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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ومـ أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف كحؿده ،هلل الحؿد إن  
 إلف ٓ أن وأشفد لف، هادَي  فال ْؾ ؾِ ْض يُ  ومـ لف، مضّؾ  فال اهلل يفده مـ أطؿالـا، سّقئات

ًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ  ورسقلف. طبده محؿ 

 .[201طؿران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
 .[2]الـساء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿
 .[71-72]إحزاب: ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

ا   بعد: أمَّ
 ،إكػاُس  فقف ْت فَ وُصرِ  ،إوقات فقف قَت ُأمِض  ما خقر هق ودطاءه اهلل ذِكر أن   ريب فال
 الدكقا يف العبد يـالف خقر لؽؾ   مػتاٌح  وهق ، رّبف إلك العبدُ  بف بتؼر   ما وأفضؾ
طـ  أضؾ ف ومتك لف، يػتح أنْ  أراد فؼد ؛الؿػتاح هذا العبدَ  )اهلل( أططك فؿتك ؛وأخرة
َش  الؼؾب، مضطرَب  فقبؼك، (1)دوكف ُمْرَتًجا الخقر باب بؼل الؿػتاح  ُمَشت َت  الػماد، ُمَشق 

ةِ  ضعقَػ  الؼَؾِؼ، كثقرَ  لِػؽر،ا  ودطائف اهلل ِذكر طؾك محافًظا كان إذا أّما واإلرادِة، الِفؿ 
 خت حت جت مب ىب يب﴿ لرب ف بذكره مطؿئـًا يؽقن قؾَبف فنن   ،إلقف لؾجَ ال   وكثرةِ 

 الؽريؿة والثؿار والػضائؾ الػقائد مـ ويـال ،[12]الرطد: ﴾ىث مث جث يت ىت
ٓ   يحصقف ٓ ما وأخرة الدكقا يف القاكعة  تعالك. اهللُ  إ

ا العذذرشِ  إَلذذفِ  فذذِذكر  اومعؾـَذذ سذذر 
 

ذذَؼا ُيِزيذذُؾ    وَيطذذردُ  طـذذؽ والَفذذؿَّ  الشَّ

 

                                                           
 (. 217ٓبـ الؼقؿ )ص: «الػقائد» (2)

   
   

 ُيـَقــدَِّيــح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار6



.  
 7 
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 .[201طؿران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
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طـ  أضؾ ف ومتك لف، يػتح أنْ  أراد فؼد ؛الؿػتاح هذا العبدَ  )اهلل( أططك فؿتك ؛وأخرة
َش  الؼؾب، مضطرَب  فقبؼك، (1)دوكف ُمْرَتًجا الخقر باب بؼل الؿػتاح  ُمَشت َت  الػماد، ُمَشق 

ةِ  ضعقَػ  الؼَؾِؼ، كثقرَ  لِػؽر،ا  ودطائف اهلل ِذكر طؾك محافًظا كان إذا أّما واإلرادِة، الِفؿ 
 خت حت جت مب ىب يب﴿ لرب ف بذكره مطؿئـًا يؽقن قؾَبف فنن   ،إلقف لؾجَ ال   وكثرةِ 

 الؽريؿة والثؿار والػضائؾ الػقائد مـ ويـال ،[12]الرطد: ﴾ىث مث جث يت ىت
ٓ   يحصقف ٓ ما وأخرة الدكقا يف القاكعة  تعالك. اهللُ  إ

ا العذذرشِ  إَلذذفِ  فذذِذكر  اومعؾـَذذ سذذر 
 

ذذَؼا ُيِزيذذُؾ    وَيطذذردُ  طـذذؽ والَفذذؿَّ  الشَّ

 

                                                           
 (. 217ٓبـ الؼقؿ )ص: «الػقائد» (2)

   
   

 ُيـَقــدَِّيــح
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 وآجذذذَ   دكقذذذا لؾخقذذذراِت  ُب ويجُؾذذذ وألاذ�ار

 

 دُ َشذذر  يُ  يقًمذذا الَقسذذقاُس  يلتِذذؽ وإنْ  
 

 لصذذحبِف يقًمذذا الؿختذذارُ  أخَبذذر فؼذذد

 

كرِ  كثقذذرَ  بذذلنَّ   ذذبؼ يف الذذذ   ُمػذذرِدُ  السَّ

 

ذذذذك  إلفذذذذف َيسذذذذَتعقـ معذذذذاًذا وَوصَّ

 

 يعبذُد  بالحسذـ والشؽر ذكرِه طؾك 

 

 لـصذقحةٍ  أتك قد لشخصٍ  وأوصك

 

 َيْجَفذُد  الشذراِِعِ  حْؿذؾ يف كان وقد 

 

 هذذذه لسذذاُكؽ رصًبذذا يذذزاَل  ٓ بذذلنْ 

 

ـُ    وُتسذذِعُد  إمذذقرِ  كذذؾ   طؾذذك ُتعذذق

 

 ٕهِؾذذذف َغذذذرٌس  الذذذِذكرَ  أنَّ  وأخَبذذذرَ 

 

ـُ  َطذذدن بجـَّذذاِت    ُتْؿَفذذُد  والؿسذذاك

 

 طبذذذذذذَدهُ  يذذذذذذذكرُ  اهلل أنَّ  وأخَبذذذذذذر

 

دُ  رِ قإمذذذ كذذذؾ   كؾذذذط وَمْعذذذفُ    ُيَسذذذد 

 

كرَ  أنَّ  وأخَبذذذذر  بجـّذذذذة يبؼذذذذك الذذذذذ 

 

ذذُدوا حذذقـ التَّؽؾقذذُػ  وَيـؼطذذعُ    ُيخؾَّ

 

ـْ  َلذذؿ ولذذق ذذف غقذذرَ  ِذكذذره يف يؽذذ  أكَّ

 

 وُمرِشذذُد  اإلَلذذف حذذب   إلذذك صريذذٌؼ  

 

 وَكؿقؿذذةٍ  ِغقبذذةٍ  طذذـ الػَتذذك وَيـَفذذك

 

ياَكذذذةِ  قذذذقلٍ  كذذذؾ   وطذذذـ   ُمػِسذذذُد  لؾد 

 

 ورغبذذذةٌ  طظذذذقؿٌ  َحذذذظ   لـَذذذا لؽذذذان

 

ذذذذُد  كعذذذذؿَ  اهلل ذكذذذذرِ  بؽثذذذذرةِ    الُؿَقحَّ

 

 ِذكُركذذذا قذذذؾَّ  َجفِؾـذذذا مذذذـ ولؽـَّـَذذذا

 

(1)التَّعبُّذذذُد  لإلَلذذذف مـَّذذذا قذذذؾَّ  كؿذذذا 
 

 

يـ، يف طالقةٌ  مـزلةٌ  لفا الـبقّية وإدطقة الشرطقة إذكارَ  فنن   ولفذا  خاّصةٌ  ومؽاكةٌ  الد 
 وطـايةً  بالًغا اهتؿاًما أوساصفؿ يف تؾؼك تـُقطفا طؾك إذكار وُكتُُب  الؿسؾؿقـ، كػقس يف

كر يف وحديثًا قديًؿا العؾؿ أهُؾ  كتبف ما إحصاءُ  يؿؽـ وٓ فائؼًة،  ُأل ػ ما لؽثرة ؛والدطاء الذ 
ل ومـفؿ لفا، الحاذف ومـفؿ بإساكقد، إخبارَ  الراوي فؿـفؿ ذلؽ، يف  الؿسفب، الؿطق 

ط الؿختِصر ومـفؿ ب، والؿتقس   وطرض الـصقص، جؿع يف بقـفؿ تػاوت مع والؿفذ 
 ذلؽ. غقر إلك وتقضقحفا، بشرحفا وآهتؿام وتصـقػفا، تبقيبفا وصرق إدلة،

 الشططِ  طؾك مشتؿؾة كثقرة ممّلػات الباب هذا يف لفؿ إهقاء أهؾ أن   كاهقؽ
، طـ والبعدِ  وآكحراف ػقفا تؼّقد طدم بسبب الحؼ   آلتزام طـ وإطراضفؿ بالسـة ممل 
 بالؿلثقر.

                                                           
، ضؿـ مـظقمتف الرحؿـ بـ كاصر السعدي  الّمة طبدُ كاضؿ هذه إبقات هق الشقخ العَ  (2)

 .«مـفج الحؼ» :الـافعة الؿطبقطة مع شرح لل طؾقفا بعـقان
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 يف والؿستحب   الؿشروع جـس طؾك السؾػ وآثارُ  والسـ ةُ  الؽتاُب  دل   وقد هذا
 ذِكر مـ يؼقلقه أن لفؿ يـبغل ما ّٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   وبق ـ العبادات، كسائر ودطائف اهلل ِذكر

 الـقم، وطـد الؿسجد، دخقل وطـد وأطؼاهبا، الصؾقات ويف والؿساء، الصباح يف ودطاء
 الداب ة، ركقب وطـد وبعده، الطعام تـاول وطـد فقف، الػزع وطـد مـف، آكتباه وطـد
 الفؿ   وطـد الؿصقبة، وطـد يؽره، ما رؤية وطـد الؿرء، يحبّف ما رؤية وطـد السػر، وطـد

 الؿختؾػة. وأوقاتف الؿسؾؿ أحقال مـ ذلؽ وغقر والحزن،

 وشروَصفا وأكقاَطفا ،وإدطقة إذكار مراتب -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- بّقـ كؿا
َتف وترك وأكؿؾف، البقان أتؿ   وآداهبا  محّجة طؾك الديـ أبقاب جؿقع ويف الباب هذا يف أم 
ٓ   بعده طـفا يزيغ ٓ واضحة، وصريؼ بقضاء،  والدطقات إذكار أن   ريب ٓ»و هالؽ،إ

 وآبتداع، الفقى طؾك ٓ وآتباع، التقققػ طؾك مبـاها والعبادات العبادات، أفضؾ مـ
ي يتحّراه ما أفضؾ هل الـبقية وإذكار فإدطقة كر مـ الؿتحر   وسالؽفا والدطاء، الذ 

 يحقط وٓ لسان، طـف يعب ر ٓ تحصؾ التل والـتائج والػقائد وسالمة، أمان سبقؾ طؾك
ًما، يؽقن قد إذكار مـ سقاها وما إكسان، بف  فقف يؽقن وقد مؽروًها، يؽقن وقد محر 

ا شرك  .(1)«تػصقؾفا يطقل جؿؾة وهل الـاس، أكثرُ  إلقف يفتدي ٓ مؿ 

 وقد الؿلثقرة، بإدطقة يدطقَ  وأن شرع، بؿا اهلل يذكرَ  أن هق لؾؿسؾؿ فالؿشروع
،وَس  عرَ َش  ما فقف كتّبع أن لـا فقـبغل الدطاء، يف آطتداء طـ اهلل هنك  لـا يـبغل أك ف كؿا ـ 
 مـ طقبًا الـاس أشد   ومـ» ،غقره إلك ذلؽ طـ كعدل ٓ وأنْ  العبادات، مـ غقره يف ذلؽ
 إحزاب وَيَدعُ  الؿشايخ، لبعض حزًبا كان وإنْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ بؿلثقرٍ  لقس حزًبا يّتخذ
 فالخقر ،(2)«طباده طؾك اهلل وحّجة الخؾؼ وإمام آدم، بـل سق د يؼقلفا كان التل الـبقية
ؿ هبديف، وآهتداء اتباطف، يف كؾ ف  اهلل صؾقات- وإسقة الؼدوة ففق خطاه، وترس 

 سبحاكف. بدطائف ققاًما وأحسـَفؿ هلل ِذكًرا الـاس أكؿَؾ  كان وقد -طؾقف وسالمف

                                                           
 (.022-11/020ٓبـ تقؿقة ) «مجؿقع الػتاوى» (2)
 (.11/010ٓبـ تقؿقة ) «مجؿقع الػتاوى» (1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار8
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 يف والؿستحب   الؿشروع جـس طؾك السؾػ وآثارُ  والسـ ةُ  الؽتاُب  دل   وقد هذا
 ذِكر مـ يؼقلقه أن لفؿ يـبغل ما ّٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   وبق ـ العبادات، كسائر ودطائف اهلل ِذكر

 الـقم، وطـد الؿسجد، دخقل وطـد وأطؼاهبا، الصؾقات ويف والؿساء، الصباح يف ودطاء
 الداب ة، ركقب وطـد وبعده، الطعام تـاول وطـد فقف، الػزع وطـد مـف، آكتباه وطـد
 الفؿ   وطـد الؿصقبة، وطـد يؽره، ما رؤية وطـد الؿرء، يحبّف ما رؤية وطـد السػر، وطـد

 الؿختؾػة. وأوقاتف الؿسؾؿ أحقال مـ ذلؽ وغقر والحزن،

 وشروَصفا وأكقاَطفا ،وإدطقة إذكار مراتب -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- بّقـ كؿا
َتف وترك وأكؿؾف، البقان أتؿ   وآداهبا  محّجة طؾك الديـ أبقاب جؿقع ويف الباب هذا يف أم 
ٓ   بعده طـفا يزيغ ٓ واضحة، وصريؼ بقضاء،  والدطقات إذكار أن   ريب ٓ»و هالؽ،إ

 وآبتداع، الفقى طؾك ٓ وآتباع، التقققػ طؾك مبـاها والعبادات العبادات، أفضؾ مـ
ي يتحّراه ما أفضؾ هل الـبقية وإذكار فإدطقة كر مـ الؿتحر   وسالؽفا والدطاء، الذ 

 يحقط وٓ لسان، طـف يعب ر ٓ تحصؾ التل والـتائج والػقائد وسالمة، أمان سبقؾ طؾك
ًما، يؽقن قد إذكار مـ سقاها وما إكسان، بف  فقف يؽقن وقد مؽروًها، يؽقن وقد محر 

ا شرك  .(1)«تػصقؾفا يطقل جؿؾة وهل الـاس، أكثرُ  إلقف يفتدي ٓ مؿ 

 وقد الؿلثقرة، بإدطقة يدطقَ  وأن شرع، بؿا اهلل يذكرَ  أن هق لؾؿسؾؿ فالؿشروع
،وَس  عرَ َش  ما فقف كتّبع أن لـا فقـبغل الدطاء، يف آطتداء طـ اهلل هنك  لـا يـبغل أك ف كؿا ـ 
 مـ طقبًا الـاس أشد   ومـ» ،غقره إلك ذلؽ طـ كعدل ٓ وأنْ  العبادات، مـ غقره يف ذلؽ
 إحزاب وَيَدعُ  الؿشايخ، لبعض حزًبا كان وإنْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ بؿلثقرٍ  لقس حزًبا يّتخذ
 فالخقر ،(2)«طباده طؾك اهلل وحّجة الخؾؼ وإمام آدم، بـل سق د يؼقلفا كان التل الـبقية
ؿ هبديف، وآهتداء اتباطف، يف كؾ ف  اهلل صؾقات- وإسقة الؼدوة ففق خطاه، وترس 

 سبحاكف. بدطائف ققاًما وأحسـَفؿ هلل ِذكًرا الـاس أكؿَؾ  كان وقد -طؾقف وسالمف

                                                           
 (.022-11/020ٓبـ تقؿقة ) «مجؿقع الػتاوى» (2)
 (.11/010ٓبـ تقؿقة ) «مجؿقع الػتاوى» (1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

9 مـقـدمــة



. 
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فقھ�ألادعية� 10 

 الؿلثقرة وإدطقة الـبقية إذكار لزومُ  الباب هذا يف لؾعبد اجتؿع إذا فنك ف ؛ولفذا وألاذ�ار
كر طـد قؾٍب  وحضقرِ  ومدلقٓهتا، معاكقفا ففؿ مع  الخقر. مـ كصقُبف كؿؾ فؼد ،الذ 

كر وأفضؾ» : الؼّقؿ ابـ قال  مـ وكان الؾساَن، الؼؾُب  واصل ما وأكػُعف الذ 
اكر وشفد الـبقية، إذكار  .(1)«ومؼاصده معاكقف الذ 

 أنْ  يف رغبةٌ  طـدي تكشل إهؿقة مـ الؼدر هذا وطؾك الؿـزلة هبذه إمر كان وَلّؿا
م أطد    الـبقية وإدطقة إذكار يف دراسةً  -إهؾقة وطدم بالعجز آطرتاف مع- وأقد 
 ،جؾقؾةٍ  ودروسٍ  ،كبقرةٍ  ومدلقٍٓت  ،طظقؿةٍ  معانٍ  مـ طؾقف اشتؿؾت وما فؼففا بقان يف

 طـدي فاجتؿع ذلؽ، يف العؾؿ أهؾ كالم جؿع يف واجتفدُت  ،بالغةٍ  ؿٍ وِحؽَ  ،ةٍ ّثرَ مَ مُ  وِطربٍ
 العؾؿ أهؾ كالم مـ دققؼةٌ  وتـبقفاٌت  طديدةٌ  ولطائُػ  كثقرةٌ  فقائدُ  -اهلل بحؿد- ذلؽ مـ

 الؼقؿ ابـ وتؾؿقذه تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ .الجؾقؾقـ اإلمامقـ سقؿا وٓ الؿحّؼؼقـ،
   بعـقان وجعؾتف بقـف، وأّلػُت  ذلؽ مـ طـدي اجتؿع ما كظ ؿُت  ثؿ: 

 واألذاكر األدعيث فقه

َمْت طرب يف إوهق   العربقة بالؿؿؾؽة الؽريؿ الؼرآن إذاطةصؾ حؾؼات إذاطقة ُقد 
 الؿساطل الحثقثةوم فقفا مـ الجفقد العظقؿة، ؼد  التل يُ تؾؽ اإلذاطة الؿباركة  السعقدية

طظؿ كػعف  مآ يخػك ،وإطؿال الؿشؽقرة يف سبقؾ كشر ديـ اهلل يف أكحاء الؿعؿقرة
ك كؾ مسؾؿ، فـسلل اهلل أن يجزَي الؼائؿقـ طؾقفا خقر الجزاء، وأن ؾَوكَِبُر فائدتف ط

 يسددهؿ يف أققالفؿ وأطؿالفؿ، وأن يبارك يف جفقدهؿ، وأن يقفؼفؿ لؽؾ خقر.

 مجاُل  لقتـّقع مطبقًطا بـشره أققم أن وإخقاين مشايخل مـ واحد غقرُ  رِغب وقد 
 شر،لؾـ   مـاسًبا لقؽقن أسؾقبف يف يسقرةً  تعديالٍت  طؾقف ُت يْ رَ ْج لَ فَ  فائدتف، ولتؽثر كػعف،

 وسقف مقضقطفا، إلك وُيرشد مضؿقهنا، طؾك يدل   اخاص   طـقاًكا حؾؼةٍ  لؽؾ   وجعؾُت 
 إول الؼسؿ هق وهذا والؿقضقع، الحجؿ متـاسبةِ  مجؿقطات يف -اهلل بنذن- يصدر

                                                           
 (.147ٓبـ الؼقؿ )ص: «الػقائد» (2)

.  
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 فقف، ُيبارك وأن أطؿالل، وسائر العؿؾ هذا مـل يتؼب ؾ أن الؽريؿ اهلل ٕرجق وإين مـف،
 ،حسبـا وهق الرجاء، وأهؾ الدطاء، سؿقع سبحاكف ففق الؿسؾؿقـ، لعباده كافًعا يجعؾف وأن
 القكقؾ. كِعؿ

 العزيز طبد الشقخ القالد لسؿاحة الجزيؾ بالشؽر أتؼّدم أن الؿؼام هذا يف يػقتـل وٓ
ؾ الذي ، باز بـ اهلل طبد بـا  (1)طؾقف والتعؾقؼ الؽتاب هذا بؼراءة مشؽقًرا تػض 

 وأن حسـاتف مقازيـ يف ذلؽ يجعؾ أن تعالك اهلل وأسلل أطؿالف، كثرة طؾك لف والتؼديؿ
 مجقب. سؿقع إك ف الجزاء، خقر الؿسؾؿقـ وطـ طـ ا يجزيف

مـ أكقاع الؿساطدة يف هذا الؽتاب؛ سقاء  كقعٍ  م لل أي  د  قَ  ـْ مَ  ؾ  كؿا أشؽر كُ 
ف بصػ   قامَ  ـْ مَ وَ  ،وتشجقع، أو تصحقح ومراجعة، أو إبداء وجفة كظر أو مؾحقضةٍ  ث  حَ بِ 

يف كشره أو  ؿَ ع لطبعف وساهَ أيات وإحاديث القاردة فقف، ومـ ترب  وتـضقده وطزوِ 
قاب، وأن الجؿقع أطظؿ الث   قَب ثِ أخرى، وأسلل اهلل أن يُ  لك لغاٍت إطؾك ترجؿتف  َؾ ؿِ طَ 

 ؿ خقر الجزاء.فُ يجزيَ 
 
 

 وكخب:
 ابلدر ةن عتد املحسن الرزاق عتد

  وزحمه، عىه، وعفا له، هللا غفس
 اآلاسلمين. وجميع ووالديه

  (816) ص.ب انلتويث املدينث

                                                           
 .وتحتفا سطر [ يف داخؾ الؿتـ      بقـ معؼقفقـ ] وقد جعؾُت تعؾقؼاتف  (2)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار10
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 مـلـدمــت 11 

 فقف، ُيبارك وأن أطؿالل، وسائر العؿؾ هذا مـل يتؼب ؾ أن الؽريؿ اهلل ٕرجق وإين مـف،
 ،حسبـا وهق الرجاء، وأهؾ الدطاء، سؿقع سبحاكف ففق الؿسؾؿقـ، لعباده كافًعا يجعؾف وأن
 القكقؾ. كِعؿ

 العزيز طبد الشقخ القالد لسؿاحة الجزيؾ بالشؽر أتؼّدم أن الؿؼام هذا يف يػقتـل وٓ
ؾ الذي ، باز بـ اهلل طبد بـا  (1)طؾقف والتعؾقؼ الؽتاب هذا بؼراءة مشؽقًرا تػض 

 وأن حسـاتف مقازيـ يف ذلؽ يجعؾ أن تعالك اهلل وأسلل أطؿالف، كثرة طؾك لف والتؼديؿ
 مجقب. سؿقع إك ف الجزاء، خقر الؿسؾؿقـ وطـ طـ ا يجزيف

مـ أكقاع الؿساطدة يف هذا الؽتاب؛ سقاء  كقعٍ  م لل أي  د  قَ  ـْ مَ  ؾ  كؿا أشؽر كُ 
ف بصػ   قامَ  ـْ مَ وَ  ،وتشجقع، أو تصحقح ومراجعة، أو إبداء وجفة كظر أو مؾحقضةٍ  ث  حَ بِ 

يف كشره أو  ؿَ ع لطبعف وساهَ أيات وإحاديث القاردة فقف، ومـ ترب  وتـضقده وطزوِ 
قاب، وأن الجؿقع أطظؿ الث   قَب ثِ أخرى، وأسلل اهلل أن يُ  لك لغاٍت إطؾك ترجؿتف  َؾ ؿِ طَ 

 ؿ خقر الجزاء.فُ يجزيَ 
 
 

 وكخب:
 ابلدر ةن عتد املحسن الرزاق عتد

  وزحمه، عىه، وعفا له، هللا غفس
 اآلاسلمين. وجميع ووالديه

  (816) ص.ب انلتويث املدينث

                                                           
 .وتحتفا سطر [ يف داخؾ الؿتـ      بقـ معؼقفقـ ] وقد جعؾُت تعؾقؼاتف  (2)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الؿؼاصد أجؾ   مـ هق إذ فائدتف؛ وطظقؿُ  الذكر أهؿّقةُ  مسؾؿ كؾ   طؾك خاٍف  غقرُ 
بة إطؿال وأكػع  مقاصـ يف الؽريؿ الؼرآن يف بف اهلل أمر وقد تعالك، اهلل إلك الؿؼر 
 .فُ بَ قَ صْ أَ وَ  الثـاء أحسـ طؾقفؿ وأثـك أهؾف ومدح فقف، ورّغب كثقرة،

 ويؼقل ،[42]إحزاب: ﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ تعالك:
 ،[292طؿران: ]آل ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ تعالك: ويؼقل ،[100]البؼرة:
 ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿ تعالك: ويؼقل

 .[50]إحزاب:

 ذلؽ إلك العبد حاجة لشّدة وذلؽ بالؽثرة، بذكره أيات هذه يف تعالك فلمر
 العبدُ  فقفا خال لحظة فلي   طقـ، صرفة طـف استغـائف وطدم آفتؼار، أطظؿ إلقف وافتؼاره

 اهلل، طـ غػؾتف يف ربح مّؿا أطظؿَ  فقفا خسراكف وكان لف، ٓ طؾقف كاكت  اهلل ِذكر طـ
 الؼقامة. يقم اهلل لؼاء طـد شديًدا كدًما ذلؽ طؾك وكدم

مـ حديث  «مستدرك الحاكؿ»و ،«ســ أبل داود» كؿا يف ملسو هيلع هللا ىلص فؼد ثبت طـ الـبل
ما مـ ققم جؾسقا مجؾًسا وتػرققا مـف لؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص ؛ قال: قال رسقل اهللأبل هريرة 

 .(1)«سرة يقم الؼقامةحيذكروا اهلل فقف، إٓ كلكؿا تػرققا طؾك جقػة حؿار، وكان طؾقفؿ 

ـّةُ  كر، فضؾ طؾك الّدالة بإحاديث مؾقئةٌ  والس   مؽاكتف، وطؾق   قدره، ورفقع الذ 
 والّذاكرات. كثقًرا اهلل الّذاكريـ طؾك وفقائده طقائده وكثرةِ 

                                                           
 (، والؾػظ491-2/492) «الؿستدرك»(، و4200)رقؿ  «ســ أبل داود»، و(1/020) «الؿسـد» (2)

هبل، وإلباين يف   .(77)رقؿ  «السؾسؾة الصحقحة»لف، وصححف الحاكؿ طؾك شرط مسؾؿ، ووافؼف الذ 

   
 ٔ  

 

 وفضهّ انرِّكس أمهّيح
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 15 

 
 الؿؼاصد أجؾ   مـ هق إذ فائدتف؛ وطظقؿُ  الذكر أهؿّقةُ  مسؾؿ كؾ   طؾك خاٍف  غقرُ 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ،«اإلسـاد صحقح» وقال:- والحاكؿ ماجف، وابـ الرتمذي،اإلمام أحؿد و أخرج فؼد
 قرِ َخ بِ  ؿأكب ُئؽُ  َٓ أَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الدرداء أبل طـ -الّذهبل ووافؼف

 ِب هَ الذَّ  إكػاق ـمِ  ؿؽُ لَ  رٍ قَخ وَ  ،ؿْ دَرجاتِؽُ  يف افَ عِ رفَ وأَ  ؿ،قؽِؽُ َمؾِ  طـد ااهَ زكَ أَ وَ  ؿ،الِؽُ طؿَ أَ 
كُ ُد طَ  اَؼقْ ؾْ تَ  نْ أَ  ـْ مِ  ؿْ ؽُ لَ  رٍ قْ َخ وَ  ،ِرِق والقَ   قالقا: «ؿ؟اَقؽُ ـَ طْ أَ  قابُ رِ ْض يَ وَ  ؿْ اَقفُ ـَ طْ أَ  قارِبُ ْض تَ فَ  ؿْ وَّ
 .(1)«اهلل رُ كْ ذِ » قال: اهلل، رسقل يا بؾك

 َؼ بَ َس » قال: أكّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  هريرة أبل حديث مـ ،«صحقحف» يف مسؾؿ وروى
دُ  دون وما قالقا: ،«ونَ الُؿػر   .(2)«اِت َر اكِ والذَّ  قًراثِ كَ  اهلل نَ روُ الّذاكِ » قال: اهلل؟ رسقل يا الُؿػر 

 يذِ الَّ  ُؾ َمثَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  إشعري مقسك أبل طـ البخاري وروى
 .(3)«ق ِت ؿَ والْ  ل  َح الْ  َثُؾ مَ  فُ بَّ رَ  رُ كُ ْذ يَ  َٓ  يذِ الَّ وَ  بَّفُ رَ  ُكرُ ْذ يَ 

 يف بـا ماضٍ  والحديث- هـا الؿـاسب مـ ولعّؾ  كثقرٌة، الباب هذا يف وإحاديث
صأُ  أن ،-الذكر فضؾ  َيجـقفا تعالك اهلل لذكر فقائد مـ العؾؿ أهُؾ  ذكره ما بعض لخ 

كقا حقاهتؿ يف الّذاكرون  الؿقضقع هذا يف تؽؾ ؿ رأيُتف ـْ مَ  أحسـ ـْ مِ وَ  الؼقامة، ويقم الد 
 الصق ب القابؾ» العظقؿ كتابف يف  الؼق ؿ ابـ مةُ اّل العَ  اإلمامُ  :َشتاَتف ولؿ   أصَراَفف، وجؿع
 فؼد بف،وصاّل  العؾؿ أهؾ بقـ وُمتَداَوٌل  ،كثقرةً  صبعاٍت  مطبقعٌ  وهق ،«الطق ب الَؽؾِؿِ  مـ
كر ويف» :(4)الؿذكقر كتابف يف  قال دعَ يُ  أخذ ثؿّ  ،«فائدة... مائة مـ أكثرُ  الذ   ،هاد 
 وتحريؽ الـ ػقس لحػز كافقةٌ  بؿػردها مـفا واحدة كؾ   فائدة، السبعقـ طؾك يزيد ما فذكر
كر، لالشتغال الِفؿؿ  الِغزار، والعقائد ثارالؽُ  الػقائد تؾؽ اجتؿعت وقد كقػ بالذ 
ه القاصػقن، يصػف ما فقق وإمر  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ ؛العاد ون ويعد 
 .[27]السجدة: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ

                                                           
 «الؿستدرك»(، و5790) «ماجفســ ابـ »و (،5577) «الرتمذي جامع»و، (0/290) «الؿسـد» (2)

 (.1419 )رقؿ «صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 2/494)
 (.1474رقؿ ) «مسؾؿصحقح  » (1)
 (.47ص: ) سقليت تخريجف (5)
 (.24)ص: (4)

.  
كس وفضله 17   أهمّيُت الّرِ

كر فقائد مـ واحدةً  فائدةً  هـا -الؿسؾؿ أخل- لؽ أذكر ولعّؾل  ، ذكره مؿا الذ 
 باقتـاء لؽ وصقَّتل مع ،-اهلل شاء إن- َبْعدُ  الػقائد هذه بعض لؽ أستؽؿؾ أن طؾك

ا ففق بف، وآكتػاع الؿذكقر الؽتاب  الػاِدة. كبقرُ  الـَّػع، طظقؿ كتاٌب  حؼ 

 كر فقاِد فؿـ  ٹ﴿ تعالك: اهلل يؼقل ،(1)ويؽِسُره ويؼؿُعف الشقطان يطردُ  أكّف :الذ 
 ڈ﴿ تعالك: ويؼقل ،[54]الزخرف: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 .[102]إطراف: ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 وغقرها «الحاكؿ مستدرك»و ،«الرتمذي جامع»و ،«أحؿد اإلمام مسـد» يف وثبت
 اهللَ  إنّ » قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ، إشعري الحارث حديث مـ صحقح، بنسـاد
 أن إسراِقؾ بـل ويلُمرَ  بفا، يعؿؾ أن كؾؿات، بخؿس زكرّيا بـ يحقك أمر سبحاكف
 كؾؿات بخؿس أمرك اهلل إنّ  : طقسك لف فؼال بفا، ُيبطّئ أن كاد وإّكف بفا، يعؿؾقا
 فؼال آُمَرهؿ. أن وإّما تلمرهؿ أن فنّما ،بفا يعؿؾقا أن إسراِقؾ بـل وتلُمرَ  بفا لتعؿؾ
 الؿؼدس، بقت يف الـّاَس  فجؿع أطذب، أو بل ُيخسَػ  أن بفا سبؼتـل إن أخشك يحقك:
َرف، طؾك وقعدوا الؿسجد، فامتأل َـّ  أطؿؾ أن كؾؿات بخؿس أمرين اهللَ  إنّ  فؼال: الشُّ  بف

... تعؿؾقا أن وآمَركؿ َـّ  .(2)«بف

 فؼال: الخامسةَ  ذكر ثؿّ  والّصدقة، والصقام، والصالة، بالتقحقد، أمَرهؿ فذكر
 إذا حتك سراًطا أَثرِه يف العدوُّ  خرج رُجؾٍ  كَؿَثؾِ  ذلَؽ  َمَثَؾ  فننّ  اهللَ، تذكروا أن وآُمُركؿ»

ـٍ  طؾك أتك ـٍ  ِحص قطان مـ كػَسف يحرزُ  ٓ العبُد  كذلؽ مـفؿ، كػَسف فلحرز حصق َّٓ  الشَّ  إ
 العظقؿ. الحديث هذا آخر إلك ،«تعالك... اهلل بذكر

لن، طظقؿُ  حديث بلك ف  الؼق ؿ ابـ مةُ العال   وصػف وقد  مسؾؿ لؽؾ   ويـبغل الش 
ُؾف ِحػُظفُ   .(3)وتعؼ 

                                                           
 (.24) «بالقابؾ الصق  »اكظر:  (2)
 (،412، 222، 2/227) «الؿستدرك»و(، 1245رقؿ ) «الرتمذي جامع»و(، 4/101) «الؿسـد» (1)

 .(2714رقؿ ) «صحقح الجامع»وصححف إلباين يف 
 (.52)ص: «القابؾ الصّقب» (5)
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 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه16 ِ
ّ
القسم األول: الذ



.  
كس وفضله 17   أهمّيُت الّرِ

كر فقائد مـ واحدةً  فائدةً  هـا -الؿسؾؿ أخل- لؽ أذكر ولعّؾل  ، ذكره مؿا الذ 
 باقتـاء لؽ وصقَّتل مع ،-اهلل شاء إن- َبْعدُ  الػقائد هذه بعض لؽ أستؽؿؾ أن طؾك

ا ففق بف، وآكتػاع الؿذكقر الؽتاب  الػاِدة. كبقرُ  الـَّػع، طظقؿ كتاٌب  حؼ 

 كر فقاِد فؿـ  ٹ﴿ تعالك: اهلل يؼقل ،(1)ويؽِسُره ويؼؿُعف الشقطان يطردُ  أكّف :الذ 
 ڈ﴿ تعالك: ويؼقل ،[54]الزخرف: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 .[102]إطراف: ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 وغقرها «الحاكؿ مستدرك»و ،«الرتمذي جامع»و ،«أحؿد اإلمام مسـد» يف وثبت
 اهللَ  إنّ » قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ، إشعري الحارث حديث مـ صحقح، بنسـاد
 أن إسراِقؾ بـل ويلُمرَ  بفا، يعؿؾ أن كؾؿات، بخؿس زكرّيا بـ يحقك أمر سبحاكف
 كؾؿات بخؿس أمرك اهلل إنّ  : طقسك لف فؼال بفا، ُيبطّئ أن كاد وإّكف بفا، يعؿؾقا
 فؼال آُمَرهؿ. أن وإّما تلمرهؿ أن فنّما ،بفا يعؿؾقا أن إسراِقؾ بـل وتلُمرَ  بفا لتعؿؾ
 الؿؼدس، بقت يف الـّاَس  فجؿع أطذب، أو بل ُيخسَػ  أن بفا سبؼتـل إن أخشك يحقك:
َرف، طؾك وقعدوا الؿسجد، فامتأل َـّ  أطؿؾ أن كؾؿات بخؿس أمرين اهللَ  إنّ  فؼال: الشُّ  بف

... تعؿؾقا أن وآمَركؿ َـّ  .(2)«بف

 فؼال: الخامسةَ  ذكر ثؿّ  والّصدقة، والصقام، والصالة، بالتقحقد، أمَرهؿ فذكر
 إذا حتك سراًطا أَثرِه يف العدوُّ  خرج رُجؾٍ  كَؿَثؾِ  ذلَؽ  َمَثَؾ  فننّ  اهللَ، تذكروا أن وآُمُركؿ»

ـٍ  طؾك أتك ـٍ  ِحص قطان مـ كػَسف يحرزُ  ٓ العبُد  كذلؽ مـفؿ، كػَسف فلحرز حصق َّٓ  الشَّ  إ
 العظقؿ. الحديث هذا آخر إلك ،«تعالك... اهلل بذكر

لن، طظقؿُ  حديث بلك ف  الؼق ؿ ابـ مةُ العال   وصػف وقد  مسؾؿ لؽؾ   ويـبغل الش 
ُؾف ِحػُظفُ   .(3)وتعؼ 

                                                           
 (.24) «بالقابؾ الصق  »اكظر:  (2)
 (،412، 222، 2/227) «الؿستدرك»و(، 1245رقؿ ) «الرتمذي جامع»و(، 4/101) «الؿسـد» (1)

 .(2714رقؿ ) «صحقح الجامع»وصححف إلباين يف 
 (.52)ص: «القابؾ الصّقب» (5)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

17 أهمية الذكر وفضله



. 

. 
 

18 
 

كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

كر، طظقؿةٍ  فضقؾةٍ  طؾك مشتؿٌؾ  الحديث ففذا  مـف، وُيـجل الشقطان، يطُرد وأكّف لؾذ 
 العدو   هذا مـ كػَسف العبدُ  يحرزُ  ٓ اّلذي الؿؽقـ والِحرز الحصقـ الِحصـ بؿثاَبة وأّكف

ٓ   الّؾدود كر طظقؿة فضقؾة -ريب وٓ- وهذه بف، إ  : الؼّقؿ ابـ يؼقل ولفذا ؛لؾذ 
ٓ   الّذكر يف يؽـ لؿ فؾق»  مـ لساُكف يػُترَ  ٓ  أَ  بالعبد حؼقًؼا لؽان القاحدة ؾةْص الخَ  هذه إ

ه مـ كػسف يحرز ٓ فنكّف بذكره، الِفجً  يزال ٓ  وأَ  تعالك، اهلل ذكر ٓ   طدو  كر، إ  يدخؾ وٓ بالذ 
ٓ   العدو   طؾقف  ذكرَ  وإذا وافرتَسف، طؾقف وثب غػؾ فنذا يرُصُده، ففق الغػؾة، باب مـ إ

 ولفذا وكالّذباب، (1)عِ َص كالقَ  يؽقن حتك واكؼؿع وتصاغر اهلل طدو   اكخـس تعالك اهللَ 
َل   :أي ،خـس تعالك اهلل ذكرَ  فنذا الصدور يف يقسقس أي: الخـ اس(، )القسقاُس  ُسؿ 

 واكؼبَض. كػ  

قطان» : طبّاس ابـ وقال  وسقس، وغػؾ سفا فنذا ،آدم ابـ قؾب طؾك جاثِؿٌ  الش 
 .(2)«خـَس تعالك اهلل ذكر فنذا

 إكّف ؛وكػثِف وَكػِخف هؿِزه ومـ وِشركِف، الشقطان شر   مـ يعقذكا أن تعالك اهلل فـسلل
 قريٌب. مجقٌب  سؿقعٌ 

 

 

 

│ 
 

                                                           
 مادة )وصع(. «الؼامقس الؿحقط»القصع: صائر أصغر مـ العصػقر،  (2)
( بنسـاد 7/250) «الؿصـػ»، وأثر ابـ طباس رواه ابـ أبل شقبة يف (71)ص:قابؾ الصقب ال (1)

 .صحقح
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ًٓ  الحديث يزال ٓ كر، فقائد بقان يف مقصق  ذكرُ  -سبؼ فقؿا- معـا مر   وقد الذ 

كر مـ خال فؿـ الشقطان، مـ لصاحبف ِحرزٌ  أّكف وهل: لف واحدةٍ  فائدةٍ  قطان ٓزمف الذ   الش 

، مالزمة  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ يؼقل: واهلل الظ ؾ 
ٓ   الشقطان مـ كػسف ُيْحِرزَ  أن العبدُ  يستطقع وٓ ،[54]الزخرف:  وهذه تعالك، اهلل بذكر إ

كر فقائد مـ جؾقؾةٌ  فائدةٌ   العديدة. الذ 

 «الّصق ب القابُؾ » الؼق ؿ كتابف يف طدّ   الؼق ؿ ابـ مةالعال   اإلمام فننّ  بـا مر   وكؿا
بعقـ طؾك يـقػ ما كر، فائدة الس   مّؿا العظقؿة، الػقائد تؾؽ بعَض  هـا وكستؽؿؾ لؾذ 

 .(1)اآكػً  إلقف الُؿشار كتابف يف  أورده

 اكر لؼؾب يجُؾُب  أّكف :العظقؿة اهلل ذكر فقاِد فؿـ احَة، والسرورَ  الػَرَح  الذ   والر 

 حت جت يب ىب مب﴿ تعالك: قال كؿا والط ؿلكقـَة، السؽقنَ  الؼؾَب  ويقرُث 
 ﴾جت يب﴿ تعالك: ققلف ومعـك ،[12]الرطد: ﴾ىث مث جث يت ىت ختمت
احة، والػرُح  إكُس  ذلؽ بَدَل  فقفا ويؽقن اضطراب، أو قؾٍؼ  مـ فقفا ما يزول أي:  والر 

ـ   ٓ  أ وَحِري   هبا حؼقٌؼ  أي: ﴾ىث مث جث يت ىت﴿ وققلف:  سقى لشلءٍ  تطؿئ
 . ذكره

 العبدُ  فؼده فنذا ،والّروح الؼؾب ققُت  وهق حؼقؼًة، الؼؾب حقاةُ  هق الذكرَ  إنّ  بؾ 
ٓ   حؼقؼةً  لؾؼؾب حقاةَ  فال ققتِف، وبقـ بقـَف حقَؾ  إذا الجسؿ بؿـزلة صار  ولفذا اهلل، بذكر إ
كرُ » : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ يؼقل ؿؽ، الؿاء مثُؾ  لؾؼؾب الذ   يؽقن فؽقػ لؾس 

                                                           
 (.240، 200- 24)ص: «القابؾ الصقب»اكظر:  (2)

   
 ٕ  

 

 ِيٍ فىائد انِركس
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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ًٓ  الحديث يزال ٓ كر، فقائد بقان يف مقصق  ذكرُ  -سبؼ فقؿا- معـا مر   وقد الذ 

كر مـ خال فؿـ الشقطان، مـ لصاحبف ِحرزٌ  أّكف وهل: لف واحدةٍ  فائدةٍ  قطان ٓزمف الذ   الش 

، مالزمة  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ يؼقل: واهلل الظ ؾ 
ٓ   الشقطان مـ كػسف ُيْحِرزَ  أن العبدُ  يستطقع وٓ ،[54]الزخرف:  وهذه تعالك، اهلل بذكر إ

كر فقائد مـ جؾقؾةٌ  فائدةٌ   العديدة. الذ 

 «الّصق ب القابُؾ » الؼق ؿ كتابف يف طدّ   الؼق ؿ ابـ مةالعال   اإلمام فننّ  بـا مر   وكؿا
بعقـ طؾك يـقػ ما كر، فائدة الس   مّؿا العظقؿة، الػقائد تؾؽ بعَض  هـا وكستؽؿؾ لؾذ 

 .(1)اآكػً  إلقف الُؿشار كتابف يف  أورده

 اكر لؼؾب يجُؾُب  أّكف :العظقؿة اهلل ذكر فقاِد فؿـ احَة، والسرورَ  الػَرَح  الذ   والر 

 حت جت يب ىب مب﴿ تعالك: قال كؿا والط ؿلكقـَة، السؽقنَ  الؼؾَب  ويقرُث 
 ﴾جت يب﴿ تعالك: ققلف ومعـك ،[12]الرطد: ﴾ىث مث جث يت ىت ختمت
احة، والػرُح  إكُس  ذلؽ بَدَل  فقفا ويؽقن اضطراب، أو قؾٍؼ  مـ فقفا ما يزول أي:  والر 

ـ   ٓ  أ وَحِري   هبا حؼقٌؼ  أي: ﴾ىث مث جث يت ىت﴿ وققلف:  سقى لشلءٍ  تطؿئ
 . ذكره

 العبدُ  فؼده فنذا ،والّروح الؼؾب ققُت  وهق حؼقؼًة، الؼؾب حقاةُ  هق الذكرَ  إنّ  بؾ 
ٓ   حؼقؼةً  لؾؼؾب حقاةَ  فال ققتِف، وبقـ بقـَف حقَؾ  إذا الجسؿ بؿـزلة صار  ولفذا اهلل، بذكر إ
كرُ » : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ يؼقل ؿؽ، الؿاء مثُؾ  لؾؼؾب الذ   يؽقن فؽقػ لؾس 

                                                           
 (.240، 200- 24)ص: «القابؾ الصقب»اكظر:  (2)

   
 ٕ  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

ؿؽ حاُل   .(1)«؟!الؿاء فارق إذا الس 

 ى﴿ تعالك: قال كؿا لف، اهلل ذكرَ  يقرُثف أّكف :لِؾَّف العبد ذكر فقاِد ومـ 

 .[201]البؼرة: ﴾ائ

 يروي فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل حديث مـ «الّصحقحقـ» ويف
 مألٍ  يف ذكرُتف مألٍ  يف ذكرين إنو كػسل، يف ذكرُتف كػِسف يف ذكَرين إن» : رب ف طـ

 .(2)«مـفؿ خقرٍ 

 فػل اهلل، طذاب مـ الّذاكرَ  وُيـّجل وُيذهُبفا، الخطايا يحط   أّكف :فقاِده ومـ 
قط  طؿً   آدمل   طؿؾ ما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  جبؾ بـ معاذ طـ «الؿسـد»

 .(3)«تعالك اهلل ذكر مـ اهلل طذاب مـ لف أكجك

 كر فقاِد ومـ  يرتت ُب  ٓ ما والػضؾ والّثقاب العطاء مـ طؾقف يرتّتُب  أّكف :الذ 
 حركات أخػ   الؾسان حركة فنن   العبادات؛ أيسرُ  أك ف مع إطؿال، مـ غقره طؾك

 لساكف حركة بؼدر والؾقؾة الققم يف اإلكسان مـ طضق تحّرك ولق وأيسُرها، الجقارح
 طظقؿةٌ  طؾقف الؿرتت بة فإجقر هذا ومع ذلؽ، يؿؽـُف ٓ بؾ الؿشّؼة، غاية طؾقف لشّؼ 

 جزيٌؾ. والّثقاُب 

 إلف ٓ :قال مـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن   ، هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» فػل
 َّٓ  ماِة يقمٍ  يف ،قديرٌ  شلءٍ  كؾ   طؾك وهق الحؿد ولف الؿؾؽ لف لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إ
 وكاكت سق ئة، ماِة طـف وُمحقت حسـة، ماِة لف وُكتبت رقاب، طشر طدُل  لف كاكت ؛مّرة
َّٓ  بف جاء مّؿا بلفضؾ أحٌد  يلِت  ولؿ ُيؿسل، حتك ذلؽ يقمف الشقطان مـ ِحرًزا لف  رجٌؾ  إ

                                                           
 (.20)ص: «القابؾ الصقب»اكظر:  (2)
 .(1470) «صحقح مسؾؿ»، و(7400) «البخاري صحقح» (1)
 «صحقح الجامع»وصححف إلباين يف (، 5790)رقؿ  «بـ ماجفاســ »و(، 0/159الؿسـد ) (5)

 (.0444رقؿ )
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 .(1)«مـف أكثر طؿؾ

 يف وبحؿده اهلل سبحان :قال مـ» قال: أّكف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ أيًضا «لّصحقحقـا» ويف
 .(2)«البحر َزبَدِ  مثؾ كاكت وإن خطاياه ُحطَّت مّرة ماِة يقمٍ 

 :أققل َٕن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» ويف
َّٓ  إلف وٓ هلل، والحؿُد  اهلل، سبحان  ،(3)«الّشؿُس  طؾقف صؾعت مّؿا إللَّ  أحبُّ  ؛أكبر واهلل اهلل، إ

 كثقرة. الؿعـك هذا يف وإحاديث

 كر فقاِد ومـ  وهل ققعاٌن، الحديث يف جاء كؿا فالجـّة الجـ ة، ِغراُس  أّكف :الذ 
 بـ اهلل طبد حديث مـ الرتمذي روى فؼد اهلل، ذكرُ  وِغراُسفا الؿاء، طذبة الت ربة، صق بةُ 

 فؼال:  الخؾقؾ إبراهقؿَ  بل ُأسريَ  لقؾةَ  لؼقُت » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  مسعقد
تؽ َأقرئ ،محّؿد يا  وأّكفا الؿاء، طذبةُ  التُّربة، صق بةُ  الجـّة أنّ  وأخبِرُهؿ الس م، مـّل ُأمَّ

َّٓ  إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان ِغراَسفا: وأنَّ  ققعاٌن،  الرتمذي: قال ،«أكبر واهلل اهلل، إ
ـٌ  حديث  .(4)مسعقد ابـ حديث مـ غريٌب  حس

 اهلل رسقل أنّ  ولػظف: ، إكصاري أي قب أبل حديث مـ أحؿد اإلمامُ  ورواه
ـْ » :فؼال إبراهقؿ طؾك مر   بف ُأسري لقؾة ملسو هيلع هللا ىلص  فؼال محّؿد، هذا قال: جبريُؾ؟ يا معؽ َم
 قال: واسعٌة، وأرَضفا صق بة تربَتفا فننّ  ؛الجـّة ِغراس مـ فؾقُؽثروا أمتؽ ُمرْ  إبراهقؿ: لف
ةَ  وٓ حقل ٓ قال: الجـَّة؟ ِغراُس  وما َّٓ  ققَّ  .(5)«باهلل إ

                                                           
 (.1492رقؿ ) «مسؾؿصحقح  »(، و4405رقؿ ) «البخاريصحقح » (2)
 (.1492رقؿ ) «مسؾؿصحقح »(، و 4400رقؿ ) «البخاريصحقح » (1)
 (.1490)رقؿ  «مسؾؿصحقح » (5)
 «السؾسؾة الصحقحة»ؿا لف مـ الشقاهد يف لإلباين أيًضا ـف (، وحس  5441رقؿ) «الرتمذي جامع» (4)

 (.200رقؿ )
كتائج »(، وحسـف الحافظ ابـ حجر يف 212)رقؿ  «بـ حباناصحقح »، و(0/422) «الؿسـد» (0)

 (.2/200) «إفؽار
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 .(1)«مـف أكثر طؿؾ

 يف وبحؿده اهلل سبحان :قال مـ» قال: أّكف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ أيًضا «لّصحقحقـا» ويف
 .(2)«البحر َزبَدِ  مثؾ كاكت وإن خطاياه ُحطَّت مّرة ماِة يقمٍ 

 :أققل َٕن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» ويف
َّٓ  إلف وٓ هلل، والحؿُد  اهلل، سبحان  ،(3)«الّشؿُس  طؾقف صؾعت مّؿا إللَّ  أحبُّ  ؛أكبر واهلل اهلل، إ

 كثقرة. الؿعـك هذا يف وإحاديث

 كر فقاِد ومـ  وهل ققعاٌن، الحديث يف جاء كؿا فالجـّة الجـ ة، ِغراُس  أّكف :الذ 
 بـ اهلل طبد حديث مـ الرتمذي روى فؼد اهلل، ذكرُ  وِغراُسفا الؿاء، طذبة الت ربة، صق بةُ 

 فؼال:  الخؾقؾ إبراهقؿَ  بل ُأسريَ  لقؾةَ  لؼقُت » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  مسعقد
تؽ َأقرئ ،محّؿد يا  وأّكفا الؿاء، طذبةُ  التُّربة، صق بةُ  الجـّة أنّ  وأخبِرُهؿ الس م، مـّل ُأمَّ

َّٓ  إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان ِغراَسفا: وأنَّ  ققعاٌن،  الرتمذي: قال ،«أكبر واهلل اهلل، إ
ـٌ  حديث  .(4)مسعقد ابـ حديث مـ غريٌب  حس

 اهلل رسقل أنّ  ولػظف: ، إكصاري أي قب أبل حديث مـ أحؿد اإلمامُ  ورواه
ـْ » :فؼال إبراهقؿ طؾك مر   بف ُأسري لقؾة ملسو هيلع هللا ىلص  فؼال محّؿد، هذا قال: جبريُؾ؟ يا معؽ َم
 قال: واسعٌة، وأرَضفا صق بة تربَتفا فننّ  ؛الجـّة ِغراس مـ فؾقُؽثروا أمتؽ ُمرْ  إبراهقؿ: لف
ةَ  وٓ حقل ٓ قال: الجـَّة؟ ِغراُس  وما َّٓ  ققَّ  .(5)«باهلل إ

                                                           
 (.1492رقؿ ) «مسؾؿصحقح  »(، و4405رقؿ ) «البخاريصحقح » (2)
 (.1492رقؿ ) «مسؾؿصحقح »(، و 4400رقؿ ) «البخاريصحقح » (1)
 (.1490)رقؿ  «مسؾؿصحقح » (5)
 «السؾسؾة الصحقحة»ؿا لف مـ الشقاهد يف لإلباين أيًضا ـف (، وحس  5441رقؿ) «الرتمذي جامع» (4)

 (.200رقؿ )
كتائج »(، وحسـف الحافظ ابـ حجر يف 212)رقؿ  «بـ حباناصحقح »، و(0/422) «الؿسـد» (0)

 (.2/200) «إفؽار
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

بقر، أبل حديث مـ الرتمذي وروى  قال: مـ» :قال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  جابر طـ الز 
 .(1)صحقح حسـ حديث الرتمذي: قال ،«الجـَّة يف كخؾةٌ  لف ُغرِست ؛وبحؿده اهلل سبحان

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ، الجفـل أكس بـ معاذ حديث مـ أحؿد اإلمامُ  ورواه
 .(2)«الجـّة يف غرٌس  لف كبت ؛العظقؿ اهلل سبحان قال: مـ» قال: أّكف

 كر فقاِد ومـ اكر كقًرا يؽقن أّكف :الذ   يف لف وكقًرا قربه، يف لف وكقًرا الدكقا، يف لؾذ 
راط، طؾك يديف بقـ يسعك َمَعاده،  تعالك. اهلل ذكر بؿثؾ والؼبقرُ  الؼؾقُب  استـاَرت فؿا الص 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ تعالك: اهللُ  قال
 .[211]إكعام: ﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ

 :وذكِره. ومعِرفتِف ومحب تف باهلل باإليؿان استـار الؿممـ، هق فإّول 

 :ومحب تف. ذكره طـ الؿعِرُض  تعالك، اهلل طـ الغافُؾ  هق وأخُر 

لنُ  لن كؾ   والش  ؼاءُ  الـّقر، يف الػالح كؾ   والػالُح  الش  ؼاءِ  كؾ   والش   ولفذا َفقاتِف، يف الش 
 والباصـة، الّظاهرة ذّراتف كؾ   يف يجَعَؾف بلن ذلؽ  اهلل ُسمال مـ ُيؽثِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان
 كقًرا. وجؿَؾَتف ذاَتف يجعؾ وأن جفاتف، جؿقع مـ بف محقًطا يجعَؾف وأن

 دطاء ذكر يف  طّباس بـ اهلل طبد حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿٌ  خّرج فؼد
 ويف كقًرا، بصري ويف كقًرا، قؾبل يف اجعْؾ  الؾفؿّ » :دطائف يف وكان قال: ،بالّؾقؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـ بّل 
 كقًرا، وأمامل كقًرا، وتحتل كقًرا، وفققل كقًرا، يساري وطـ كقًرا، يؿقـل وطـ كقًرا، سؿعل
 الت ابقت. يف وسبًعا :-الحديث رواة َأَحدُ - ُكَريب قال ،«كقًرا لل وطظ ؿ كقًرا، وَخْؾػل

                                                           
 «مستدرك الحاكؿ»(، و217،214)رقؿ  «بـ حباناصحقح »و (،5444رقؿ ) «الرتمذي جامع» (2)

 (، ولف شاهدان:44)رقؿ  «السؾسؾة الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 2/002)
 مقققًفا. : مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص أحدهؿا
 (.4/04) «مصـػف»بـ أبل شقبة يف اخرجف 
 (.5/440) «مسـده»: مـ حديث معاذ بـ سفؾ مرفقًطا؛ خرجف اإلمام أحؿد يف وأخر

 .، ويف سـده زبان بـ فائد؛ وهق ضعقػ، ولؽـ لؾحديث شقاهد يتؼقى هبا(5/440) «الؿسـد» (1)

.  
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، فحّدثـل العّباس وَلد بعَض  فَؾؼقُت  ـ   وشعري، ودمل، ولحؿل، طصبل،» فذكر: هب
 .(1)ؾتقـْص َخ  وذكر ،«وبَشري

كرُ  اكر لِؼؾب كقرٌ  فالذ   يقم ويف الربزخ ويف دكقاه يف لف وكقرٌ  وأطضائِف، ووجِفف الذ 
 الؼقامة.

 كر فقاِد ومـ  صؾ ك ومـ الّذاكر، طؾك ومالئؽتِف  اهلل صالةَ  يقجُب  أّكف :الذ 

 ىئ ىئ﴿ تعالك: اهلل يؼقل الػقز، كؾ   وفاز الػالح، كؾ   أفؾح فؼد ومالئِؽُتف طؾقف اهللُ 
 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی
 .[45-42]إحزاب: ﴾ىث مث جث ىتيت مت خت حت جت

 

 

 

 

 

 

│ 

 

 

 

                                                           
 .(745) «صحقح مسؾؿ»، و(4524) «البخاريرواه » (2)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه22 ِ
ّ
القسم األول: الذ



.  
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، فحّدثـل العّباس وَلد بعَض  فَؾؼقُت  ـ   وشعري، ودمل، ولحؿل، طصبل،» فذكر: هب
 .(1)ؾتقـْص َخ  وذكر ،«وبَشري

كرُ  اكر لِؼؾب كقرٌ  فالذ   يقم ويف الربزخ ويف دكقاه يف لف وكقرٌ  وأطضائِف، ووجِفف الذ 
 الؼقامة.

 كر فقاِد ومـ  صؾ ك ومـ الّذاكر، طؾك ومالئؽتِف  اهلل صالةَ  يقجُب  أّكف :الذ 

 ىئ ىئ﴿ تعالك: اهلل يؼقل الػقز، كؾ   وفاز الػالح، كؾ   أفؾح فؼد ومالئِؽُتف طؾقف اهللُ 
 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی
 .[45-42]إحزاب: ﴾ىث مث جث ىتيت مت خت حت جت

 

 

 

 

 

 

│ 

 

 

 

                                                           
 .(745) «صحقح مسؾؿ»، و(4524) «البخاريرواه » (2)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كر، فقائد بعض طد   يف الحديَث  كقاصؾ  طؾك وطقائده مـافعف مـ شلءٍ  وذكر الذ 
اكريـ   الؼق ؿ ابـ مةالعال   اإلمام ذكره ما خالل مـ وذلؽ وأخرة؛ الدكقا يف الذ 

 .(1)«الصق ب القابؾ» كتابف يف

 كر أنّ  فقاِده: فِؿـ اكرَ  فننّ  طبَده،  الّرب   لتصديؼ سبٌب  الذ   اهلل طـ ُيخربُ الذ 
قف العبدُ  هبا أخرب فنذا جاللف، وُكعقت كؿالف بلوصاف تعالك  اهللُ  صّدقف ومـ رب ف، صد 
 الّصادققـ. مع ُيحشر أن لف وُرجل الؽاذبقـ، مع ُيحَشر لؿ تعالك

 طـ إسحاق، أبل طـ وغقُرهؿ والحاكؿ، حّبان، وابـ والرتمذي، ماجف، ابـ روى
 طؾك شفدا أّكفؿا  الخدري سعقد وأبل هريرة أبل طؾك شفد أّكف مسؾؿ، أبل إغرّ 
َّٓ  إلف ٓ العبُد: قال إذا» قال: أّكف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل  : اهلل يؼقل قال: أكبر، واهلل اهلل إ
َّٓ  إلف ٓ ،طبدي َصَدَق   ،طبدي صدق قال: وحده، اهلل إٓ إلف ٓ قال: وإذا أكبر، وأكا أكا إ

َّٓ  إلف ٓ   ،طبدي صدق قال: لف، شريؽ ٓوحده  اهلل إٓ إلف ٓ قال: وإذا وحدي، أكا إ
َّٓ  إلف ٓ  صدق قال: الحؿُد، ولف الؿؾُؽ  لف اهلل إٓ إلف ٓ قال: وإذا لل، شريؽ ٓ أكا إ

ة وٓ حقل وٓ اهلل إٓ إلف ٓ قال: وإذا الحؿُد، ولل الؿؾُؽ  لل أكا إٓ إلف ٓ طبدي، َّٓ  ققَّ  إ
ة وٓ حقل وٓ أكا إٓ إلف ٓ طبدي صدق قال: باهلل، َّٓ  ققَّ  .«بل إ

َـّ  مـ» قال: قال؟ ما جعػر: ٕبل قؾُت  ،أففؿف لؿ شقئًا إغر   قال ثؿّ   مقتف طـد ُرِزَقُف
ف لؿ  .(2)«الـَّار تؿسَّ

                                                           
 (.244،240،204،205،244،245،241،251)ص: «القابؾ الصقب»اكظر: ( 2)
 «بـ حباناصحقح »والؾػظ لف، و (5794) «ســ ابـ ماجف»و(، 5450) «الرتمذي جامع» (1)

، وصححف الحاكؿ، «حديث حسـ»(، وقال الرتمذي: 2/0) «مستدرك الحاكؿ»(، و202)
 (.2590) «السؾسة الصحقحة» «وهق حديث صحقح»ووافؼف الذهبل، وقال إلباين: 

   
 ٖ  
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 كر قؾقؾق الؿـافؼقـ فننّ  الـ ػاق، مـ أمانٌ   اهلل ذكر كثرةَ  أنّ  :فقاِده ومـ  الذ 
  .[241]الـساء: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ الؿـافؼقـ: يف تعالك اهلل قال ، هلل

 .«الـ ػاق مـ برئ  اهلل ذكرَ  أكثر مـ» : كعب قال

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ بؼقلف: الؿـافؼقـ سقرة اهللُ  ختؿ هذا ٕجؾ ولعّؾف
 .[9]الؿـافؼقن: ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

 يف فقَقُعقا  اهلل ذكر طـ َغَػؾقا اّلذيـ الؿـافؼقـ فتـة مـ تحذيًرا ذلؽ يف فننّ 
 باهلل. والعقاذُ  ،الـ ػاق

 الؿـافؼقن» فؼال: هؿ؟ مـافؼقن الخقارج: طـ  صالٍب  أبل بـ طؾل   ُسئِؾ وقد
ّٓ  اهللَ  يذكرون ٓ  .«قؾقاًل إ

 مـ أمانٌ  تعالك ذكره فؽثرة هذا وطؾك ، اهلل ذكر قؾ ةُ  ؛الـ ػاق طالمة مـ فذاؾف
 طـ غػؾت لؼؾقب ذلؽ وإّكؿا بالـ ػاق، ذاكًرا قؾًبا َل ؾِ تَ بْ يَ  أن مِـ أكرمُ   واهللُ  الـ ػاق،
 . اهلل ذكر

 كر فقاِد ومـ  اهلل طبد بـ مؽحقل قال ٕمراضف، ودواءٌ  لؾؼؾب، شػاءٌ  أّكف :الذ 
: « ُداء الـّاس وذكرُ  شػاء، تعالك اهلل ذكر». 

كرَ  إن   ثؿّ  ّٓ  ُيذيُبفا ٓ قسقةٌ  الؼؾب فػل الؼؾب، قسقةَ  ُيذهُب  أيضا الذ   اهلل ذكرُ إ
ـِ  إلك رجؾ جاء تعالك،  قسقةَ  إلقؽ أشؽق ،سعقد أبا يا فؼال:  البصري الحس
كر َأِذْبفُ » قال: .قؾبل  .«بالذ 

 كر فقاِد ومـ اكرَ  أنّ  :الذ   الؿعق ةُ  وهذه معف، ومذكقُره مذكقره، مـ قريٌب  الذ 
 والؿحب ة والقٓية بالؼرب معق ةٌ  ففل العاّمة، واإلحاصة العؾؿ معق ة غقرُ  خاصةٌ  معق ةٌ 

 ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿ تعالك: كؼقلف والت قفقؼ، واإلطاكة والـ صرة

 ﴾ہ ہ ہ ہ﴿ وققلف: ،[149]البؼرة: ﴾ک ک ک﴿ وققلِف: ،[212]الـحؾ:

اكرُ  ،[49]العـؽبقت:  أكا» اإللفل: الحديث يف كؿا القافر، الـ صقُب  الؿعق ة هذه مـ لف فالذ 
َكْت  ذَكرين ما طبدي مع  ماجف، وابـ وأحؿد، ،اتعؾقؼً  البخاري رواه ،«شَػتاه بل وتحرَّ

.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 كر قؾقؾق الؿـافؼقـ فننّ  الـ ػاق، مـ أمانٌ   اهلل ذكر كثرةَ  أنّ  :فقاِده ومـ  الذ 
  .[241]الـساء: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ الؿـافؼقـ: يف تعالك اهلل قال ، هلل

 .«الـ ػاق مـ برئ  اهلل ذكرَ  أكثر مـ» : كعب قال

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ بؼقلف: الؿـافؼقـ سقرة اهللُ  ختؿ هذا ٕجؾ ولعّؾف
 .[9]الؿـافؼقن: ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

 يف فقَقُعقا  اهلل ذكر طـ َغَػؾقا اّلذيـ الؿـافؼقـ فتـة مـ تحذيًرا ذلؽ يف فننّ 
 باهلل. والعقاذُ  ،الـ ػاق

 الؿـافؼقن» فؼال: هؿ؟ مـافؼقن الخقارج: طـ  صالٍب  أبل بـ طؾل   ُسئِؾ وقد
ّٓ  اهللَ  يذكرون ٓ  .«قؾقاًل إ

 مـ أمانٌ  تعالك ذكره فؽثرة هذا وطؾك ، اهلل ذكر قؾ ةُ  ؛الـ ػاق طالمة مـ فذاؾف
 طـ غػؾت لؼؾقب ذلؽ وإّكؿا بالـ ػاق، ذاكًرا قؾًبا َل ؾِ تَ بْ يَ  أن مِـ أكرمُ   واهللُ  الـ ػاق،
 . اهلل ذكر

 كر فقاِد ومـ  اهلل طبد بـ مؽحقل قال ٕمراضف، ودواءٌ  لؾؼؾب، شػاءٌ  أّكف :الذ 
: « ُداء الـّاس وذكرُ  شػاء، تعالك اهلل ذكر». 

كرَ  إن   ثؿّ  ّٓ  ُيذيُبفا ٓ قسقةٌ  الؼؾب فػل الؼؾب، قسقةَ  ُيذهُب  أيضا الذ   اهلل ذكرُ إ
ـِ  إلك رجؾ جاء تعالك،  قسقةَ  إلقؽ أشؽق ،سعقد أبا يا فؼال:  البصري الحس
كر َأِذْبفُ » قال: .قؾبل  .«بالذ 

 كر فقاِد ومـ اكرَ  أنّ  :الذ   الؿعق ةُ  وهذه معف، ومذكقُره مذكقره، مـ قريٌب  الذ 
 والؿحب ة والقٓية بالؼرب معق ةٌ  ففل العاّمة، واإلحاصة العؾؿ معق ة غقرُ  خاصةٌ  معق ةٌ 

 ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿ تعالك: كؼقلف والت قفقؼ، واإلطاكة والـ صرة

 ﴾ہ ہ ہ ہ﴿ وققلف: ،[149]البؼرة: ﴾ک ک ک﴿ وققلِف: ،[212]الـحؾ:

اكرُ  ،[49]العـؽبقت:  أكا» اإللفل: الحديث يف كؿا القافر، الـ صقُب  الؿعق ة هذه مـ لف فالذ 
َكْت  ذَكرين ما طبدي مع  ماجف، وابـ وأحؿد، ،اتعؾقؼً  البخاري رواه ،«شَػتاه بل وتحرَّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

25 فوائُد أخرى للذكر



. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 .(1)وغقُرهؿ والحاكؿ،

 كر فقاِد ومـ  استُدفِعت وٓ كعؿة استُجؾِبت فؿا لؾـ ؼؿ، دافعٌ  لؾـ عؿ، بَجال   أكّف :الذ 
 فدفاُطف ،[52]الحج: ﴾مئىئ حئ جئ ی ی ی﴿ تعالك: اهللُ  قال ، اهلل ذكر بؿثؾ كِؼَؿة
 ة بحَسب هق طـفؿ ةُ  وكؿالف، إيؿاهنؿ قق  ُتف اإليؿان وماد   تعالك، اهلل ذكرُ  وقق 

 أوفَر، مـف وحظ ف أطظؿَ  طـف اهلل دفاع مـ كصقبُف كان أكثرَ  هلل وذكُره أكؿَؾ، إيؿاُكف كان فؿـ
 بـسقاٍن. وكسقاًكا بذكرٍ  ِذْكًرا َكَؼص، َكَؼَص  ومـ

 كر فقاِد ومـ  كاكت سقاءٌ  مؼامفا وتؼقم الّطاطات، طـ تـقُب  إدامتف أنّ  :الذ 
ع. كحج   مالق ةً  بدكق ةً  أو مالّقًة، أو َبَدكق ةً   الت طق 

 اهلل رسقل أتقا الؿفاجريـ فؼراء أنّ   هريرة أبل حديث يف اصريحً  ذلؽ جاء وقد
ثقر أهُؾ  ذهب اهلل رسقل يا فؼالقا: ،ملسو هيلع هللا ىلص  كؿا ُيصّؾقن الُؿؼقؿ، والـ عقؿ بإجقر الد 

قن أمقالفؿ فضُؾ  ولفؿ كصقم، كؿا ويصقمقن ُكصّؾل،  ويجاهدون، ويعتؿرون، هبا يُحج 
ققن،  بعَدكؿ، مـ بف وتسبؼقن سبؼؽؿ، مـ بف تدركقن شقًئا ُأطؾ ُؿؽؿ أٓ فؼال: ويتصد 

َّٓ  مـؽؿ أفضَؾ  يؽقن أحٌد  وٓ  قال: اهلل رسقل يا بؾك قالقا: ؟صـعتؿ ما صـع مـ إ
 الحديث، آخر إلك «...وث ثقـ ث ثا ص ة كؾ   خؾػ وتؽب رون وتْحؿدون تسب حقن»

 .(2)طؾقف مّتػؼ وهق

كر فجعؾ  أك فؿ وأخرب والجفاد، والعؿرة الحج مـ فاهتؿ طؿا لفؿ طقًضا الذ 
كر، هبذا يسبؼقهنؿ ثقر أهُؾ  سؿع فؾؿا الذ   َصّدقتفؿ إلك فازدادوا بف، طؿؾقا بذلؽ الد 
 وأخربوا الػؼراء، فـافسفؿ الػضقؾتقـ، فحازوا الِذكر، هبذا التعب دَ  بؿالِفؿ وطبادهتؿ
 فؼال طؾقف، لفؿ قدرة ٓ بؿا طـفؿ فاكػردوا ذلؽ، يف شاركقهؿ قد بلك فؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
 .«يشاء مـ يمتقف اهلل فضؾ ذلؽ» والسالم: الصالة طؾقف

                                                           
 مستدرك»(، و5791) «ســ ابـ ماجف»(، و2/071) «البخاريصحقح »(، و1/040) «الؿسـد» (2)

 (.2/494) «الحاكؿ
 (.090) «مسؾؿصحقح »و(، 245) «البخاريصحقح ( »1)
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 والحاكؿ، ماجف، وابـ الرتمذي، خّرجف الذي  ُبسر بـ اهلل طبد حديث ويف
، ل  إن شرائع اإلسالم قد كثرت طؾ اهلل رسقل يا فؼال: ،أطرابل   جاء قال: وغقرهؿ

 .(1)«اهلل ذكرمـ  ٓ يزال لساكؽ رصًبا» قال: .بف ثفلخربين بشلٍء أتشب

 وآستؽثار طؾقفا، والِحرص اإلسالم شرائع طؾك فيعقـُ  شلء طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـاصح فدّلف
 إلقف أحب   شلء فال يحّب، ما وأحب   أحّبف شعاَره، تعالك اهلل ذكرَ  اّتخذ إذا فنك ف مـفا،
ـَ َلفُ فَ  اإلسالم، بشرائع التؼّرب مـ  بف وتسفُؾ  اإلسالم، شرائع مـ بف يتؿّؽـ ما ملسو هيلع هللا ىلص َبق 

كرُ  طؾقف، ؾفا العبد إلك يحّبُبفا فنك ف اهلل، صاطة طؾك العقنِ  أكربِ مـ فالذ   طؾقف، ويسف 
ُذها  .الغافُؾ  يجده ما والثؼؾ والؿشؼة الؽؾػة مـ لفا يجد ٓ بحقث لف ويؾذ 

رُ  الصعَب، يسفؾ اأيًض  هق ثؿ ، ويخّػُػ  العسقَر، ويقس   طؾك اهللُ  ُذكر فؿا الؿشاق 
ر إٓ طسقرٍ  طؾك وٓ هاَن، إٓ صعٍب    زالت، إٓ شّدةٍ  وٓ خػ ت، إٓ مشّؼةٍ  وٓ ،تقس 
 بعد والػرُح  العسِر، بعد والقسرُ  الشّدِة، بعد الػرُج  هق اهلل فذكرُ  اكػرجت، إٓ ُكرَبةٍ  وٓ

  .الغؿ  

 الذاكريـ، طباِدك مـ تجعؾـا أن كتقّسؾ وصػاتَؽ  وبلسؿائؽ كسلل، إياك فالؾفؿ
 قدير. شلء كؾ   طؾك إك ؽ الغافؾقـ، الُؿعِرضقـ سبقؾ مـ برحؿتَؽ  تعقَذكا وأن
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه26 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 والحاكؿ، ماجف، وابـ الرتمذي، خّرجف الذي  ُبسر بـ اهلل طبد حديث ويف
، ل  إن شرائع اإلسالم قد كثرت طؾ اهلل رسقل يا فؼال: ،أطرابل   جاء قال: وغقرهؿ

 .(1)«اهلل ذكرمـ  ٓ يزال لساكؽ رصًبا» قال: .بف ثفلخربين بشلٍء أتشب

 وآستؽثار طؾقفا، والِحرص اإلسالم شرائع طؾك فيعقـُ  شلء طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـاصح فدّلف
 إلقف أحب   شلء فال يحّب، ما وأحب   أحّبف شعاَره، تعالك اهلل ذكرَ  اّتخذ إذا فنك ف مـفا،
ـَ َلفُ فَ  اإلسالم، بشرائع التؼّرب مـ  بف وتسفُؾ  اإلسالم، شرائع مـ بف يتؿّؽـ ما ملسو هيلع هللا ىلص َبق 

كرُ  طؾقف، ؾفا العبد إلك يحّبُبفا فنك ف اهلل، صاطة طؾك العقنِ  أكربِ مـ فالذ   طؾقف، ويسف 
ُذها  .الغافُؾ  يجده ما والثؼؾ والؿشؼة الؽؾػة مـ لفا يجد ٓ بحقث لف ويؾذ 

رُ  الصعَب، يسفؾ اأيًض  هق ثؿ ، ويخّػُػ  العسقَر، ويقس   طؾك اهللُ  ُذكر فؿا الؿشاق 
ر إٓ طسقرٍ  طؾك وٓ هاَن، إٓ صعٍب    زالت، إٓ شّدةٍ  وٓ خػ ت، إٓ مشّؼةٍ  وٓ ،تقس 
 بعد والػرُح  العسِر، بعد والقسرُ  الشّدِة، بعد الػرُج  هق اهلل فذكرُ  اكػرجت، إٓ ُكرَبةٍ  وٓ

  .الغؿ  

 الذاكريـ، طباِدك مـ تجعؾـا أن كتقّسؾ وصػاتَؽ  وبلسؿائؽ كسلل، إياك فالؾفؿ
 قدير. شلء كؾ   طؾك إك ؽ الغافؾقـ، الُؿعِرضقـ سبقؾ مـ برحؿتَؽ  تعقَذكا وأن
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كر، فقائد مـ يسقرٌ  شلءٌ  معـا مرّ  لؼد  ُتستؼصك، ٓ وطديدةٌ  ُتحصك، ٓ كثقرةٌ  وأك فا الذ 
 إكساٌن، هبا يحقط وٓ العادون، طّدها طؾك يؼدر وٓ الؿحصقن، إحصائفا طـ يعجز
كر وكؿ الّطاطات. وأفضؾ الُؼُربات، أجؾ   مـ وهق ٓ كقػ لساٌن، طـفا ُيعب ر وٓ  لؾذ 
 وأخرة. الدكقا يف مستؿر   وخقرٍ  دائٍؿ، ؾٍ كُ وأُ  لذيٍذ، وجـك ياكِعٍة، وثؿار مغدقٍة، فقائد مـ

كر ومجالُس   أطؾك وهل وأرفُعفا، وأكػُعفا وأشَرُففا، الؿجالس أزكك هل الذ 
 طـده. مؽاكةً  وأجؾ فا اهلل، طـد اقدرً  الؿجالس

كر، مجالس فضؾِ  يف كثقرةٌ  كصقٌص  ورد وقد  وكؿاءٌ  لؾؼؾقب، حقاةٌ  وأّكفا الذ 
  الجالُس  مـفا يؼقم ٓ اّلتل الغػؾة مجالس بخالف لؾعبد، وزكاءٌ  وصالٌح  لإليؿان،

 ّٓ  وكدامة. حسرةً  طؾقف وكاكت الؼؾب، يف وَوهاءٍ  اإليؿان، يف بـؼصٍ إ

ؾُػ  وكان  غاية هبا ويعتـقن آهتؿام، أطظؿَ  الؿجالس هبذه يفتّؿقن  الس 
 تعالقا» فقؼقل: ،أصحابف مـ الـػر بقد يلخذ  رواحة بـ اهلل طبد كان العـاية،
 .«بؿغػرتف يذكُركا لعّؾف بطاطتف، اإيؿاكً  وكزدادُ  اهلل، فؾـذُكر تعالقا ساطًة، كممـ

  :فؼقؾ ويـؼص، يزيد اإليؿان» يؼقل:  الخطؿل   حبقب بـ ُطؿقر وكان
 وإذا زيادتف، فذلؽ وسب حـاه وحؿدكاه  اهلل ذكركا إذا قال: وكؼصاكف؟ زيادتف وما
 .(1)كثقرةٌ  الؿعـك هذا يف طـفؿ وأثار ،«كؼصاكف فذلؽ وكسقـا وضق عـا غػؾـا

كر مجالَس  إن    والرتمذي أحؿدُ  اإلمام روى الدكقا، يف الجـّة رياُض  هل الذ 
 الجـّة برياض مررتؿ إذا» قال: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن    مالؽ بـ أكس طـ وغقُرهؿا،

                                                           
« زيادة اإليؿان وكؼصاكف وحؽؿ آستثـاء فقف» :( اكظر كثقًرا مـ هذه أثار مخّرجة يف كتاب2)

 وما بعدها(. 204)ص:

   
 ٗ  
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.  
ْكسفضُل مجاِلِس  29   الّرِ

كر ِحَؾُؼ  قال: الجـّة؟ رياض وما قالقا: فارتعقا،  .(1)«الذ 

 خرج قال: اهلل طبد بـ جابر حديث مـ وغقُرهؿا، والحاكؿ الدكقا أبل ابـ ورواه
 اهلل رسقل يا قؾـا: ،«الجـّة رياض يف ارتعقا الـَّاس أيُّفا يا» فؼال: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾقـا
كر مجالس» قال: ؟الجـّة رياض وما  كان فؿـ واذكروا، حقاوُ ورُ  اغدوا» قال: ثؿّ  ،«الذ 

 ُيـزل تعالك اهلل فننّ  طـده، تعالك اهلل مـزلةُ  كقػ فؾقـظر اهلل، طـد مـزلتف يعؾؿ أن يحبُّ 
 .(2)«كػسف مـ أكزلف حقث مـف العبَد 

ـٌ  وهق  .(3)الؿذكقريـ الطريؼقـ هبذيـ حس

 فؾقستقصـ ،الدكقا يف الجـّة رياض يسؽـ أن شاء مـ» : الؼق ؿ ابـ قال
كر، مجالس  .(4)«الجـّة رياض فنّكفا الذ 

 كر ومجالس  مجؾٌس  الدكقا مجالس مـ لفؿ فؾقس الؿالئؽة، مجالُس  هل الذ 
 قال:  هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» يف كؿا فقف تعالك اهللُ  ُيذكرُ  مجؾٌس  إٓ
كر، أهؾ يؾتؿسقن الطُّرق يف يطقفقن ،ُفُضً   م ِؽةً  هلل إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال  فنذا الذ 

قا تـادوا: تعالك اهلل يذكرون اققمً  وجدوا قكفؿ قال: حاجتؽؿ، إلك هُؾؿُّ  بلجـحتفؿ فقحػُّ
 قال: طبادي؟ يؼقل ما بفؿ: أطؾؿُ  وهق تعالك ربُّفؿ فقسلُلفؿ قال: الدكقا، الّسؿاء إلك

 رأوين؟ هؾ فقؼقل: قال: ويؿّجدوكؽ، وكؽُد ويحؿَ  ويؽب روكؽ ُيسب حقكؽ يؼقلقن:
 رأوك لق فقؼقلقن: قال: رأوين؟ لق كقػ فقؼقل: قال: رأوك، ما واهلل ٓ فقؼقلقن: قال:
  فقؼقل: قال: ،اتسبقًح  لؽ وأكثرَ  ،اوتؿجقًد  اتحؿقًد  لؽ وأشدَّ  طبادة، لؽ أشدَّ  كاكقا
 رّب  يا واهلل ٓ يؼقلقن: قال: رأوها؟ هؾ فقؼقل: قال: الجـّة، يسللقكؽ قال: يسللقين؟ ما
 أشدَّ  كاكقا رأوها أّكفؿ لق يؼقلقن: قال: رأوها؟ أّكفؿ لق فؽقػ فقؼقل: قال: رأوها، ما

                                                           
 (.5020) «الرتمذي جامع»(، و5/200) «الؿسـد» (2)
 (.2/494) «الؿستدرك» (1)
 (.1041) «سؾسؾة إحاديث الصحقحة» :واكظر (5)
 (.240)ص: «القابؾ الصقب» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

28
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
ْكسفضُل مجاِلِس  29   الّرِ

كر ِحَؾُؼ  قال: الجـّة؟ رياض وما قالقا: فارتعقا،  .(1)«الذ 

 خرج قال: اهلل طبد بـ جابر حديث مـ وغقُرهؿا، والحاكؿ الدكقا أبل ابـ ورواه
 اهلل رسقل يا قؾـا: ،«الجـّة رياض يف ارتعقا الـَّاس أيُّفا يا» فؼال: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾقـا
كر مجالس» قال: ؟الجـّة رياض وما  كان فؿـ واذكروا، حقاوُ ورُ  اغدوا» قال: ثؿّ  ،«الذ 

 ُيـزل تعالك اهلل فننّ  طـده، تعالك اهلل مـزلةُ  كقػ فؾقـظر اهلل، طـد مـزلتف يعؾؿ أن يحبُّ 
 .(2)«كػسف مـ أكزلف حقث مـف العبَد 

ـٌ  وهق  .(3)الؿذكقريـ الطريؼقـ هبذيـ حس

 فؾقستقصـ ،الدكقا يف الجـّة رياض يسؽـ أن شاء مـ» : الؼق ؿ ابـ قال
كر، مجالس  .(4)«الجـّة رياض فنّكفا الذ 

 كر ومجالس  مجؾٌس  الدكقا مجالس مـ لفؿ فؾقس الؿالئؽة، مجالُس  هل الذ 
 قال:  هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» يف كؿا فقف تعالك اهللُ  ُيذكرُ  مجؾٌس  إٓ
كر، أهؾ يؾتؿسقن الطُّرق يف يطقفقن ،ُفُضً   م ِؽةً  هلل إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال  فنذا الذ 

قا تـادوا: تعالك اهلل يذكرون اققمً  وجدوا قكفؿ قال: حاجتؽؿ، إلك هُؾؿُّ  بلجـحتفؿ فقحػُّ
 قال: طبادي؟ يؼقل ما بفؿ: أطؾؿُ  وهق تعالك ربُّفؿ فقسلُلفؿ قال: الدكقا، الّسؿاء إلك

 رأوين؟ هؾ فقؼقل: قال: ويؿّجدوكؽ، وكؽُد ويحؿَ  ويؽب روكؽ ُيسب حقكؽ يؼقلقن:
 رأوك لق فقؼقلقن: قال: رأوين؟ لق كقػ فقؼقل: قال: رأوك، ما واهلل ٓ فقؼقلقن: قال:
  فقؼقل: قال: ،اتسبقًح  لؽ وأكثرَ  ،اوتؿجقًد  اتحؿقًد  لؽ وأشدَّ  طبادة، لؽ أشدَّ  كاكقا
 رّب  يا واهلل ٓ يؼقلقن: قال: رأوها؟ هؾ فقؼقل: قال: الجـّة، يسللقكؽ قال: يسللقين؟ ما
 أشدَّ  كاكقا رأوها أّكفؿ لق يؼقلقن: قال: رأوها؟ أّكفؿ لق فؽقػ فقؼقل: قال: رأوها، ما

                                                           
 (.5020) «الرتمذي جامع»(، و5/200) «الؿسـد» (2)
 (.2/494) «الؿستدرك» (1)
 (.1041) «سؾسؾة إحاديث الصحقحة» :واكظر (5)
 (.240)ص: «القابؾ الصقب» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار29
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

29 فضل مجالس الذكر



. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 مـ قال: يتعّقذون؟ فؿؿَّ  فقؼقل: قال: رغبًة، فقفا وأطظؿَ  صؾًبا، لفا وأشدَّ  ،اِحرًص  طؾقفا
 فؽقػ يؼقل: قال: رأوها، ما رّب  يا واهلل ٓ يؼقلقن: قال: رأوها؟ وهؾ يؼقل: قال: الـار،
 يؼقل: قال: مخافًة، لفا وأشدَّ  ،افرارً  مـفا أشدَّ  كاكقا رأوها لق يؼقلقن: قال: رأوها؟ لق

 مـفؿ، لقس ف نٌ  فقفؿ الؿ ِؽة: مـ مؾٌؽ  فقؼقل قال: لفؿ. غػرُت  قد أّكل فلشفُدكؿ
 .(1)«جؾقُسفؿ بفؿ يشؼك ٓ الجؾساءُ  هؿُ  قال: لحاجة، جاء إكَّؿا

كر فؿجالس قاصقـ، مجالس والغػؾة الّؾغق ومجالس ؽة،الؿالئ مجالُس  الذ   وكؾ   الش 
 وأوٓهؿا إلقف، أطجبفؿا العبدُ  فؾقخرت يـاسبف، ما إلك يصقر امرئ وكؾ   شؽؾف، إلك مضاف

اكر بف،  .(2)ويتضّرر جؾقسف بف يشؼك فنّكف ،غلوالال   الغافؾ بخالف جؾقسف بف يسعد والذ 

  كر ومجالُس ـُ  الذ   مجالس بخالف ،الؼقامة يقم والـّدامة الحسرة مـ العبَد  ُتمم 
 داود أبق روى فؼد الؼقامة، يقم وكدامةً  حسرةً  صاحبفا طؾك تؽقن فنك فا والغػؾة، الّؾفق
 اهللَ  يذُكر لؿ مؼعًدا قعَد  مـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ  هريرة أبل طـ حسـ بنسـاد
 كاكت فقف اهللَ  يذكر ٓ مضطجًعا اضطجع ومـ تَِرٌة، تعالك اهللِ  مـ طؾقف كاكت فقف، تعالك
 وحسرٌة. وتبعةٌ  كؼٌص  أي: ،(3)«تَِرة تعالك اهلل مـ طؾقف

 كر مجالس شَرف ومـ اكريـ ُيباهل  اهلل أن   :اهلل طـد مؽاكفا وطؾق   الذ   بالذ 
 خرج قال:  الخدري سعقد أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿٌ  روى كؿا مالئؽتف،

 آهللِ  قال: تعالك. اهللَ  كذكرُ  جؾسـا قالقا: أجؾسؽؿ؟ ما فؼال: الؿسجد يف حؾؼة طؾك معاويةُ 
ٓ   أجؾسؽؿ ما ّٓ  أجؾسـا ما واهلل قالقا: ذاك؟ إ  ُتفَؿةً  أستْحؾِْػؽؿ لؿ إّكل أما قال: ذاك،إ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل وإنّ  مـّل، حديًثا طـف أقؾ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مـ بؿـزلتل أحدٌ  كان وما لؽؿ،
 تعالك اهللَ  كذكرُ  جؾسـا قالقا: ،«أجؾسؽؿ؟ ما» فؼال: أصحابف مـ حؾؼة طؾك خرج

ـ   لإلسالم هداكا ما طؾك وكحؿده َّٓ  أجؾسؽؿ ما آهللِ » قال: طؾقـا. بف وم  قالقا: ،«ذاك؟ إ
                                                           

 (.1429) «مسؾؿ صحقح»و(، 4402) «البخاريصحقح » (2)
 (.242ـ  244ٓبـ الؼقؿ )ص: «القابؾ الصقب»( اكظر: 1)
 (.72) «السؾسؾة الصحقحة»(، وحسـف إلباين يف 4204) «ســ أبل داود» (5)

.  
ْكسفضُل مجاِلِس  31   الّرِ

ّٓ  أجؾسـا ما واهلل  جبريؾ أتاين ولؽـَّف لؽؿ، ُتفَؿةً  أستْحِؾْػؽؿ لؿ إّكل أما» قال: ذاك،إ
 .(1)«الؿ ِؽة بؽؿ ُيباهل  اهلل أنَّ  فلخبرين

كر شرف طؾك دلقٌؾ  الّرب   مـ الؿباهاةُ  ففذه  مزّيةً  لف وأنّ  لف، ومحّبتف اهلل، طـد الذ 
 .(2)إطؿال مـ غقره طؾك

 كر ومجالس حؿة، وِغشقان الّسؽقـة، لـزول سبٌب  الذ   الؿ ِؽة وحػقف الرَّ
اكريـ  أبل طؾك أشفد قال: إغّر، مسؾؿ أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى فؼد ؛بالذَّ

 مجؾس يف ققمٌ  يؼعد ٓ» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك شفدا أّكفؿا سعقد وأبل هريرة
ّٓ فقف   اهللَ  يذكرون تفؿإ حؿة، وَغِشقتفؿُ  الؿ ِؽة، حػَّ  الّسؽقـة، طؾقفؿ وكزلت الرَّ
 .(3)«طـده فقؿـ اهللُ  وذكرهؿ

 كر ومجالس  الِغقبة طـ وصقكف ،الؾ سان حػظ أسباب مـ طظقؿ سبٌب  الذ 
 يتؽّؾؿ لؿ فنن يتؽّؾؿ، أن مـ لف ُبد   ٓ العبدَ  فننّ  والباصؾ، والُػحش والؽذب والـ ؿقؿة،

 أو الؿحّرمات هبذه -ُبد   وٓ- تؽّؾؿ والػائدة، وبالخقر أوامره وذكر تعالك اهلل بذكر
 لساُكف َيَبَس  ومـ والّؾغق، الباصؾ طـ لساَكف صان اهلل، ذكر طؾك لساكف طّقد فؿـ بعضفا،

 .(4)وفحش ولغقٍ  باصؾ بؽؾ   كطؼ اهلل ذكر طـ

 وُحسـ وشؽره بذكره مجالسـا ؾشغيُ  وأن بطاطتف، أوقاتـا يعؿرَ  أن لموالؿس واهلل
 وحده وهق ل،مومس خقر فنكفّ  والباصؾ، والّؾفق الغػؾة مجالس مـ يؼَقـا وأن طبادتف،

ة وٓ حقل وٓ الؿستعان، ٓ   قق   بف. إ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه30 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
ْكسفضُل مجاِلِس  31   الّرِ

ّٓ  أجؾسـا ما واهلل  جبريؾ أتاين ولؽـَّف لؽؿ، ُتفَؿةً  أستْحِؾْػؽؿ لؿ إّكل أما» قال: ذاك،إ
 .(1)«الؿ ِؽة بؽؿ ُيباهل  اهلل أنَّ  فلخبرين

كر شرف طؾك دلقٌؾ  الّرب   مـ الؿباهاةُ  ففذه  مزّيةً  لف وأنّ  لف، ومحّبتف اهلل، طـد الذ 
 .(2)إطؿال مـ غقره طؾك

 كر ومجالس حؿة، وِغشقان الّسؽقـة، لـزول سبٌب  الذ   الؿ ِؽة وحػقف الرَّ
اكريـ  أبل طؾك أشفد قال: إغّر، مسؾؿ أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى فؼد ؛بالذَّ

 مجؾس يف ققمٌ  يؼعد ٓ» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك شفدا أّكفؿا سعقد وأبل هريرة
ّٓ فقف   اهللَ  يذكرون تفؿإ حؿة، وَغِشقتفؿُ  الؿ ِؽة، حػَّ  الّسؽقـة، طؾقفؿ وكزلت الرَّ
 .(3)«طـده فقؿـ اهللُ  وذكرهؿ

 كر ومجالس  الِغقبة طـ وصقكف ،الؾ سان حػظ أسباب مـ طظقؿ سبٌب  الذ 
 يتؽّؾؿ لؿ فنن يتؽّؾؿ، أن مـ لف ُبد   ٓ العبدَ  فننّ  والباصؾ، والُػحش والؽذب والـ ؿقؿة،

 أو الؿحّرمات هبذه -ُبد   وٓ- تؽّؾؿ والػائدة، وبالخقر أوامره وذكر تعالك اهلل بذكر
 لساُكف َيَبَس  ومـ والّؾغق، الباصؾ طـ لساَكف صان اهلل، ذكر طؾك لساكف طّقد فؿـ بعضفا،

 .(4)وفحش ولغقٍ  باصؾ بؽؾ   كطؼ اهلل ذكر طـ

 وُحسـ وشؽره بذكره مجالسـا ؾشغيُ  وأن بطاطتف، أوقاتـا يعؿرَ  أن لموالؿس واهلل
 وحده وهق ل،مومس خقر فنكفّ  والباصؾ، والّؾفق الغػؾة مجالس مـ يؼَقـا وأن طبادتف،

ة وٓ حقل وٓ الؿستعان، ٓ   قق   بف. إ
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 (.249-242ٓبـ الؼقؿ )ص: «القابؾ الصقب»( اكظر: 1)
 (.1700) «مسؾؿصحقح » (5)
 (.244ٓبـ الؼقؿ )ص: «القابؾ الصقب»اكظر:  (4)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار31
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

31 فضل مجالس الذكر
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 فػل ، اهلل طـد وأفضُؾفا وخقُرها إطؿال أزكك هق  اهلل ذكرَ  إن  

 ،«الحاكؿ مستدرك»و ،«ماجف ابـ ســ»و «جامع الرتمذي»و ،«أحؿد إلماما مسـد»
 بخقر ُأكب ُئؽؿ أٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الدرداء أبل حديث مـ وغقرها

 الذهِب  إططاء مـ لؽؿ وخقر دَرجاتِؽؿ، يف وأرفعفا َمؾقؽِؽؿ، طـد وأزكاها أطؿالؽؿ،
كؿ تؾَؼقا أن مـ لؽؿ وخقر والقِرق،  قالقا: «أطـاَقؽؿ؟ ويضربقا أطـاَقفؿ فتضرِبقا طدوَّ

 .(1)« اهلل ذكر» :قال ،اهلل رسقل يا بؾك

كر، فضقؾة أفاد العظقؿ الحديث ففذا قاب، طتؼ يعدل وأّكف الذ   إمقال، وكػؼة الر 
 . اهلل سبقؾ يف بالسقػ الضرب ويعدل ، اهلل سبقؾ يف الخقؾ طؾك والحؿؾ

ـُ  قال كر بتػضقؾ الـّصقص تؽاثرت وقد» : رجب اب  بالؿال الّصدقة طؾك الذ 
م، الدرداء أبل حديث أورد ثؿّ  .(2)«إطؿال مـ وغقره  إحاديث مـ وجؿؾة الؿتؼد 

 كػسف. الؿعـك طؾك الّدالة إخرى

ـُ  روى وقد  إسـاده» وقال: ،(3)لؾؿـذري «والرتهقب الرتغقب» يف كؿا الدكقا أبل اب
 رجاًل  إنّ  :الدرداء ٕبل ققؾ قال: الجعد أبل بـ سالؿ طـ إطؿش، طـ ،«حسـ
 مؾزومٌ  إيؿانٌ  ذلؽ مـ وأفضُؾ  كثقٌر، رجؾ مال مـ كَسؿة ماِة إنّ » قال: كَسؿة مائة أطتؼ
 .«اهلل ذكر مـ ارصبً  أحدكؿ لسانُ  يزال َّٓ وأَ  والـّفار بالؾقؾ

قاب طتؼ فضؾ  فبّقـ كر مالزمة يعدل ٓ -فضؾف طظؿ مع- وأّكف الر   الذ 
ؾِػ  طـ كثقرةٌ  آثارٌ  الؿعـك هذا يف جاء وقد طؾقف، والؿداومة  . الس 
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 ِذكُس اهلل ْى أشكً األػًال وأفضُهها
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 ُأكػؼ أن مـ إلل   أحب   تسبقحات تعالك اهلل ُأسب ح َٕنْ » : مسعقد ابـ يؼقل
 .«اهلل سبقؾ يف دكاكقر طددهـ

 مسعقد: بـ اهلل طبد فؼال  مسعقد بـ اهلل وطبد طؿرو بـ اهلل طبد وجؾس
ٓ   إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان فقف: أققل صريؼ يف آخذ َٕن  أحب   أكرب واهلل اهلل، إ
 يف آخذ ٕن» طؿرو: بـ اهلل طبد فؼال ، اهلل سبقؾ يف دكاكقر طددهـ أكػؼ أن مـ إلل  

ـّ  صريؼ ـّ  أحؿؾ أن مـ إلل   أحب   فلققلف  .« اهلل سبقؾ يف الخقؾ طؾك طدده

كر إنّ  والّتابعقـ، الصحابة مـ واحدٍ  غقُر قال وكذلؽ  بعدده الّصدقة مـ أفضؾ الذ 
 .(1)الؿال مـ

 -بعقد مـ وٓ قريب مـ ٓ- تعـل ٓ وهل كثقرٌة، طـفؿ الؿعـك هذا يف وأثارُ 
قاب وطتؼ سبقؾف، يف الخقؾ طؾك والحؿؾ اهلل، سبقؾ يف الـّػؼة شلن مـ الّتؼؾقؾ  يف الر 
كر، شلن تعؾقةُ  هبا الؿرادُ  وإك ؿا سبقؾف،  ٓ وأّكف مؽاكتف، وِرفعة قدره، طظقؿ وبقانُ  الذ 
 شرطت إّكؿا جؿقعفا والّطاطات كؾ فا إطؿال إنّ  بؾ إمقر، هذه مـ شلءٌ  يعدلف
 تعالك. اهلل ذكر تحصقؾ هبا والؿؼصقدُ  اهلل، ذكر إلقامة

 ٕجؾ الصالة أقؿ أي: ،[24]صف: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: اهلل يؼقل ولفذا
عٌ  هل إذ الصالة؛ قدر طظقؿ طؾك تـبقفٌ  ويف هذا ، اهلل ذكر  تعالك، اهلل إلك تضر 

كر، هل فالصالة هذا وطؾك لذكره. وإقامةٌ  ، لف وسماٌل  يديف، بقـ وققامٌ   الذ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ققلف: يف وذلؽ ،اذكرً  تعالك اهلل سّؿاها وقد
كر ٕنّ  ؛اذكرً  هـا الّصالة فسّؿك ،[9]الجؿعة: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ  روُحفا هق الذ 
هؿ أققاهؿ الّصالة يف أجًرا الـّاس وأطظؿُ  وحؼقؼُتفا، وُلب فا  هلل ذكًرا فقفا وأكثرهؿ وأشد 
 اهلل. إلك العبدُ  هبا يتؼّرب وطبادةٍ  صاطة كؾ   يف الّشلنُ  وهؽذا تعالك.
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 ِذكُس هللا هى أشكى ألاعمال وأفضُلها 33 

 ُأكػؼ أن مـ إلل   أحب   تسبقحات تعالك اهلل ُأسب ح َٕنْ » : مسعقد ابـ يؼقل
 .«اهلل سبقؾ يف دكاكقر طددهـ

 مسعقد: بـ اهلل طبد فؼال  مسعقد بـ اهلل وطبد طؿرو بـ اهلل طبد وجؾس
ٓ   إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان فقف: أققل صريؼ يف آخذ َٕن  أحب   أكرب واهلل اهلل، إ
 يف آخذ ٕن» طؿرو: بـ اهلل طبد فؼال ، اهلل سبقؾ يف دكاكقر طددهـ أكػؼ أن مـ إلل  

ـّ  صريؼ ـّ  أحؿؾ أن مـ إلل   أحب   فلققلف  .« اهلل سبقؾ يف الخقؾ طؾك طدده

كر إنّ  والّتابعقـ، الصحابة مـ واحدٍ  غقُر قال وكذلؽ  بعدده الّصدقة مـ أفضؾ الذ 
 .(1)الؿال مـ

 -بعقد مـ وٓ قريب مـ ٓ- تعـل ٓ وهل كثقرٌة، طـفؿ الؿعـك هذا يف وأثارُ 
قاب وطتؼ سبقؾف، يف الخقؾ طؾك والحؿؾ اهلل، سبقؾ يف الـّػؼة شلن مـ الّتؼؾقؾ  يف الر 
كر، شلن تعؾقةُ  هبا الؿرادُ  وإك ؿا سبقؾف،  ٓ وأّكف مؽاكتف، وِرفعة قدره، طظقؿ وبقانُ  الذ 
 شرطت إّكؿا جؿقعفا والّطاطات كؾ فا إطؿال إنّ  بؾ إمقر، هذه مـ شلءٌ  يعدلف
 تعالك. اهلل ذكر تحصقؾ هبا والؿؼصقدُ  اهلل، ذكر إلقامة

 ٕجؾ الصالة أقؿ أي: ،[24]صف: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: اهلل يؼقل ولفذا
عٌ  هل إذ الصالة؛ قدر طظقؿ طؾك تـبقفٌ  ويف هذا ، اهلل ذكر  تعالك، اهلل إلك تضر 

كر، هل فالصالة هذا وطؾك لذكره. وإقامةٌ  ، لف وسماٌل  يديف، بقـ وققامٌ   الذ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ققلف: يف وذلؽ ،اذكرً  تعالك اهلل سّؿاها وقد
كر ٕنّ  ؛اذكرً  هـا الّصالة فسّؿك ،[9]الجؿعة: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ  روُحفا هق الذ 
هؿ أققاهؿ الّصالة يف أجًرا الـّاس وأطظؿُ  وحؼقؼُتفا، وُلب فا  هلل ذكًرا فقفا وأكثرهؿ وأشد 
 اهلل. إلك العبدُ  هبا يتؼّرب وطبادةٍ  صاطة كؾ   يف الّشلنُ  وهؽذا تعالك.
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار33
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

33 ها
ُ
ِذكُر هللا هو أزكى األعمال وأفضل



. 

. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 بـ زّبان حّدثـا قال: لفقعة، بـ اهلل طبد صريؼ مـ والطرباين أحؿد، اإلمامُ  روى
 سللف رجاًل  أن   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ أبقف، طـ الُجفـل، أكس بـ معاذ بـ سفؾ طـ فائد،
 فلي   فؼال: .«ذكًرا هلل أكثرهؿ» فؼال: اهلل؟ رسقل يا اأجرً  أطظؿُ  الؿجاهديـ أي   فؼال:

 والحّج  والزكاة الّصالة ذكر ثؿّ  ،«ذكًرا هلل أكثرهؿ» قال: ؟اأجرً  أكثُرهؿ الّصائؿقـ
 : لُِعؿر بؽر أبق فؼال .«ذكًرا هلل أكثُرهؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يؼقل ذلؽ كؾ   والّصدقة،

 .(1)«أَجؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال خقر. بؽّؾ  الّذاكرون ذهب

 ابـ وكذلؽ ُوث ؼ، وقد ضعقػ وهق فائد بـ زّبان وفقف» : الفقثؿل قال
 اهـ. (2)«لفقعة

ـْ  هد» يف الؿبارك ابـ رواه صحقح، بنسـاد مرسٌؾ  شاهدٌ  لف لؽ  أخربين قال: «الز 
ـُ  ُزهرة حّدثـل قال: حققةُ   اهلل رسقل يا ققؾ: يؼقل: الؿؼُبري سعقد أبا سؿع أّكف معَبد ب

 قال: أجًرا؟ أطظؿ الؿصّؾقـ فلي   قال: ،«ذكًرا هلل أكثرهؿ» قال: أجًرا؟ أطظؿ الحاج أي  
 قال: ،«اذكرً  هلل أكثرهؿ» قال: ؟اأجرً  أطظؿ الّصائؿقـ فلّي  قال: ،«ذكًرا هلل أكثرهؿ»

 سعقد أبق فلخربين ُزهرة: قال .«ذكًرا هلل أكثرهؿ» فؼال: ؟اأجرً  أطظؿُ  الؿجاهديـ فلي  
 .(3)خقر بؽؾ   الّذاكرون ذهب بؽر: ٕبل قال الخّطاب بـ طؿر أنّ  الؿؼُبري:

 أبل ابـ ذكر وقد قال: «الصق ب القابؾ» كتابف يف الؼق ؿ ابـ أورده آخر شاهدٌ  ولف
 هلل ذكًرا أكثرهؿ» قال: خقر؟ الؿسجد أهؾ أي   ُسئؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   أنّ  مرساًل  احديثً  الدكقا
 الؿجاهديـ فلي   ققؾ: ،« هلل ذكًرا أكثرهؿ» قال: خقر؟ الجـازة أهؾ أي   ققؾ: ،«
 ،« هلل اذكرً  أكثرهؿ» قال: خقر؟ الُحّجاج فلي   ققؾ: ،« هلل ذكًرا أكثرهؿ» قال: خقر؟
 الّذاكرون ذهب بؽر: أبق قال ،« هلل ذكًرا أكثرهؿ» قال: خقر؟ ادق  العُ  وأي   ققؾ:

                                                           
 (.10/407لؾطرباين ) «الؿعجؿ الؽبقر»(، و5/452) «الؿسـد» (2)
 (.20/74) « مجؿع الزوائد» (1)
 (.2419( الزهد )5)
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 .(1)كؾ ف بالخقر

  حٌؼ  طؾقف دل   اّلذي ومعـاه ،-اهلل شاء إن- لالحتجاج صالٌح  بشاهديف فالحديث
 ذكًرا فقف أكثرهؿ طؿؾ كؾ   أهؾ أفضؾ إنّ » : الؼق ؿ ابـ يؼقل صّحتف. يف ريب ٓ
ام فلفضُؾ  ، هلل ق   أكثرهؿ الؿتصّدققـ وأفضؾ صقمفؿ، يف  هلل ذكًرا أكثرهؿ الص 

 أورد ثؿّ  ،(2)«إطؿال سائر وهؽذا ، هلل ذكًرا أكثرهؿ الحّجاج وأفضُؾ  ، هلل ذكًرا
 هذا َأْطَظَؿؽؿ إنْ » قال: أّكف  ُطؿقر بـ طبقد طـ طؼبف وأورد الؿتؼّدم، الحديث

 فلكثروا تؼاتؾقه، أن العدو   طـ ـُْتؿْ بُ وُج  تـػؼقه، أن بالؿال وَبِخؾتؿ ُتؽابدوه، أن الّؾقُؾ 
 .(3)« اهلل ذكر مـ

 ۆ﴿ : اهلل يؼقل شلء، كؾ   مـ أكرب وهق إطؿال، أفضؾ هق تعالك اهلل فِذكرُ 
 ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 وصؾقاتؽؿ، طبادتؽؿ يف لف ذكركؿ مـ أكربُ لؽؿ اهلل ذكرُ  أي: ،[40]العـؽبقت: ﴾ەئەئ
ـُ  معـاه قال َذَكَره، َمـ ذاكرٌ  وهق ة وأبق الدرداء وأبق طّباس وابـ مسعقد اب  وسؾؿانُ  قر 

، ـُ  الؼرآن قراءة ويف صالتؽؿ يف اهلل ِذْكُرُكؿ وققؾ: الطربي. جرير ابـ واختاره والحس
 مـ أفضؾ :أي شلء، كؾ   مـ أكربُ اهلل وَلِذكرُ  وقتادة: زيد ابـ قال شلء. كؾ   مـ أفضُؾ 

 الـفل يف الصالة مـ الؿداومة مع أكرب اهلل ذكر إنّ  الؿعـك: وققؾ ذكر. بغقر فاكؾ   العبادات
 والؿـؽر. الػحشاء طـ

                                                           
بـ أبل الدكقا الؿطبقطة، وقد رواه ا، لؿ أجده يف شلء مـ كتب (201)ص: «القابؾ الصقب» (2)

 ( كالهؿا004) «الشعب»(، والبقفؼل يف 2544) «الرتغقب والرتهقب»أبق الؼاسؿ إصبفاين يف 
مـ صريؼ ابـ أبل الدكقا: حدثـا محؿد بـ الػرج الػراء، حدثـا محؿد بـ الّزبرقان، طـ ثقر بـ 

: أي أهؾ الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلص زيد، طـ أبل بؽر والضحاك كالهؿا مـ أهؾ الشام قآ: سئؾ رسقل اهلل
 خقر؟... الحديث.

 (.201)ص: «القابؾ الصقب» (1)
 .(1724لأللباين ) «السؾسؾة الصحقحة» وقد ورد هذا الؿعـك يف حديث مرفقع. اكظر: (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه34 ِ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 ِذكُس هللا هى أشكى ألاعمال وأفضُلها 35 

 .(1)كؾ ف بالخقر

  حٌؼ  طؾقف دل   اّلذي ومعـاه ،-اهلل شاء إن- لالحتجاج صالٌح  بشاهديف فالحديث
 ذكًرا فقف أكثرهؿ طؿؾ كؾ   أهؾ أفضؾ إنّ » : الؼق ؿ ابـ يؼقل صّحتف. يف ريب ٓ
ام فلفضُؾ  ، هلل ق   أكثرهؿ الؿتصّدققـ وأفضؾ صقمفؿ، يف  هلل ذكًرا أكثرهؿ الص 

 أورد ثؿّ  ،(2)«إطؿال سائر وهؽذا ، هلل ذكًرا أكثرهؿ الحّجاج وأفضُؾ  ، هلل ذكًرا
 هذا َأْطَظَؿؽؿ إنْ » قال: أّكف  ُطؿقر بـ طبقد طـ طؼبف وأورد الؿتؼّدم، الحديث

 فلكثروا تؼاتؾقه، أن العدو   طـ ـُْتؿْ بُ وُج  تـػؼقه، أن بالؿال وَبِخؾتؿ ُتؽابدوه، أن الّؾقُؾ 
 .(3)« اهلل ذكر مـ

 ۆ﴿ : اهلل يؼقل شلء، كؾ   مـ أكرب وهق إطؿال، أفضؾ هق تعالك اهلل فِذكرُ 
 ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 وصؾقاتؽؿ، طبادتؽؿ يف لف ذكركؿ مـ أكربُ لؽؿ اهلل ذكرُ  أي: ،[40]العـؽبقت: ﴾ەئەئ
ـُ  معـاه قال َذَكَره، َمـ ذاكرٌ  وهق ة وأبق الدرداء وأبق طّباس وابـ مسعقد اب  وسؾؿانُ  قر 

، ـُ  الؼرآن قراءة ويف صالتؽؿ يف اهلل ِذْكُرُكؿ وققؾ: الطربي. جرير ابـ واختاره والحس
 مـ أفضؾ :أي شلء، كؾ   مـ أكربُ اهلل وَلِذكرُ  وقتادة: زيد ابـ قال شلء. كؾ   مـ أفضُؾ 

 الـفل يف الصالة مـ الؿداومة مع أكرب اهلل ذكر إنّ  الؿعـك: وققؾ ذكر. بغقر فاكؾ   العبادات
 والؿـؽر. الػحشاء طـ

                                                           
بـ أبل الدكقا الؿطبقطة، وقد رواه ا، لؿ أجده يف شلء مـ كتب (201)ص: «القابؾ الصقب» (2)

 ( كالهؿا004) «الشعب»(، والبقفؼل يف 2544) «الرتغقب والرتهقب»أبق الؼاسؿ إصبفاين يف 
مـ صريؼ ابـ أبل الدكقا: حدثـا محؿد بـ الػرج الػراء، حدثـا محؿد بـ الّزبرقان، طـ ثقر بـ 

: أي أهؾ الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلص زيد، طـ أبل بؽر والضحاك كالهؿا مـ أهؾ الشام قآ: سئؾ رسقل اهلل
 خقر؟... الحديث.

 (.201)ص: «القابؾ الصقب» (1)
 .(1724لأللباين ) «السؾسؾة الصحقحة» وقد ورد هذا الؿعـك يف حديث مرفقع. اكظر: (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار35
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

35 ها
ُ
ِذكُر هللا هو أزكى األعمال وأفضل



. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 فقفا الّصالة أنّ  أية معـك أنّ  الّصحقح» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
 والؿـؽر، الػحشاء طـ تـفك فنّكفا أخر، مـ أطظؿ وأحدهؿا طظقؿان، مؼصقدان

 الػحشاء طـ هنقفا مـ أطظؿ اهلل ذكر مـ فقفا ولَِؿا تعالك، اهلل ذكر طؾك مشتؿؾة وهل
 . كالمف اهـ .(1)«والؿـؽر

 الؼرآن: تؼرأ أما فؼال: أفضؾ؟ إطؿال أي  » : الػارسل سؾؿان ُسئؾ وقد

 .«[40]العـؽبقت: ﴾ەئ ائ ائ﴿

 ذكرُ » قال: أفضؾ؟ العؿؾ أي   ُسئؾ: أّكف  طباس ابـ طـ الدكقا أبل ابـ وذكر
 .(2)«أكبر اهلل

 ومؾءَ  سؿقاتِف، مؾءَ  ،وأصقاًل  بؽرةً  اهلل وسبحان ،اكثقرً  هلل والحؿد ،اكبقرً  أكرب فاهلل
 طدد يػـك، وٓ يبقد وٓ يـؼطع ٓ بعد، شلء مـ شاء ما ومؾء بقـفؿا، ما ومؾءَ  أرِضف،

 وِزكة كػسف ورضا خؾؼف طدد الغافؾقن، ذكره طـ غػؾ ما وطدد الحامدون، حؿده ما
 .كؾؿاتف ومِدادَ  طرشف

 

 

 

 

│ 

 
 

                                                           
 (.201)ص: «القابؾ الصقب»( كؼؾف ابـ الؼقؿ يف 2)
 (.205 - 249ٓبـ الؼقؿ )ص: «القابؾ الصقب»( واكظر: 1)
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 الجـقب، وطؾك وُقعقًدا ققاًما ذكره مـ باإلكثار الؿممـقـ طباَده كتابف يف اهلل أَمرَ  لؼد
 الّصحة ويف والػؼر، الغـك ويف والحضر، الّسػر ويف والبحر، الرب  ويف والـّفار، بالؾقؾ

 وطظقؿَ  إجَر، جزيَؾ  ذلؽ طؾك لفؿ ورّتب حال، كؾ   ويف والَعَؾـ، الّسر   ويف والسؼؿ،
 الؿآَب. وجؿقَؾ  الّثقاَب،

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ تعالك: اهلل قال
 ىث مث جث ىتيت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب
 .[44-42]إحزاب: ﴾پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ يث

 ذلؽ طؾك يرتت ُب  ما وبقانُ  تعالك، اهلل ذكر مـ اإلكثار طؾك الحث   أية هذه فػل
 التّرغقب أطظؿُ  فقف ﴾يب ىب مب خب حب﴿ وققلف: طؿقٍؿ، وخقرٍ  طظقؿٍ  أجرٍ  مـ
ـُ  اهلل، ذكر مـ اإلكثار يف  أكتؿ، فاذكروه َيْذُكُرُكؿ سبحاكف أكّف أي: ذلؽ، طؾك ض  َح  وأحس

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ تعالك: ققلِف كظقرُ  وهق
 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 ذكره كػسف يف اهللَ  ذكر فؿـ العؿؾ، جـس مـ فالجزاء [201،202]البؼرة: ﴾وئ ەئ ەئ
 اهلل. كسقف اهلل كسل ومـ مـفؿ، خقر مألٍ  يف اهلل ذكره مألٍ  يف اهلل ذكر ومـ كػسف، يف اهلل

 لفؿ، اهلل ذكر مـ إكؿؾ والـ صقب إوفر، الحظ   لفؿ اهلل ذكر مـ فالؿؽثرون
 فنذا» قال: أّكف أية معـك يف  طباس ابـ طـ روي ومالئؽتِِف. طؾقفؿ وصالتِفِ 
 .(1)«ومالئؽُتف هق طؾقؽؿ اهللُ  صّؾك -اهلل ذكر مـ أكثرتؿ :أي- ذلؽ فعؾتؿ

 الؿالئؽة طـد إطؾك الؿأل يف طؾقفؿ ثـاؤه هل لف، الّذاكريـ طباده طؾك اهلل وصالةُ 

                                                           
 (.29/214) «تػسقر ابـ جرير» (2)

   
 ٙ  

 

 فضُم اإلكثاز يٍ ذكِس اهلل
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه36 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 الجـقب، وطؾك وُقعقًدا ققاًما ذكره مـ باإلكثار الؿممـقـ طباَده كتابف يف اهلل أَمرَ  لؼد
 الّصحة ويف والػؼر، الغـك ويف والحضر، الّسػر ويف والبحر، الرب  ويف والـّفار، بالؾقؾ

 وطظقؿَ  إجَر، جزيَؾ  ذلؽ طؾك لفؿ ورّتب حال، كؾ   ويف والَعَؾـ، الّسر   ويف والسؼؿ،
 الؿآَب. وجؿقَؾ  الّثقاَب،

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ تعالك: اهلل قال
 ىث مث جث ىتيت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب
 .[44-42]إحزاب: ﴾پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ يث

 ذلؽ طؾك يرتت ُب  ما وبقانُ  تعالك، اهلل ذكر مـ اإلكثار طؾك الحث   أية هذه فػل
 التّرغقب أطظؿُ  فقف ﴾يب ىب مب خب حب﴿ وققلف: طؿقٍؿ، وخقرٍ  طظقؿٍ  أجرٍ  مـ
ـُ  اهلل، ذكر مـ اإلكثار يف  أكتؿ، فاذكروه َيْذُكُرُكؿ سبحاكف أكّف أي: ذلؽ، طؾك ض  َح  وأحس

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ تعالك: ققلِف كظقرُ  وهق
 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 ذكره كػسف يف اهللَ  ذكر فؿـ العؿؾ، جـس مـ فالجزاء [201،202]البؼرة: ﴾وئ ەئ ەئ
 اهلل. كسقف اهلل كسل ومـ مـفؿ، خقر مألٍ  يف اهلل ذكره مألٍ  يف اهلل ذكر ومـ كػسف، يف اهلل

 لفؿ، اهلل ذكر مـ إكؿؾ والـ صقب إوفر، الحظ   لفؿ اهلل ذكر مـ فالؿؽثرون
 فنذا» قال: أّكف أية معـك يف  طباس ابـ طـ روي ومالئؽتِِف. طؾقفؿ وصالتِفِ 
 .(1)«ومالئؽُتف هق طؾقؽؿ اهللُ  صّؾك -اهلل ذكر مـ أكثرتؿ :أي- ذلؽ فعؾتؿ

 الؿالئؽة طـد إطؾك الؿأل يف طؾقفؿ ثـاؤه هل لف، الّذاكريـ طباده طؾك اهلل وصالةُ 

                                                           
 (.29/214) «تػسقر ابـ جرير» (2)

   
 ٙ  

 

 فضُم اإلكثاز يٍ ذكِس اهلل
 

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 اهلل قال كؿا وآستغػار، لفؿ الدطاء بؿعـك هل طؾقفؿ الؿالئؽة وصالةُ  الربرة، الؽرام
 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك:
           ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽
 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
 ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 .[9-7]غافر: ﴾ڦ ڦ ڦ

 ققلف معـك يف قال أّكف ، العالقة أبل طـ «صحقحف» يف البخاري حؽك وقد
 ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك:

 .(1)«الدطاء الؿالئؽة: وصالة الؿالئؽة، طـد طؾقف ثـاؤه اهلل: صالة» ،[04]إحزاب:

 ودطاءِ  طؾقفؿ، وثـائِفِ  كثقًرا، اهلل بالّذاكريـ رحؿتف بسبب-  اهلل إنّ  ثؿّ 
 ىب مب خب حب﴿ قال: ولفذا ؛الـ قر إلك الظ ؾؿات مـ يخرجفؿ ،-لفؿ مالئؽتف
 والّضالل الجفؾ ضؾؿات مـ ؛[45]إحزاب: ﴾ىتيت مت خت حت جت يب

 أي: ؛[45]إحزاب: ﴾ىث مث جث﴿ تعالك: قال ثؿّ  والقؼقـ، الفدى كقر إلك
 وبّصرهؿ غقُرهؿ، جفؾف اّلذي الحؼ   إلك هداهؿ فنك ف ،الدكقا يف أّما وأخرة، الدكقا يف

 الباصؾ، أو البدطة أو الؽػر إلك الدطاة مـ سقاهؿ ـْ مَ  طـف وحاد طـف ضّؾ  اّلذي الطريؼ
 بالبشارة يتؾّؼقهنؿ مالئؽتف وأمر إكرب، الػزع مـ فآمـفؿ ،أخرة يف هبؿ رحؿتف وأّما

ّٓ  ذاك وما الـ ار، مـ والـّجاة بالجـّة بالػقز  مـفؿ. اهلل جعؾـا هبؿ، ورأفتف لفؿ لؿحّبتفإ

اكريـ فضؾ مبق ـًا أخرى آية يف تعالك اهلل ويؼقل اكرات، كثقًرا اهلل الذ  ًها والذ   مـق 
 ۀ ڻ ڻ﴿ :وثقاهبؿ أجرهؿ لعظقؿ مبق ـًا لذكرهؿ، معؾًقا بشلهنؿ،
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ
 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

                                                           
 (.4/514كتاب التػسقر ) «صحقح البخاري» (2)
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 .[50]إحزاب: ﴾﮿

 والّدرجات العظقؿ إجرَ  الّصالحة وٕطؿالفؿ والغػران، الّصػح لذكقهبؿ هقّل أي:
ـٌ  ٓ مّؿا الجـان، يف العالقة  إكسان. قؾب طؾك خطر وٓ سؿعت، ُأذنٌ  وٓ رأت، طق

اكريـ إنّ  اكرات كثقًرا اهلل الذ   الؿحظقضقن الخقرات، إلك الّسابؼقن دونالؿػر   هؿُ  والذ 
 قال:  هريرة أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى الؿؼامات، وأطؾك رجاتالد   بلرفع
 هذا سقروا» فؼال: ،ُجْؿدان :لف يؼال جبؾ طؾك فؿرّ  مّؽة صريؼ يف يسقر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان

دون؟ وما قالقا: .«الؿػّردون سبؼ ُجؿدان، اكرون» قال: الؿػر   .(1)«والّذاكرات كثقًرا اهلل الذَّ

 وأصُؾ  والّذاكرات، كثقًرا اهلل الّذاكرون بلّكفؿ ديـالؿػر   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  فّسر وقد
 فبؼقا طـفؿ واكػردوا أقراهنؿ هؾؽ اّلذيـ :-وغقره قتقبة ابـ يؼقل كؿا- الؿػرديـ
 .(2)تعالك اهلل يذكرون

 طظقؿ بقان يف القاردة الؽثقرة الـصقص مـ وغقرها الـصقص هذه يتلّمؾ مـ إنّ 
 الؿؼقؿ، الـّعقؿ مـ لفؿ اهلل أطدّ  وما ثقاهبؿ، وجزيؾ والّذاكرات، كثقًرا اهلل الّذاكريـ أجر

 أن يف ورغًبا حب ا قؾُبف ويفتز   وصؿًعا، شقًقا كػسف لتتحّرك الؼقامة يقم الؽبقر والّثقاب
 العالقة. والؿـزلة الّرفقع الؿؼام هذا أهؾِ  همٓء، مـ يؽقن

 ويعرف طـده يؼػ أن مسؾؿ بؽؾ   يجدر طظقؿ سماٌل  وهذا ذلؽ؟ العبدُ  يـاُل  بؿ ولؽـ
اكريـ معـك يف الّسؾػ طـ جاء وقد جقابف، اكرات كثقًرا اهلل الذ    مـفا: طديدةٌ  كؼقٌل  والذ 

 الّصؾقات أدبار يف اهلل يذكرون الؿراد:» قال: أّكف  طباس ابـ طـ روي ما
ا  مـزلف مـ راح أو غدا وكّؾؿا كقمف، مـ استقؼظ وكّؾؿا الؿضاجع، ويف وطشق ا، وغدو 
 .«تعالك اهلل ذكر

اكريـ مـ يؽقن ٓ» : مجاهد وقال اكرات كثقًرا اهلل الذ   اهلل يذكر حتّك والذ 
 .«ومضطجًعا وقاطًدا قائؿا

                                                           
 .(24تؼدم تخريجف )ص: (1474( صحقح مسؾؿ )2)
 .(27/4شرح مسؾؿ لؾـقوي ) اكظر:( 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه38 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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 .[50]إحزاب: ﴾﮿

 والّدرجات العظقؿ إجرَ  الّصالحة وٕطؿالفؿ والغػران، الّصػح لذكقهبؿ هقّل أي:
ـٌ  ٓ مّؿا الجـان، يف العالقة  إكسان. قؾب طؾك خطر وٓ سؿعت، ُأذنٌ  وٓ رأت، طق

اكريـ إنّ  اكرات كثقًرا اهلل الذ   الؿحظقضقن الخقرات، إلك الّسابؼقن دونالؿػر   هؿُ  والذ 
 قال:  هريرة أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى الؿؼامات، وأطؾك رجاتالد   بلرفع
 هذا سقروا» فؼال: ،ُجْؿدان :لف يؼال جبؾ طؾك فؿرّ  مّؽة صريؼ يف يسقر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان

دون؟ وما قالقا: .«الؿػّردون سبؼ ُجؿدان، اكرون» قال: الؿػر   .(1)«والّذاكرات كثقًرا اهلل الذَّ

 وأصُؾ  والّذاكرات، كثقًرا اهلل الّذاكرون بلّكفؿ ديـالؿػر   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  فّسر وقد
 فبؼقا طـفؿ واكػردوا أقراهنؿ هؾؽ اّلذيـ :-وغقره قتقبة ابـ يؼقل كؿا- الؿػرديـ
 .(2)تعالك اهلل يذكرون

 طظقؿ بقان يف القاردة الؽثقرة الـصقص مـ وغقرها الـصقص هذه يتلّمؾ مـ إنّ 
 الؿؼقؿ، الـّعقؿ مـ لفؿ اهلل أطدّ  وما ثقاهبؿ، وجزيؾ والّذاكرات، كثقًرا اهلل الّذاكريـ أجر

 أن يف ورغًبا حب ا قؾُبف ويفتز   وصؿًعا، شقًقا كػسف لتتحّرك الؼقامة يقم الؽبقر والّثقاب
 العالقة. والؿـزلة الّرفقع الؿؼام هذا أهؾِ  همٓء، مـ يؽقن

 ويعرف طـده يؼػ أن مسؾؿ بؽؾ   يجدر طظقؿ سماٌل  وهذا ذلؽ؟ العبدُ  يـاُل  بؿ ولؽـ
اكريـ معـك يف الّسؾػ طـ جاء وقد جقابف، اكرات كثقًرا اهلل الذ    مـفا: طديدةٌ  كؼقٌل  والذ 

 الّصؾقات أدبار يف اهلل يذكرون الؿراد:» قال: أّكف  طباس ابـ طـ روي ما
ا  مـزلف مـ راح أو غدا وكّؾؿا كقمف، مـ استقؼظ وكّؾؿا الؿضاجع، ويف وطشق ا، وغدو 
 .«تعالك اهلل ذكر

اكريـ مـ يؽقن ٓ» : مجاهد وقال اكرات كثقًرا اهلل الذ   اهلل يذكر حتّك والذ 
 .«ومضطجًعا وقاطًدا قائؿا

                                                           
 .(24تؼدم تخريجف )ص: (1474( صحقح مسؾؿ )2)
 .(27/4شرح مسؾؿ لؾـقوي ) اكظر:( 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار39
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

39 فضُل اإلكثار من ذكِر هللا
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 تعالك: اهلل ققل يف داخٌؾ  ففق بحؼققفا الخؿس الّصؾقات صّؾك مـ» ططاء: وقال
 .(1)«[50]إحزاب: ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿

 والحاكؿ، ماجف، وابـ داود أبق روى فؼد الؾقؾ، مـ الّصالةُ  همٓء: صػة ومـ
 مـ وغقرهؿ والعراقل والـّقوي والّذهبل الحاكؿ صّححف صحقح، بنسـاد وغقرهؿ،
 مـ أهؾف الّرجؾ أيؼظ إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الخدري سعقد أبل حديث
 .(2)«والّذاكرات كثقًرا اهلل الّذاكريـ مـ ُكتِبا -اجؿقعً  ركعتقـ صّؾك أو- فصّؾقا الؾقؾ

 كتاب يف طـف-  الـقوي كؼؾف فقؿا  الّصالح بـ طؿرو أبق ُسئؾ وقد
اكريـ مـ العبد بف يصقر الذي الَؼْدر طـ -«إذكار» اكرات كثقًرا اهلل الذ   فؼال: ،والذ 
 وإحقال إوقات يف ومساءً  صباًحا الُؿثبتة الؿلثقرة إذكار طؾك واضب إذا»

اكريـ مـ كان ،«والؾقؾة الققم طؿؾ» كتاب يف مبقّـة وهل وهناًرا، لقاًل  الؿختؾػة  اهلل الذ 
اكرات كثقًرا  .(3)«والذ 

 يالزم أن ذلؽ وأقؾ  » : سعدي بـ الّرحؿـ طبد العالّمة الشقخ ويؼقل
 وإسباب، العقارض وطـد الخؿس الّصؾقات باروأد والؿساء الّصباح أوراد اإلكسان
 هبا يسبؼ طبادة ذلؽ فنن   إحقال، جؿقع طؾك إوقات جؿقع يف ذلؽ مداومة ويـبغل
 الّؾسان وكػ   الخقر طؾك وطقنٍ  ومعرفتف، اهلل محبّة إلك وداعٍ  سرتيح،م وهق العامؾ
 . كالمف اكتفك .(4)«الؼبقح الؽالم طـ

اكريـ مـ وإّياكؿ يجعؾـل أن الحسـك بلسؿائف سبحاكف اهلل وأسلل  كثقًرا اهلل الذ 
اكرات،  وباإلجابة قدير ذلؽ طؾك إّكف طظقًؿا، وأجًرا مغػرة لفؿ اهلل أطدّ  الذيـ والذ 

 .جديرٌ 
                                                           

 (.20، 9لؾـقوي )ص: «إذكار» :هذه أثار يف ( اكظر2)
(، 2/524) «مستدرك الحاكؿ»(، و2550) «ســ ابـ ماجف»و (،2509) «ســ أبل داود» (1)

 (.4050) «صحقح الجامع»إلباين يف  فوصحح
 (.20)ص: «إذكار»( كؼؾف الـقوي يف 5)
 (.4/221) «تقسقر الؽريؿ الّرحؿـ» (4)
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كر فضقؾةُ  معـا مرّ   الّثقاب، جؿقؾ مـ ٕهؾف اهلل أطّده ما وبقان أجره، وطظقؿُ  الذ 
 العطِرة، فقائده مـ يسقرٌ  شلءٌ  معـا ومرّ  العقش، وهـاءة العاقبة، وُحسـ الؿآب، وكريؿ
 وأخرة. الدكقا يف الحؿقدة وطقاقبف القاكعة، الؽريؿة وثؿاره

كر كان ولّؿا  الـصقص دٓٓت فننّ  العالقة، والّدرجة الّرفقعة الؿـزلة هبذه الذ 
طة، جاءت لػضؾف الؿبق ـة  وهل كثقرة، وجقه طؾك الؽريؿ الؼرآن يف مجقئف وكان متـق 

كر شلن طظقؿ طؾك تدل   وأفرادها بؿجؿقطفا  قدره. وجؾقؾ الذ 

كر أن   :(1)«الّسالؽقـ مدارج» كتابف يف  الؼق ؿ ابـ اإلمام ذكر وقد  يف ورد الذ 
  : قال تػصقؾفا. ذلؽ بعد أورد ثؿّ  مجؿؾة، ذكرها أوجف، طشرة طؾك الؽريؿ الؼرآن

 .اومؼّقدً  امطؾؼً  بف إمرُ  :إّول

 والـسقان. الغػؾة مـ ضّده طـ الـّفل :الثاين

 وكثرتف. باستدامتف الػالح تعؾقؼ :الثالث

 والؿغػرة. الجـّة مـ لفؿ اهلل أطدّ  بؿا واإلخبار أهؾف، طؾك الثـاء :الّرابع

 بغقره. طـف افَ لَ  مـ خسران طـ اإلخبار :الخامس

 لف. لذكرهؿ جزاءً  لفؿ ذكره جعؾ سبحاكف أّكف :السادس

 شلء. كؾ   مـ أكربُ بلّكف اإلخبار :السابع

 مػتاحفا. كان كؿا الصالحة، إطؿال خاتؿة جعؾف أّكف :الثامـ

ٓكتػاع أهؾ هؿ بلكّفؿ أهؾف طـ اإلخبار :التاسع  غقرهؿ. دون إلباب أولق وأكّفؿ بآياتف، ا

                                                           
 وما بعدها(. 1/414) :( اكظره2)

   
 ٚ  

 

 تُّىع األدّنح انّدانح ػهً فضم انرِّكس
 

.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه40 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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كر فضقؾةُ  معـا مرّ   الّثقاب، جؿقؾ مـ ٕهؾف اهلل أطّده ما وبقان أجره، وطظقؿُ  الذ 
 العطِرة، فقائده مـ يسقرٌ  شلءٌ  معـا ومرّ  العقش، وهـاءة العاقبة، وُحسـ الؿآب، وكريؿ
 وأخرة. الدكقا يف الحؿقدة وطقاقبف القاكعة، الؽريؿة وثؿاره

كر كان ولّؿا  الـصقص دٓٓت فننّ  العالقة، والّدرجة الّرفقعة الؿـزلة هبذه الذ 
طة، جاءت لػضؾف الؿبق ـة  وهل كثقرة، وجقه طؾك الؽريؿ الؼرآن يف مجقئف وكان متـق 

كر شلن طظقؿ طؾك تدل   وأفرادها بؿجؿقطفا  قدره. وجؾقؾ الذ 

كر أن   :(1)«الّسالؽقـ مدارج» كتابف يف  الؼق ؿ ابـ اإلمام ذكر وقد  يف ورد الذ 
  : قال تػصقؾفا. ذلؽ بعد أورد ثؿّ  مجؿؾة، ذكرها أوجف، طشرة طؾك الؽريؿ الؼرآن

 .اومؼّقدً  امطؾؼً  بف إمرُ  :إّول

 والـسقان. الغػؾة مـ ضّده طـ الـّفل :الثاين

 وكثرتف. باستدامتف الػالح تعؾقؼ :الثالث

 والؿغػرة. الجـّة مـ لفؿ اهلل أطدّ  بؿا واإلخبار أهؾف، طؾك الثـاء :الّرابع

 بغقره. طـف افَ لَ  مـ خسران طـ اإلخبار :الخامس

 لف. لذكرهؿ جزاءً  لفؿ ذكره جعؾ سبحاكف أّكف :السادس

 شلء. كؾ   مـ أكربُ بلّكف اإلخبار :السابع

 مػتاحفا. كان كؿا الصالحة، إطؿال خاتؿة جعؾف أّكف :الثامـ

ٓكتػاع أهؾ هؿ بلكّفؿ أهؾف طـ اإلخبار :التاسع  غقرهؿ. دون إلباب أولق وأكّفؿ بآياتف، ا

                                                           
 وما بعدها(. 1/414) :( اكظره2)

   
 ٚ  

 

 تُّىع األدّنح انّدانح ػهً فضم انرِّكس
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 كالجسد كاكت فُ تْ مَ دِ طَ  فؿتك وروحفا، الصالحة إطؿال جؿقع قريـ جعؾف أكّف :العاشر
 روح. بال

 العشرة: إوجف هذه تػصقؾ بقان يف  قال ثؿ

 ی ىئ ىئ﴿ تعالك: فؽؼقلف ؛اومؼّقدً  امطؾؼً  بف إمر وهق :إّول أّما 
 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
 تعالك: وققلف ،[45-42]إحزاب: ﴾ىث مث جث ىتيت مت خت حت
 .[100]إطراف: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ﴿

 وققلف: ،[100]إطراف: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ فؽؼقلف: ؛ضّده طـ الـفل وأّما 
 .[29]الحشر: ﴾چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ فؽؼقلف: ؛مـف باإلكثار الػالح تعؾقؼ وأّما﴾ 

 .[20: ]الجؿعة

 ۀ ڻ ڻ﴿ فؽؼقلف: ؛جزاِفؿ وحسـ أهؾف طؾك الثـاء وأّما 
 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮶ ﮷ ﮸ ﴿ :ققلف إلك ﴾ہ ۀ

  .[50]إحزاب: ﴾﮿ ﮾ ﮽

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ فؽؼقلف: ؛طـف افَ لَ  مـ خسران وأّما 
 .[9]الؿـافؼقن: ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ

 ەئ ائ ائ ى﴿ فؽؼقلف: ف؛ل لذكرهؿ جزاء لفؿ ذكره جعؾ وأّما 
 بف قبؾف ذكر لف: رب ف مـ بذكريـ محػقف لرب ف العبد وذكر ،[201]البؼرة: ﴾وئ ەئ
 كقعٌ  كقطان: لعبده الرّب  فذكر مذكقًرا، العبد صار بف بعده وذكر لف، اذاكرً  العبد صار
  بعده. وكقعٌ  لرب ف، العبد ذكر قبؾ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ تعالك: فؽؼقلف ؛شلء كؾ   مـ أكبرُ  بلّكف طـف اإلخبار وأّما 
 ەئەئ ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ

.  
كس جىّىع ألادّلت الّدالت على فضل 43   الّرِ

 .[40]العـؽبقت: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ

 ۋ﴿ بؼقلف: الصقام طؿؾ بف ختؿ فؽؿا ؛بف الصالحة إطؿال ختؿ وأّما 
 بف وختؿ ،[220]البؼرة: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ ققلف: يف الحّج 
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ بؼقلف: الصالة بف وختؿ ،[100]البؼرة: ﴾ہہ
 ڤ ٹ ٹ﴿ بؼقلف: الجؿعة بف وختؿ ،[205]الـساء: ﴾ڱڱ ڱ ڱ
 ولفذا ،[20]الجؿعة: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 الجـة. اهلل أدخؾف العبد كالم آخرَ  كان وإذا الدكقا، الحقاة خاتؿة كان

 فؽؼقلف ؛والعؼقل إلباب أولق وهؿ بآياتف، بآكتػاع الّذاكريـ اختصاص وأّما 
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك:
 .[292،290طؿران: ]آل ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 بالصالة قركف سبحاكف فنكّف ،روحفا وأّكف بفا واقتراكف إطؿال لجؿقع مصاحبتف وأّما 
 بؾ ومـاسؽف، وبالحج بالصقام وقركف ،[24]صف: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: كؼقلف
 بقـ والسعلُ  بالبقت الطقاف ُجعؾ إّكؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا ه،ومؼصقدُ  فولب   الحج روح هق

 مالقاة طـد بذكره وأمر بالجفاد وقركف .(1)«اهلل ذكر إلقامة الجؿار ورملُ  والؿروة الصػا
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ تعالك: فؼال ،إطداء ومؽافحة إقران،
 .[40]إكػال: ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

كر فقفا ورد طشرةٌ  وجقهٌ  ففذه  بعُض  مـفا وجفٍ  لؽؾ   وُذكِرَ  الؽريؿ، الؼرآن يف الذ 
 هذه تحت الؿـدرجة بأيات مؾلءٌ  الؽريؿ والؼرآن الؼرآكقة، أيات مـ الشقاهد
 .آياتف وتدّبر الؽريؿ الؼرآن قرأ لؿـ الؿتـاول قريبة الحصقل، يسقرة وهل إكقاع،

                                                           
حديث »(، وقال: 901(، والرتمذي )2222، وأبق داود )(4/70) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (2)

 .(2221(، وصححف أيًضا ابـ خزيؿة )2/409، والحاكؿ )«حسـ صحقح

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه42 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
كس جىّىع ألادّلت الّدالت على فضل 43   الّرِ

 .[40]العـؽبقت: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ

 ۋ﴿ بؼقلف: الصقام طؿؾ بف ختؿ فؽؿا ؛بف الصالحة إطؿال ختؿ وأّما 
 بف وختؿ ،[220]البؼرة: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ ققلف: يف الحّج 
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ بؼقلف: الصالة بف وختؿ ،[100]البؼرة: ﴾ہہ
 ڤ ٹ ٹ﴿ بؼقلف: الجؿعة بف وختؿ ،[205]الـساء: ﴾ڱڱ ڱ ڱ
 ولفذا ،[20]الجؿعة: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 الجـة. اهلل أدخؾف العبد كالم آخرَ  كان وإذا الدكقا، الحقاة خاتؿة كان

 فؽؼقلف ؛والعؼقل إلباب أولق وهؿ بآياتف، بآكتػاع الّذاكريـ اختصاص وأّما 
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك:
 .[292،290طؿران: ]آل ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 بالصالة قركف سبحاكف فنكّف ،روحفا وأّكف بفا واقتراكف إطؿال لجؿقع مصاحبتف وأّما 
 بؾ ومـاسؽف، وبالحج بالصقام وقركف ،[24]صف: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: كؼقلف
 بقـ والسعلُ  بالبقت الطقاف ُجعؾ إّكؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا ه،ومؼصقدُ  فولب   الحج روح هق

 مالقاة طـد بذكره وأمر بالجفاد وقركف .(1)«اهلل ذكر إلقامة الجؿار ورملُ  والؿروة الصػا
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ تعالك: فؼال ،إطداء ومؽافحة إقران،
 .[40]إكػال: ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

كر فقفا ورد طشرةٌ  وجقهٌ  ففذه  بعُض  مـفا وجفٍ  لؽؾ   وُذكِرَ  الؽريؿ، الؼرآن يف الذ 
 هذه تحت الؿـدرجة بأيات مؾلءٌ  الؽريؿ والؼرآن الؼرآكقة، أيات مـ الشقاهد
 .آياتف وتدّبر الؽريؿ الؼرآن قرأ لؿـ الؿتـاول قريبة الحصقل، يسقرة وهل إكقاع،

                                                           
حديث »(، وقال: 901(، والرتمذي )2222، وأبق داود )(4/70) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (2)

 .(2221(، وصححف أيًضا ابـ خزيؿة )2/409، والحاكؿ )«حسـ صحقح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار43
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

43 كر ِ
ّ
ة الّدالة على فضل الذ

ّ
تنّوع األدل
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

قكاين اإلمامُ  قالف ما وأروع أحسـ وما  طؾك يـطبؼ وهق آخر سقاق يف  الش 
 طؾك الؼرآكقة أيات إيراد أن واطؾؿ» : قال حقث ،آكطباق تؿام هذا سقاقـا
 أخذ إذا فنّكف العظقؿ، الؼرآن يؼرأ مـ إلقف يحتاج ٓ الؿؼاصد هذه مـ مؼصد كؾ   إثبات

، مؽان أي   ومـ شاء، مقضع أي   يف ذلؽ طؾك وقػ الؽريؿ الؿصحػ  أي   ويف أحب 
 . كالمف هـا .(1)«خاتؿتف إلك فاتحتف مـ بف امشحقكً  ووجده أراد، محؾٍ 

 وروُحف الؼرآن لب   هق تعالك اهلل فذكر هلل، ذكرٍ  كتاُب  كّؾف الؽريؿ الؼرآن إن   بؾ
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: اهلل يؼقل مؼصقده، وغايةُ  وحؼقؼتف
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ تعالك: وقال ،[19]ص: ﴾چ ڃ
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: وقال ،[17]ق: ﴾ڤ ڤ
 ۅ ۋ ۋ﴿ تعالك: وقال ،[9]اإلسراء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 كثقرة. الؿعـك هذا يف وأيات ،[40]ق: ﴾ۉ ۅ

 ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿ فؼال: ذكًرا العزيز كتاَبف  اهلل سّؿك وقد
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿ تعالك: وقال ،[00]إكبقاء: ﴾ڱ

  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ تعالك: وقال ،[44]الـحؾ: ﴾ ڦ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿ تعالك: وقال ،[02طؿران: ]آل
 ،[9]الحجر: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ تعالك: وقال ،[45]إطراف: ﴾ہ ہ
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ تعالك: وقال ،[2]ص: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱٻ﴿ تعالك: وقال
 ﴾ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک

 الؽريؿ. الؼرآن يف كثقرة آيات الؿعـك هذا ويف .[41-42]فصؾت:

كر أفضُؾ  الؼرآن قراءة أنّ  سؿعـا» : الّثقري سػقان قال  .(2)«بف طؿؾ إذا الذ 

                                                           
 (.4)ص: «إرشاد الثؼات» (2)
 (.09، 00)ص: «يف فضؾ إذكارالتذكار »( أورد هذا إثر والذي بعده الؼرصبل يف 1)

.  
كس جىّىع ألادّلت الّدالت على فضل 45   الّرِ

 قال: إلقفا، كتحّدث الدرداء أمّ  أتقـا قال: اهلل طبد بـ طقن إلك بنسـاده الطربي وروى
 يف العبادة التؿسُت  لؼد واهلل، أمؾؾتؿقين» قالت: أمؾؾـاِك؟ لعّؾـا الدرداء أم   يا قؾُت: ثؿّ 

 قالت ثؿّ  اختبلت، ثؿّ  قال: ذكٍر، مجؾس مـ لـػسل أشػك اشقئً  وجدُت  فؿا شلء كؾ  
 .«[02]الؼصص: ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ اقرأ لرجٍؾ:

 أوقاهتؿ حػظقا كقػ أجؿعقـ، الّصالح الّسؾػ اهلل ورحؿ الدرداء، أم   اهلل رحؿ
ب وما اهلل بذكر وطؿروها وأطؿارهؿ  لعّؾـا سللفا: طـدما  ترتّدد ولؿ إلقف، يؼر 
 كؿال طؾك الحريصة لققتفا الحافظة ففل واهلل، أمؾؾتؿقين كعؿ تؼقل: أن أمؾؾـاك؟

 مَمث رة، وإيؿاكّقات َططِرة، وأكػاسٍ  صادقة، ألػاظٍ  مـ أزكاها ما فؾؾف وتؿامف، ديـفا
 القكقؾ. وكعؿ حسبُـا وهق ،الؿستعان واهلل متدّفؼ، وخقر
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه44 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
كس جىّىع ألادّلت الّدالت على فضل 45   الّرِ

 قال: إلقفا، كتحّدث الدرداء أمّ  أتقـا قال: اهلل طبد بـ طقن إلك بنسـاده الطربي وروى
 يف العبادة التؿسُت  لؼد واهلل، أمؾؾتؿقين» قالت: أمؾؾـاِك؟ لعّؾـا الدرداء أم   يا قؾُت: ثؿّ 

 قالت ثؿّ  اختبلت، ثؿّ  قال: ذكٍر، مجؾس مـ لـػسل أشػك اشقئً  وجدُت  فؿا شلء كؾ  
 .«[02]الؼصص: ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ اقرأ لرجٍؾ:

 أوقاهتؿ حػظقا كقػ أجؿعقـ، الّصالح الّسؾػ اهلل ورحؿ الدرداء، أم   اهلل رحؿ
ب وما اهلل بذكر وطؿروها وأطؿارهؿ  لعّؾـا سللفا: طـدما  ترتّدد ولؿ إلقف، يؼر 
 كؿال طؾك الحريصة لققتفا الحافظة ففل واهلل، أمؾؾتؿقين كعؿ تؼقل: أن أمؾؾـاك؟

 مَمث رة، وإيؿاكّقات َططِرة، وأكػاسٍ  صادقة، ألػاظٍ  مـ أزكاها ما فؾؾف وتؿامف، ديـفا
 القكقؾ. وكعؿ حسبُـا وهق ،الؿستعان واهلل متدّفؼ، وخقر
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار45
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

45 كر ِ
ّ
ة الّدالة على فضل الذ

ّ
تنّوع األدل
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

45 كر ِ
ّ
ة الّدالة على فضل الذ

ّ
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 آٍي  يف فقف ورّغب طؾقف وحث   الؽريؿ، الؼرآن يف بذكره أمر لّؿا  اهلل إنّ 

كرُ  يتؿ   ٓ إذ ؛الغػؾة وهق ضّده يف القققع مـ اأيًض  حّذر مـف، كثقرةٍ  ّٓ  حؼقؼةً  هلل الذ  إ
 مـ واحدة آية يف إمريـ هذيـ بقـ اهلل جؿع وقد طـفا، والبعد الغػؾة مـ بالتخؾ ص

كر إمر :أطـل- الؼرآن  سقرة آخر مـ تعالك ققلف يف وذلؽ -الغػؾة طـ والـفل ،بالذ 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ إطراف:
  .[100]إطراف: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ

 فلكساهؿ اهلل كسقا الذيـ مـ أي: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ :أية يف بؼقلف والؿراد
 يف والَػقز السعادة كؾ   ـطؿ   وأطرضقا وأخرة، الدكقا خقري ُحِرمقا فنهنؿ أكػسفؿ،

 أمرٌ  أية ويف بف، آشتغال يف والخقبة الشؼاوة كؾ   َمـ طؾك وأقبؾقا وطبقدّيتف، ذكره
 الغافؾقـ. سبقؾ مـ وتحذيرٌ  طـف، الغػؾة مـ وتحذيرٌ  طؾقف والؿقاضبة بالذكر

 وذكره اهلل بطاطة يشتغؾ لؿ مـف وتؿّؽـ اإلكسان اطرتى إذا خطقر داءٌ  والغػؾةُ 
ًٓ  طؿؾ وإن اهلل، ذكر طـ الؿبعدة الؿؾفقة بإمقر يشتغؾ بؾ وطبادتف،  الّطاطة مـ أطؿا
 مـ طاريةً  أطؿالف فتؽقن حسـ، غقر ووضع سق ئة حال طؾك مـف تليت فنّكفا ،والعبادة
 واإلخالص. والّصدق والخشقة ؿلكقـةوالط   واإلكابة والخضقع الخشقع

 سقء وبقان وذّمفا مـفا التحذيرُ  مـف كثقرة مقاصـ يف الؽريؿ الؼرآن يف جاء ولفذا
 تعالك: اهلل يؼقل الؿعرضقـ. الؿـافؼقـ وصػات الؽافريـ خصال مـ وأّكفا طاقبتفا،

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
 ،[279]إطراف: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: ويؼقل

   
 ٛ  

 

 ذّو انغفهح ػٍ ذكِس اهلل
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 هللا ذكسِ ذمُّ الغفلت عن  47 

 ويؼقل ،[2- 7]يقكس: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 هذا يف وأيات ،[7]الروم: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك:
 كثقرة. الؿعـك

كر أنّ  معـا تؼّدم وقد الؿق ت، مَثُؾ  اهلل ذكر طـ الغافؾ َمَثؾ إنّ    الؼؾقب حقاةُ  هق الذ 
 فالؼؾب الؿاء، إلك الّسؿؽ حاجة مـ أطظؿ إلقف وحاجتفا بدوكف، لفا حقاة فال حؼقؼًة،
اكر  الؿق ت. الؼؾب هق الغافؾ والؼؾب الحّل، الؼؾب هق الذ 

 َمَثؾ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  إشعري مقسك أبل حديث مـ «الصحقحقـ» ويف
 الذي البقت َمَثؾ» مسؾؿ: ولػظ .«والؿق ت الحل   َمَثُؾ  يذكره ٓ والذي رّبف يذكر الذي
 .(1)«والؿق ت الحل   َمَثُؾ  فقف اهلل ُيذكر ٓ الذي والبقت فقف اهلل ُيذكر

اكر مـؼبةٌ » :- الشقكاين يؼقل كؿا- التؿثقؾ هذا فػل  لف وفضقؾة جؾقؾٌة، لؾذ 
 إكقار، مـ يغشاه لؿا وروحّقةٍ  ،ذاتقةٍ  حقاةٍ  يف  اهلل ذكر مـ مـف يؼع بؿا وأّكف كبقؾة،
كر التارك أنّ  كؿا إجقر، مـ إلقف يصؾ ولؿا  اطتبارٌ  لفا فؾقس ذاتقةٍ  حقاةٍ  يف كان وإن لؾذ 
 .(2)«بإمقات شبقف هق بؾ

اكر بقت الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿُ  الـبل   جعؾ لؼد  وبقت الحّل، بقت بؿـزلة الذ 
 الحّل، بؿـزلة كػسف الّذاكر جعؾ إّول الّؾػظ ويف الؼرب، وهق الؿق ت بقت بؿـزلة الغافؾ
 يف كالحل   الّذاكر الؼؾب أنّ  لػظقف بؿجؿقع الحديُث  فتضّؿـ الؿق ت، بؿـزلة والغافؾ
 الغافؾقـ أبدان فننّ  هذا وطؾك إمقات، بققت يف كالؿقّت الغافؾ والؼؾب إحقاء، بققت
 ققؾ: ولفذا الؼبقر، يف كإمقات فقفا وقؾقهبؿ لؼؾقهبؿ، قبقرٌ 

 قؾذذقبفؿ مذذقت اهلل ذكذذر فذـذسذذذقان
  

 قبذذذقرُ  الؼبذذذقر قبذذذؾ وأجذذذذسامفؿ 

 

 كشذذقرُ  شذذقرالـُّ  كحتَّذذ لفذذؿ ولذذقس    جسقمفؿ مـ وحشة يف وأرواحفؿ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

46
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 هللا ذكسِ ذمُّ الغفلت عن  47 

 ويؼقل ،[2- 7]يقكس: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 هذا يف وأيات ،[7]الروم: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك:
 كثقرة. الؿعـك

كر أنّ  معـا تؼّدم وقد الؿق ت، مَثُؾ  اهلل ذكر طـ الغافؾ َمَثؾ إنّ    الؼؾقب حقاةُ  هق الذ 
 فالؼؾب الؿاء، إلك الّسؿؽ حاجة مـ أطظؿ إلقف وحاجتفا بدوكف، لفا حقاة فال حؼقؼًة،
اكر  الؿق ت. الؼؾب هق الغافؾ والؼؾب الحّل، الؼؾب هق الذ 

 َمَثؾ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  إشعري مقسك أبل حديث مـ «الصحقحقـ» ويف
 الذي البقت َمَثؾ» مسؾؿ: ولػظ .«والؿق ت الحل   َمَثُؾ  يذكره ٓ والذي رّبف يذكر الذي
 .(1)«والؿق ت الحل   َمَثُؾ  فقف اهلل ُيذكر ٓ الذي والبقت فقف اهلل ُيذكر

اكر مـؼبةٌ » :- الشقكاين يؼقل كؿا- التؿثقؾ هذا فػل  لف وفضقؾة جؾقؾٌة، لؾذ 
 إكقار، مـ يغشاه لؿا وروحّقةٍ  ،ذاتقةٍ  حقاةٍ  يف  اهلل ذكر مـ مـف يؼع بؿا وأّكف كبقؾة،
كر التارك أنّ  كؿا إجقر، مـ إلقف يصؾ ولؿا  اطتبارٌ  لفا فؾقس ذاتقةٍ  حقاةٍ  يف كان وإن لؾذ 
 .(2)«بإمقات شبقف هق بؾ

اكر بقت الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿُ  الـبل   جعؾ لؼد  وبقت الحّل، بقت بؿـزلة الذ 
 الحّل، بؿـزلة كػسف الّذاكر جعؾ إّول الّؾػظ ويف الؼرب، وهق الؿق ت بقت بؿـزلة الغافؾ
 يف كالحل   الّذاكر الؼؾب أنّ  لػظقف بؿجؿقع الحديُث  فتضّؿـ الؿق ت، بؿـزلة والغافؾ
 الغافؾقـ أبدان فننّ  هذا وطؾك إمقات، بققت يف كالؿقّت الغافؾ والؼؾب إحقاء، بققت
 ققؾ: ولفذا الؼبقر، يف كإمقات فقفا وقؾقهبؿ لؼؾقهبؿ، قبقرٌ 

 قؾذذقبفؿ مذذقت اهلل ذكذذر فذـذسذذذقان
  

 قبذذذقرُ  الؼبذذذقر قبذذذؾ وأجذذذذسامفؿ 

 

 كشذذقرُ  شذذقرالـُّ  كحتَّذذ لفذذؿ ولذذقس    جسقمفؿ مـ وحشة يف وأرواحفؿ

 

 
                                                           

 (.779) «مسؾؿصحقح »و (،4407) «صحقح البخاري» (2)
 (.20)ص: «تحػة الذاكريـ» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار47
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

47 ذمُّ الغفلة عن ذكِر هللا



. 

. 
 

48 
 

كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 وققؾ:

 قؾذذقبفؿ مذذقت اهلل ذكذذذر فـسذذقان
  

 الذدوارُس  الؼبقر ففل وأجسامفؿ 

 

 حبقذبفؿ مذـ وحشذة يف وأرواحفؿ
  

(1)أواكذُس  الخبقذث طذـد ولذؽذـذفذا 
 

 

 يصّؾك ٓ أي: قبقًرا، البققت جعؾ طـ الـفُل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث يف صّح  ولفذا
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن    طؿر ابـ حديث مـ «الصحقحقـ» فػل تعالك. اهلل فقفا يذكر وٓ فقفا
 .(2)«اقبقرً  تّتخذوها وٓ بققتؽؿ يف ص تؽؿ مـ اجعؾقا» قال:

 ٓ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ وروى
 .(3)«فقف ُتؼرأ البؼرة سقرة يسؿع الذي البقت مـ يػرُّ  الشقطان فننَّ  مؼابر، بققتؽؿ تجعؾقا

 قال قال:  هريرة أبل حديث مـ حسـ بنسـاد وغقره «داود أبل ســ» ويف
 فننّ  ،طؾلَّ  وصّؾقا طقًدا، قبري تجعؾقا وٓ ،اقبقرً  بققتؽؿ تجعؾقا ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 بقان يف  تقؿقة ابـ العباس أبق اإلسالم شقخ قال .(4)«كـتؿ حقث تبؾغـل ص تؽؿ
 والدطاء فقفا الصالة طـ ُتعط ؾقها ٓ :أي» قال: «قبقًرا بققتؽؿ تجعؾقا ٓ» ققلف: معـك

 طـد تحّريفا طـ وهنك البققت، يف العبادة بتحري فلمر الؼبقر، بؿـزلة فتؽقن والؼراءة
 . كالمف هـا .(5)«هبؿ تشبّف ومـ الـّصارى مـ الؿشركقن يػعؾف ما طؽس الؼبقر

ا  بحسب الؼؾقب اكؼسؿت وضّدها بالحقاة يقصػ الؿثابة بفذه الؼؾب كان وَلؿَّ
 :(6)أقسام ث ثة إلك ذلؽ

 ما، بقجف شركٌ  فقف اهلل لغقر يؽقن أن مـ ؿَ ؾِ َس  الذي وهق :السؾقؿ الؼؾب :إّول
                                                           

 (.1/450،419ٓبـ الؼقؿ ) «مدارج السالؽقـ»( اكظر: 2)
 (.777) «مسؾؿصحقح »(، و451) «البخاريصحقح » (1)
 (.720) «مسؾؿصحقح » (5)
 صحقح»(، وصححف إلباين يف 1041« )ســ أبل داود»(، و1/547) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (4)

 (.7114) «الجامع
 (.1/441) «اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ» (0)
 (.20 - 2/25ٓبـ الؼقؿ ) «إغاثة الؾفػان»( اكظر: 4)
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اًل  ومحّبةً  إرادةً  ؛تعالك هلل طبقديتف خؾصت قد بؾ  ورجاًء، وخشقةً  وإخباًتا وإكابةً  وتقك 
 أططك أططك وإن اهلل، يف أبغض أبغض وإن اهلل، يف أحب   أحب   فنن هلل، طؿُؾف وخُؾص

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بف جاء ما هق كّؾفا أمقره يف طؾقف الحاكؿ ويؽقن هلل، مـع مـع وإن هلل،
 طؿؾ. وٓ ققل وٓ بعؼقدة يديف بقـ يتؼّدم فال

 يعبده وٓ رّبف يعرف ٓ ففق بف حقاة ٓ الذي :الؿّقت الؼؾب وهق هذا ضد :الثاين
 كان ولق ولّذاتف، شفقاتف مع واقٌػ  هق بؾ ويرضاه، يحّبف ما يػعؾ وٓ أمره يؿتثؾ وٓ
 وتعظقًؿا وسخًطا ورًضا ورجاءً  وخقًفا حب ا اهلل لغقر متعب دٌ  ففق وغضُبف، رب ف سخطُ  فقفا

  ٓ  مـع وإن لفقاه، أططك أططك وإن لفقاه، أبغض أبغض وإن لفقاه، أحب   أحب   إن ،وذ
 قائده، والشفقة إمامف، فالفقى مقٓه، رضا مـ إلقف وأحب   ،طـده آَثرُ  ففق لفقاه، مـع

 بة.مرك والغػؾة سائؼف، والجفؾ

ه :ماّدتان فؾف :طّؾة وبف حقاة لف قؾب :الثالث ه وهذه مّرة، هذه ُتؿد   وهق أخرى، ُتؿد 
 والتقّكؾِ  لف واإلخالصِ  بف واإليؿان تعالك اهلل محّبة مـ فػقف مـفؿا، طؾقف غؾب لؿا
 تحصقؾفا، طؾك والحرص وإيثارها الشفقات محّبة مـ وفقف حقاتف، مادة هق ما طؾقف
 وَطَطبِف. هالكف مادة هق ما الُعُؾق   وحب والعجب والؽرب الحسد ومـ

، مخبٌت  حل   :إّول فالؼؾب ـٌ  إلك فنّما ؛مريض :والثالث مق ت، يابٌس  :والثاين لق 
  .أدكك العطب إلك وإّما ،أدكك السالمة

 استؼامُتفُ  لف وتتؿ   غػؾُتفُ  طـف وتزول حقاُتفُ  لف تبؼك لؽل الؼؾب فنن ؛هذا وطؾك
 ذكر طؾك والؿحافظة الطاطات وأوراد اإليؿان وهق ؛ققَتف طؾقف يحػظ ما إلك محتاٌج 
 وٓ كعقؿ وٓ لّذة وٓ لؾؼؾب سعادة وٓ ، يسخطف ما كّؾ  طـ والبعدُ  اهلل،

ّٓ  صالح  مـ إلقف وأحّب  مطؾقبف، وغاية ومعبقده وفاصره إلفف وحده اهللُ  يؽقن بلنإ
 فقف تسري وهبذا الفَؾؽة، مـ وسالمتف الغػؾة مـ الؼؾب كجاة تؽقن فبفذا سقاه، ما كؾ  

 وحده. اهلل بقد والتقفقؼ الحقاة،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه48 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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اًل  ومحّبةً  إرادةً  ؛تعالك هلل طبقديتف خؾصت قد بؾ  ورجاًء، وخشقةً  وإخباًتا وإكابةً  وتقك 
 أططك أططك وإن اهلل، يف أبغض أبغض وإن اهلل، يف أحب   أحب   فنن هلل، طؿُؾف وخُؾص

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بف جاء ما هق كّؾفا أمقره يف طؾقف الحاكؿ ويؽقن هلل، مـع مـع وإن هلل،
 طؿؾ. وٓ ققل وٓ بعؼقدة يديف بقـ يتؼّدم فال

 يعبده وٓ رّبف يعرف ٓ ففق بف حقاة ٓ الذي :الؿّقت الؼؾب وهق هذا ضد :الثاين
 كان ولق ولّذاتف، شفقاتف مع واقٌػ  هق بؾ ويرضاه، يحّبف ما يػعؾ وٓ أمره يؿتثؾ وٓ
 وتعظقًؿا وسخًطا ورًضا ورجاءً  وخقًفا حب ا اهلل لغقر متعب دٌ  ففق وغضُبف، رب ف سخطُ  فقفا

  ٓ  مـع وإن لفقاه، أططك أططك وإن لفقاه، أبغض أبغض وإن لفقاه، أحب   أحب   إن ،وذ
 قائده، والشفقة إمامف، فالفقى مقٓه، رضا مـ إلقف وأحب   ،طـده آَثرُ  ففق لفقاه، مـع

 بة.مرك والغػؾة سائؼف، والجفؾ

ه :ماّدتان فؾف :طّؾة وبف حقاة لف قؾب :الثالث ه وهذه مّرة، هذه ُتؿد   وهق أخرى، ُتؿد 
 والتقّكؾِ  لف واإلخالصِ  بف واإليؿان تعالك اهلل محّبة مـ فػقف مـفؿا، طؾقف غؾب لؿا
 تحصقؾفا، طؾك والحرص وإيثارها الشفقات محّبة مـ وفقف حقاتف، مادة هق ما طؾقف
 وَطَطبِف. هالكف مادة هق ما الُعُؾق   وحب والعجب والؽرب الحسد ومـ

، مخبٌت  حل   :إّول فالؼؾب ـٌ  إلك فنّما ؛مريض :والثالث مق ت، يابٌس  :والثاين لق 
  .أدكك العطب إلك وإّما ،أدكك السالمة

 استؼامُتفُ  لف وتتؿ   غػؾُتفُ  طـف وتزول حقاُتفُ  لف تبؼك لؽل الؼؾب فنن ؛هذا وطؾك
 ذكر طؾك والؿحافظة الطاطات وأوراد اإليؿان وهق ؛ققَتف طؾقف يحػظ ما إلك محتاٌج 
 وٓ كعقؿ وٓ لّذة وٓ لؾؼؾب سعادة وٓ ، يسخطف ما كّؾ  طـ والبعدُ  اهلل،

ّٓ  صالح  مـ إلقف وأحّب  مطؾقبف، وغاية ومعبقده وفاصره إلفف وحده اهللُ  يؽقن بلنإ
 فقف تسري وهبذا الفَؾؽة، مـ وسالمتف الغػؾة مـ الؼؾب كجاة تؽقن فبفذا سقاه، ما كؾ  

 وحده. اهلل بقد والتقفقؼ الحقاة،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار49
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ : اهلل ققُل  معـا تؼّدم
 طؾقف اشتؿؾت ما وبقان ،[100]إطراف: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
ه طـ والـّفل اهلل بذكر إمر بقـ الجؿع مـ الؽريؿة أية  أية وهذه الغػؾة، وهق ضد 
 التل الؽريؿة أداب مـ صق بةٍ  جؿؾةٍ  طؾك اشتؿؾت فؼد ،ذلؽ طؾك دٓلتفا إلك إضافة
اكر. هبا يتحّؾك أن يـبغل  أداب: هذه فؿـ الذ 

 ًٓ كر يؽقن أن :أّو  إلك وأقرُب  اإلخالص، يف أدخُؾ  اإلخػاء ٕن   كػسف؛ يف الذ 
ياء. مـ وأبعدُ  اإلجابة  الر 

ع، سبقؾ طؾك يؽقن أن :اثاكقً    بالّتؼصقر وآطرتاف والخضقع الّتذل ؾ وهق التضر 
ة فقف لقتحّؼؼ بقبّقة. لعظؿة وآكؽسار العبقدية ِذل   الر 

 يف الّتؼصقر طؾك الؿماخذة مـ الخقف :أي ؛الخقػة وجف طؾك يؽقن أن :اثالثً  
 الؿسارطقـ الؿممـقـ صػة يف تعالك اهلل قال الَؼبقل، وطدم الرد، مـ والخشقة العؿؾ،

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الّدرجات: ٕرفع الّسابؼقـ الخقرات، يف
 .[42-40]الؿممـقن: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 همٓء طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   سللت أّكفا  طائشة طـ وغقره «الؿسـد» يف ثبت وقد
ب؟ أن ويخاف الخؿر ويشرب ويسرق يزين الرجؾ أهق ،اهلل رسقل يا فؼالت:  قال: ُيعذ 

ّديؼ، ابـة يا ٓ،»  .(1)«مـف ؼبؾيُ  َّٓ أ ويخاف ويتصّدق ويصقم يصّؾل الرجؾ ولؽـَّف الص 

ر، حسـ إلك أقرب ٕك ف الجفر؛ دون يؽقن أن :ارابعً   : كثقر ابـ قال التػؽ 
كر، يؽقن أن ُيستحب   وهؽذا [100]إطراف: ﴾ائ ائ ى ى﴿ قال: ولفذا»  الذ 

                                                           
 (.429) «ســ ابـ ماجف»(، و5270) «جامع الرتمذي»، و(100 ،4/209« )الؿسـد( »2)

   
 ٜ  
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 قال:  إشعري مقسك أبل طـ «الصحقحقـ» ويف ،(1)«ابؾقغً  وجفًرا كداءً  يؽقن ٓ
 ،الـاس أيُّفا يا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لفؿ فؼال ،إسػار بعض يف بالدطاء أصقاهتؿ الـّاس رفع
 .(2)«ولؽـ تدطقن سؿقًعا بصقًرا غاًِبا، وٓ أصؿّ  تدطقن ٓ فنّكؽؿ أكػسؽؿ، طؾك قاعُ بَ رْ ا

 ؛﴾ى ى﴿ ققلف: مـ مستػادٌ  وهق وحده، بالؼؾب ٓ بالؾسان يؽقن أن :اخامًس 
 الذكر يف بالجؿع إمرَ  بأية الؿرادُ  ويؽقن الجفر، دون كالًما ومتؽؾ ًؿا معـاه: ٕن  
 ى﴿ ذلؽ: بعد بؼقلف لساكف بال قؾبف يف ذكره هق يؼال: وقد والؼؾب، الؾسان بقـ
ّٓ  ﴾ائ ائ ى   تقؿقة ابـ اإلسالم شقُخ  ذلؽ حّؼؼ كؿا إصّح  هق إّول أنّ إ
 العؾؿ. أهؾ مـ وغقُره

 ذكرتف كػسف يف ذكرين مـ» قال: أك ف رّبف طـ روى فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص بؼقلف  لف رظ  كَ  وقد
 ذكره فقف يدخؾ وهذا قال: ،(3)«مـفؿ خقر مأل يف ذكرتف مأل يف ذكرين ومـ كػسل، يف

 ائ ى ى﴿ ققلف: كظقر وهق ،الؿأل يف الذكر قسقؿَ  جعؾف فنك ف كػسف، يف بالؾسان
 ذكر أن   ومعؾقم ،[100]إطراف: ﴾ەئ ەئ﴿ قال: أك ف ذلؽ طؾك والدلقؾ ،﴾ائ
 مثؾ الؼؾب، مع بالؾسان هق الصالة وخارج الصالة يف وأصال بالغدو   الؿشروعَ  اهلل

كر والعصر، الػجر صاليت  وطّؾؿف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بف أمر وما الصالتقـ، طؼب الؿشروع والذ 
 الـّفار صريف الؿشروطة والؾقؾة الققم طؿؾ مـ الؿلثقرة وإدطقة إذكار مـ وفعؾف
 .(4)وأصال بالغدو

، رةؽْ البُ  يف :أي وأصال، بالغدوّ  يؽقن أن :اسادًس   مزي ة طؾك أية فتدل   والعشل 
 آكؼطاع فقف الغالُب  بقـفؿا وما اجتفاد،و وتعب د ودطة سؽقن وقت ٕك فؿا ؛الققتقـ هذيـ
 ،فقفؿا الذكر فطؾُب  وآخره الـّفار أّول يصعد العبد طؿؾ أن   ورد وقد الؿعاش، أمر إلك

 بالذكر. واختتامف طؿؾف ابتداء لقؽقن
                                                           

 (.5/044« )العظقؿتػسقر الؼرآن ( »2)
 .(151سقليت الحديث بتؿامف )ص:( 1)
 .(10تؼدم تخريجف )ص:( 5)
 (.54 - 20/55ٓبـ تقؿقة )« الػتاوىمجؿقع »( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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 قال:  إشعري مقسك أبل طـ «الصحقحقـ» ويف ،(1)«ابؾقغً  وجفًرا كداءً  يؽقن ٓ
 ،الـاس أيُّفا يا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لفؿ فؼال ،إسػار بعض يف بالدطاء أصقاهتؿ الـّاس رفع
 .(2)«ولؽـ تدطقن سؿقًعا بصقًرا غاًِبا، وٓ أصؿّ  تدطقن ٓ فنّكؽؿ أكػسؽؿ، طؾك قاعُ بَ رْ ا

 ؛﴾ى ى﴿ ققلف: مـ مستػادٌ  وهق وحده، بالؼؾب ٓ بالؾسان يؽقن أن :اخامًس 
 الذكر يف بالجؿع إمرَ  بأية الؿرادُ  ويؽقن الجفر، دون كالًما ومتؽؾ ًؿا معـاه: ٕن  
 ى﴿ ذلؽ: بعد بؼقلف لساكف بال قؾبف يف ذكره هق يؼال: وقد والؼؾب، الؾسان بقـ
ّٓ  ﴾ائ ائ ى   تقؿقة ابـ اإلسالم شقُخ  ذلؽ حّؼؼ كؿا إصّح  هق إّول أنّ إ
 العؾؿ. أهؾ مـ وغقُره

 ذكرتف كػسف يف ذكرين مـ» قال: أك ف رّبف طـ روى فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص بؼقلف  لف رظ  كَ  وقد
 ذكره فقف يدخؾ وهذا قال: ،(3)«مـفؿ خقر مأل يف ذكرتف مأل يف ذكرين ومـ كػسل، يف

 ائ ى ى﴿ ققلف: كظقر وهق ،الؿأل يف الذكر قسقؿَ  جعؾف فنك ف كػسف، يف بالؾسان
 ذكر أن   ومعؾقم ،[100]إطراف: ﴾ەئ ەئ﴿ قال: أك ف ذلؽ طؾك والدلقؾ ،﴾ائ
 مثؾ الؼؾب، مع بالؾسان هق الصالة وخارج الصالة يف وأصال بالغدو   الؿشروعَ  اهلل

كر والعصر، الػجر صاليت  وطّؾؿف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بف أمر وما الصالتقـ، طؼب الؿشروع والذ 
 الـّفار صريف الؿشروطة والؾقؾة الققم طؿؾ مـ الؿلثقرة وإدطقة إذكار مـ وفعؾف
 .(4)وأصال بالغدو

، رةؽْ البُ  يف :أي وأصال، بالغدوّ  يؽقن أن :اسادًس   مزي ة طؾك أية فتدل   والعشل 
 آكؼطاع فقف الغالُب  بقـفؿا وما اجتفاد،و وتعب د ودطة سؽقن وقت ٕك فؿا ؛الققتقـ هذيـ
 ،فقفؿا الذكر فطؾُب  وآخره الـّفار أّول يصعد العبد طؿؾ أن   ورد وقد الؿعاش، أمر إلك

 بالذكر. واختتامف طؿؾف ابتداء لقؽقن
                                                           

 (.5/044« )العظقؿتػسقر الؼرآن ( »2)
 .(151سقليت الحديث بتؿامف )ص:( 1)
 .(10تؼدم تخريجف )ص:( 5)
 (.54 - 20/55ٓبـ تقؿقة )« الػتاوىمجؿقع »( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

51 كر ِ
ّ
من آداب الذ



. 

. 
 

52 
 

كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 فقؽؿ يتعاقبقن» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  هريرة أبل حديث مـ «مسؾؿ صحقح» فػل
 الذيـ يعرج ثؿ العصر، وص ة الػجر ص ة يف يجتؿعقن بالـفار، وم ِؽة بالؾقؾ م ِؽة
 وهؿ تركـاهؿ فقؼقلقن: طبادي؟ تركتؿ كقػ :-بفؿ أطؾؿ وهق- فقسللفؿ فقؽؿ باتقا

 .(1)«يصّؾقن وهؿ وأتقـاهؿ يصّؾقن

 ،[100]إطراف: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ بؼقلف: ذكره طـ الغػؾة طـ الـفل :اسابعً 
 تعالك ذكره دوام بطؾب إشعارٌ  وفقف طـف، نقْ فَ ؾْ يَ وَ  اهلل ذكر طـ يغػؾقن الذيـ مـ أي:

 .(2)«قّؾ  وإن اَأْدَوُمفَ   اهلل إلك لاطؿإ أحبُّ »و طؾقف، وآستؿرار

 الؼاسؿل ذكرها الؽريؿة، أية هذه طؾقفا اشتؿؾت طظقؿة آداب سبعةُ  ففذه
 شلء معـا سقليت أخرى كثقرة آداب ولؾذكر ،(3)«التلويؾ محاسـ» كتاب يف 
 .-اهلل شاء إن- آحؼً  مـفا

 ضّده مـ وحّذر فقف ورّغب أية هذه يف الذكر طؾك حّث  لّؿا  اهلل إن   ثؿ
 إلقف الفؿؿ ُض فِ ـْ ويُ  الذكر دواطل ييؼق   ما تؾقفا التل أية يف طؼبفا ذكر الغػؾة، وهق
 ۈئ ۈئ ۆئ﴿ سبحاكف: فؼال يػرتون، ٓ والـفار الؾقؾ يسبحقن الذيـ الؿالئؽة بؿدح
 .[104]إطراف: ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 هذه يف اهلل وصػفؿ وقد الؿالئؽة، أي: ؛﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ بؼقلف: والؿراد
 حث   فقف وهذا يسجدون، ولف يسّبحقكف وأك فؿ اهلل، طبادة طـ آستؽبار بعدم أية

 وهؿ- أولئؽ كان إذا ٕك ف طـفؿ؛ ذكر فقؿا هبؿ يؼتدوا أن يف لفؿ وترغقب لؾؿممـقـ
 يـبغل فؽقػ ،والعبادة والذكر التسبقح يف حالفؿ هذه -والخطل الذكب مـ معصقمقن

 ؟!غقرهؿ يؽقن أن

                                                           
 (. 451« )مسؾؿصحقح »و (،000رواه البخاري )( 2)
 . (، مـ حديث طائشة 120(، ومسؾؿ )0242رواه البخاري ) (1)
(5( )7/1954، 1957.)  

.  
كس 53   من آداب الّرِ

 صاطتفؿ كثرة يف هبؿ لُقتشب ف هبذا ذكرهؿ وإكؿا» : كثقر ابـ يؼقل ولفذا
 الحديث: يف جاء كؿا ، هلل سجقدهؿ ذكر لّؿا هـا ها السجقدُ  لـا ُشِرعَ  ولفذا ؛وطبادهتؿ

 ،(1)«الصػ يف ويتراّصقن إَُول الصػقف قنيتؿّ  ربّفا، طـد الؿ ِؽة تصّػ  كؿا تصػُّقن أٓ»
 .(2)«باإلجؿاع السجقد ومستؿعقفا لتالقفا يشرع مؿا الؼرآن يف سجدة أّول وهذه

 مستديؿقـ طباًدا لف أن   تعالك ذكر ثؿ» : سعدي بـ الرحؿـ طبد الشقخ ويؼقل
 مـ بعبادتؽؿ يتؽثر أن يريد ٓ اهلل أن   لتعؾؿقا الؿالئؽة وهؿ لخدمتف مالزمقـ لعبادتف،

ٍة، ٍة، مـ هبا لقتعّزز وٓ قؾ   أضعاِف  أضعاَف  طؾقف تربحقا وأن أكػسؽؿ كػع يريد وإكؿا ذل 
بقـ الؿالئؽة مـ ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ فؼال: طؿؾتؿ ما  قـوالؽروبق   العرش وحؿؾة الؿؼر 
 والـفار الؾقؾ ﴾ىئ﴿ رب فؿ ٕوامر ويـؼادون لفا يذطـقن بؾ ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ﴿
 الؽرام الؿالئؽة هبمٓء العباد فؾقؼتد ﴾ی﴿ لف شريؽ ٓ وحده ﴾ی﴿ يػرتون ٓ

 . كالمف اهـ .(3)«العالّم الؿؾؽ طبادة طؾك ولقداومقا

 بعد ذكر الغافؾقـ مـ قايؽقك أن طـ طباده هنك لؿا  اهلل أن   :والؿؼصقد
ًٓ  ذلؽ  والحؿد وذكره، اهلل صاطة يف الجد   طؾك ولَِقبَْعَث  لُِقْحَتَذى الؿالئؽة اجتفاد مـ مثا
 وحده. هلل

 

 
│ 

 
 

                                                           
 (.450مسؾؿ )رواه  (2)
 (.5/044« )تػسقر الؼرآن العظقؿ( »1)
 (.5/42« )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ( »5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه52 ِ
ّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
كس 53   من آداب الّرِ

 صاطتفؿ كثرة يف هبؿ لُقتشب ف هبذا ذكرهؿ وإكؿا» : كثقر ابـ يؼقل ولفذا
 الحديث: يف جاء كؿا ، هلل سجقدهؿ ذكر لّؿا هـا ها السجقدُ  لـا ُشِرعَ  ولفذا ؛وطبادهتؿ

 ،(1)«الصػ يف ويتراّصقن إَُول الصػقف قنيتؿّ  ربّفا، طـد الؿ ِؽة تصّػ  كؿا تصػُّقن أٓ»
 .(2)«باإلجؿاع السجقد ومستؿعقفا لتالقفا يشرع مؿا الؼرآن يف سجدة أّول وهذه

 مستديؿقـ طباًدا لف أن   تعالك ذكر ثؿ» : سعدي بـ الرحؿـ طبد الشقخ ويؼقل
 مـ بعبادتؽؿ يتؽثر أن يريد ٓ اهلل أن   لتعؾؿقا الؿالئؽة وهؿ لخدمتف مالزمقـ لعبادتف،

ٍة، ٍة، مـ هبا لقتعّزز وٓ قؾ   أضعاِف  أضعاَف  طؾقف تربحقا وأن أكػسؽؿ كػع يريد وإكؿا ذل 
بقـ الؿالئؽة مـ ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ فؼال: طؿؾتؿ ما  قـوالؽروبق   العرش وحؿؾة الؿؼر 
 والـفار الؾقؾ ﴾ىئ﴿ رب فؿ ٕوامر ويـؼادون لفا يذطـقن بؾ ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ﴿
 الؽرام الؿالئؽة هبمٓء العباد فؾقؼتد ﴾ی﴿ لف شريؽ ٓ وحده ﴾ی﴿ يػرتون ٓ

 . كالمف اهـ .(3)«العالّم الؿؾؽ طبادة طؾك ولقداومقا

 بعد ذكر الغافؾقـ مـ قايؽقك أن طـ طباده هنك لؿا  اهلل أن   :والؿؼصقد
ًٓ  ذلؽ  والحؿد وذكره، اهلل صاطة يف الجد   طؾك ولَِقبَْعَث  لُِقْحَتَذى الؿالئؽة اجتفاد مـ مثا
 وحده. هلل

 

 
│ 

 
 

                                                           
 (.450مسؾؿ )رواه  (2)
 (.5/044« )تػسقر الؼرآن العظقؿ( »1)
 (.5/42« )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ( »5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار53
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

53 كر ِ
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 الؽالم خقرُ  هق الذي ، كالمف هق بف اهلل يذكر أن لؾعبد يـبغل ما خقر إن  
  يديف بقـ مـ الباصؾ يلتقف ٓ الذي وتـزيُؾف اهلل وحل وهق وأكػُعف، وأصدُقف وأحسـُف

 طبده طؾك رسقل، أفضؾ طؾك  اهلل أكزلف كتاب أفضؾ وهق خؾػف، مـ وٓ
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طبد بـ محّؿد خؾؼف مـ وخقرتف ومصطػاه

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وفضؾف: الؽريؿ الؼرآن هذا شرف بقان يف تعالك اهلل يؼقل
 لشَرِف  كبقرٌ  اطتـاءٌ  هذا يف» : كثقر ابـ قال ،[55]الػرقان: ﴾پ پ پ ٻ
 ومساًء، اصباًح  بالؼرآن، الؿَؾُؽ  يلتقف كان حقث طؾقف، وسالمف اهلل صؾقات الرسقل

 مـ قبؾف مؿا الؽتاب كنكزال ٓ بالؼرآن الؿؾؽ يلتقف كان مّرة فؽؾ   ،اوحضرً  اسػرً 
 إكبقاء مـ إخقاكف سائر مـ مؽاكة وأطظؿ وأجؾ أطؾك الؿؼام ففذا الؿتؼّدمة، الؽتب
 ملسو هيلع هللا ىلص ومحّؿد اهلل، أكزلف كتاب أشرف فالؼرآن أجؿعقـ، طؾقفؿ وسالمف اهلل صؾقات
 اهـ.. (1)«تعالك اهلل أرسؾف كبّل  أطظؿ

 طؾك يخػك ٓ أمرٌ  مؽاكتف وطُؾق   قدره ورفقعَ  وشَرَفف الؽريؿ الؼرآن فضؾ إن  
 قبؾـا، ما كبلُ  فقف أجؿعقـ، الخؾؼ خالؼ وكالم العالؿقـ، رب   اهلل كتاُب  ففق الؿسؾؿقـ،

 اهلل، قصؿف جّبار مـ تركف مـ بالفزل، لقس الػصؾ هق بقــا، ما وحؽؿُ  بعدكا، ما وخربُ
 وهق الحؽقؿ، الذكر وهق الؿتقـ، اهلل حبؾ وهق اهلل، أضّؾف غقره يف الفدى ابتغك ومـ

 مـف يشبعُ  وٓ إلسـ، بف تؾتبُس  وٓ إهقاء، بف تزيغ ٓ الذي هق الؿستؼقؿ، الصراط
 بف طؿؾ ومـ صدق، بف قال مـ طجائبف، تـؼضل وٓ ،د  الر   كثرة طـ ُؼ ؾَ خْ يَ  وٓ العؾؿاء،
 مستؼقؿ. صراط إلك َي ُهدِ  إلقف دطا ومـ طدل، بف حؽؿ ومـ ُأجر،

                                                           
 (.4/222« )تػسقر الؼرآن العظقؿ( »2)

   
 ٔٓ  
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، ؾ فَ قْ بـ كَ  ةَ وَ رْ ؛ فعـ فَ وأطظؿ ما يتؼرب بف إلك اهلل  وهق أجؾ  
ب إلك اهلل بؿا استطعت؛ فنكؽ اه! تؼر  ـَ بقدي فؼال: يا هَ  إرت  اب بـ أخذ خب  »قال: 
 .(1)«إلك اهلل بشلء أحب إلقف مـ كالمف تتؼرُب  لسَت 

 وصػتف، اهلل كالم فالؼرآن وفضؾف، بف الؿقصقف بؼدر هق وفضؾف الؼرآن رَ دْ قَ  إن  
 يف لف شبقف وٓ لف سؿل   فال وصػاتف، أسؿائف يف شبقف وٓ لف ل  ؿِ َس  ٓ  أك ف وكؿا
 خؾؼف، مـ شلء ٓيشبفف وصػاتف، وأسؿائف ذاتف يف الؿطؾؼ الؽؿال  فؾف كالمف،
 ٿ ٺ﴿ والـّظقر الشبقف طـ وتؼّدس تعالك خؾؼف، مـ شقًئا  هق يشبف وٓ
 كالػرق ؛الؿخؾقققـ وكالم اهلل كالم بقـ والػرق ،[22]الشقرى: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ

 والؿخؾقققـ. الخالؼ بقـ

ؾؿل الرحؿـ طبد أبق قال  الرب   كػضؾ الؽالم سائر طؾك الؼرآن فضؾ» : الس 
 .(2)«مـف أك ف وذلؽ خؾؼف، طؾك

ّٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك مرفقًطا الؾػظ هذا روي وقد  ذلؽ أوضح كؿا يثبت ٓ رفعف أنّ إ
  العؾؿ. أئّؿة مـ وغقُره ،(3)«العباد أفعال خؾُؼ » كتابف يف  البخاري اإلمام

 مدلقلف، وجؿال واستؼامتف وقّقتف حسـف يف ريب وٓ فقف، ريب ٓ فحؼ معـاه وأما
  البخاري اإلمام إن   بؾ طديدة، بـصقص معـاه لصّحة العؾؿ أهؾ استشفد وقد
 الباب يف فؼال ،«صحقحف» مـ الؼرآن فضائؾ كتاب أبقاب تراجؿ ٕحد اطـقاكً  جعؾف
 الباب هذا تحت وأورد ،«الؽالم سائر طؾك الؼرآن فضؾ باب» مـف: طشرَ  السابع

 ـ:قْ قؿَ طظِ  ـقْ حديثَ 

 الذيالؿممـ  مثُؾ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  إشعري مقسك أبل حديث :إّول

                                                           
( 002) «شرح أصقل آطتؼاد»(، والاللؽائل يف 222) «السـة»رواه طبد اهلل بـ أحؿد يف ( 2)

 . وغقرهؿا، بنسـاد صحقح
 (.2/004« )والصػاتإسؿاء »( رواه البقفؼل يف 1)
 (.5/000لأللباين )« السؾسؾة الضعقػة»(، واكظر: 241( )ص:5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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، ؾ فَ قْ بـ كَ  ةَ وَ رْ ؛ فعـ فَ وأطظؿ ما يتؼرب بف إلك اهلل  وهق أجؾ  
ب إلك اهلل بؿا استطعت؛ فنكؽ اه! تؼر  ـَ بقدي فؼال: يا هَ  إرت  اب بـ أخذ خب  »قال: 
 .(1)«إلك اهلل بشلء أحب إلقف مـ كالمف تتؼرُب  لسَت 

 وصػتف، اهلل كالم فالؼرآن وفضؾف، بف الؿقصقف بؼدر هق وفضؾف الؼرآن رَ دْ قَ  إن  
 يف لف شبقف وٓ لف سؿل   فال وصػاتف، أسؿائف يف شبقف وٓ لف ل  ؿِ َس  ٓ  أك ف وكؿا
 خؾؼف، مـ شلء ٓيشبفف وصػاتف، وأسؿائف ذاتف يف الؿطؾؼ الؽؿال  فؾف كالمف،
 ٿ ٺ﴿ والـّظقر الشبقف طـ وتؼّدس تعالك خؾؼف، مـ شقًئا  هق يشبف وٓ
 كالػرق ؛الؿخؾقققـ وكالم اهلل كالم بقـ والػرق ،[22]الشقرى: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ

 والؿخؾقققـ. الخالؼ بقـ

ؾؿل الرحؿـ طبد أبق قال  الرب   كػضؾ الؽالم سائر طؾك الؼرآن فضؾ» : الس 
 .(2)«مـف أك ف وذلؽ خؾؼف، طؾك

ّٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك مرفقًطا الؾػظ هذا روي وقد  ذلؽ أوضح كؿا يثبت ٓ رفعف أنّ إ
  العؾؿ. أئّؿة مـ وغقُره ،(3)«العباد أفعال خؾُؼ » كتابف يف  البخاري اإلمام

 مدلقلف، وجؿال واستؼامتف وقّقتف حسـف يف ريب وٓ فقف، ريب ٓ فحؼ معـاه وأما
  البخاري اإلمام إن   بؾ طديدة، بـصقص معـاه لصّحة العؾؿ أهؾ استشفد وقد
 الباب يف فؼال ،«صحقحف» مـ الؼرآن فضائؾ كتاب أبقاب تراجؿ ٕحد اطـقاكً  جعؾف
 الباب هذا تحت وأورد ،«الؽالم سائر طؾك الؼرآن فضؾ باب» مـف: طشرَ  السابع

 ـ:قْ قؿَ طظِ  ـقْ حديثَ 

 الذيالؿممـ  مثُؾ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  إشعري مقسك أبل حديث :إّول

                                                           
( 002) «شرح أصقل آطتؼاد»(، والاللؽائل يف 222) «السـة»رواه طبد اهلل بـ أحؿد يف ( 2)

 . وغقرهؿا، بنسـاد صحقح
 (.2/004« )والصػاتإسؿاء »( رواه البقفؼل يف 1)
 (.5/000لأللباين )« السؾسؾة الضعقػة»(، واكظر: 241( )ص:5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

ةِ تْ إُ َمَثُؾ  الؼرآن يؼرأ  يؼرأ ٓ مثؾ الؿممـ الذيو صق ب، وريُحفا صق ب َصعُؿفا ُرجَّ
 َمَثؾ الؼرآن يؼرأ الذي ؿـافؼال وَمَثُؾ  فقفا، ريح وٓ صق ب صعؿفا التؿرةمثؾ  الؼرآن
يحاكة ، وصعؿفا صّقب ريحفا الرَّ  الحـظؾة كؿثؾ الؼرآن يؼرأ ٓ الذي ؿـافؼال وَمَثؾ ُمر 
 .(1)«لفا ريح وٓ مر   صعؿفا

 مختصر شرح طـ طبارة وهق- ،«الؼرآن فضائؾ» كتاب يف  كثقر ابـ قال
 الباب مـاسبة ووجف» :-«البخاري صحقح» مـ «الؼرآن فضائؾ» لؽتاب الػائدة وطظقؿ
  طؾك شرفف طؾك فدّل  وطدًما، وجقًدا الؼرآن مع َدارَ  الرائحة صقب أن الحديث لفذا
 .(2)«والػاجر الرب مـ الصادر الؽالم مـ سقاه ما

 مـ أجؾ يف أجُؾؽؿ إكؿا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  طؿر ابـ حديث :الثاين والحديث
 والـّصارى القفقد ومثؾ ومثؾؽؿ الشؿس، ومغرب العصر ص ة بقـ كؿا إمؿ مـ خ 
ًٓ  استعؿؾ رجؾ كؿثؾ  ققراط؟ ققراط طؾك الـّفار كصػ إلك لل يعؿُؾ  مـ فؼال: ،طّؿا
 الـصارى، فعؿؾت العصر؟ إلك الـفار كصػ مـ لل يعؿؾ مـ فؼال: القفقد، فعؿؾت

 وأقؾ طؿً   أكثر كحـ قالقا: ققراصقـ، بؼقراصقـ الؿغرب إلك العصر مـ تعؿؾقن أكتؿ ثؿ
 .(3)«شئُت  مـ أوتقف فضؾل فذاك قال: ٓ، قالقا: ؟حّؼؽؿ مـ ضؾؿتؽؿ هؾ قال: ططاء،

 َفَضَؾت -مّدهتا قصر مع- إمة هذه أن   لؾرتجؿة ومـاسبتف» : كثقر ابـ قال
  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: قال كؿا مّدهتا، صقل مع الؿاضقة إمؿ

 قال قال: جّده طـ أبقف، طـ حؽقؿ، بـ هبز طـ «الســ»و «الؿسـد» ويف [220طؿران: ]آل
 فازوا وإك ؿا ،(4)«اهلل طؾك وأكرُمفا خقُرها أكتؿ أّمة، سبعقـ ُتقفُّقن أكتؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
 مفقؿـًا وجعؾف أكزلف كتاب كؾ   طؾك اهلل شّرفف الذي الؼرآن العظقؿ: الؽتاب بربكة هبذا

                                                           
 (.797« )مسؾؿصحقح »(، و0010« )البخاريصحقح » (2)
 (.202)ص:« فضائؾ الؼرآن( »1)
 (.0012« )البخاريصحقح » (5)
ين (، وحسـف إلبا4122« )ســ ابـ ماجف»و(، 5002« )الرتمذي جامع»و(، 0/5« )الؿسـد( »4)

 (.1502« )صحقح الجامع»يف 
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 واحدًة، جؿؾةً  إرض إلك كزلت الؿتؼّدمة الؽتب كؾ   ٕن   ؛لف وخاتًؿا لف اوكاسخً  طؾقف،
ؿً  كزل الؼرآن وهذا  مّرة فؽؾ طؾقف، كزلأُ  وبؿـ بف آطتـاء لشّدة الققائع بحسب اُمـج 
 الؿتؼّدمة. الؽتب مـ كتاب كـزول

 لدن مـ اهلل استعؿؾفؿ فالقفقد والـّصارى، القفقد هؿ الؿتؼّدمة إمؿ وأطظؿ
 استعؿؾ ثؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص امحّؿدً  بعث أن إلك ثؿّ  مـ والـّصارى ، طقسك زمـ إلك مقسك
 وأططك ققراًصا، ققراًصا الؿتؼّدمقـ وأططك الـفار، بآخر الُؿَشب ف قوه الساطة، ققام إلك أّمتف

 طؿاًل  أكثر لـا ما رب ـا، أْي  فؼالقا: أولئؽ، أططك ما ضعػل ققراصقـ، ققراصقـ همٓء
 أي: فضؾل، فذاك قال: ٓ، قالقا: ،اشقئً  أجِركؿ مـ ضؾؿتؽؿ هؾ فؼال: ؟اأجرً  وأقؾ

 ے ھ ھ ھ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا أشاء، مـ أوتقف أططقتؽؿ ما طؾك الزائد
 ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے
               ﯁ ﯀ ﮿
 .(1)«[19-12]الحديد: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ  

كا مصدر هق الذي الؽريؿ، الؼرآن كعّظؿ أن طؾقـا القاجب إن    سعادتـا، وسبقؾ طز 
 [.بف وكعؿؾ] قدره، حؼ وَكؼدَره ومؽاكتف، مـزلتف لف وكحػظ

 كػسف فؾقعرض ،اهلل يحب أك ف يعؾؿ أن يحب كان مـ» : مسعقد ابـ يؼقل
 .«اهلل كالم الؼرآن فنك ؿا اهلل، يحب   ففق الؼرآن أحّب  فنن الؼرآن، طؾك

 .«اهلل طؾك يردّ  فنك ؿا ،اشقئً  مـف ردّ  فؿـ اهلل، كالمُ  الؼرآن» : ويؼقل

 وتعظقؿف الؼرآن بحب   قؾقبـا يعؿر أن الؽريؿ اهلل فـسلل كثقرٌة، الؿعـك هذا يف وأثار
 ف.وخاّصتُ  اهلل أهؾ هؿ الذيـ الؼرآن أهؾ مـ يجعؾـا وأن [،بف والعؿؾ] وتقققره

 

                                                           
 (.205-201)ص:« فضائؾ الؼرآن» (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه56 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 واحدًة، جؿؾةً  إرض إلك كزلت الؿتؼّدمة الؽتب كؾ   ٕن   ؛لف وخاتًؿا لف اوكاسخً  طؾقف،
ؿً  كزل الؼرآن وهذا  مّرة فؽؾ طؾقف، كزلأُ  وبؿـ بف آطتـاء لشّدة الققائع بحسب اُمـج 
 الؿتؼّدمة. الؽتب مـ كتاب كـزول

 لدن مـ اهلل استعؿؾفؿ فالقفقد والـّصارى، القفقد هؿ الؿتؼّدمة إمؿ وأطظؿ
 استعؿؾ ثؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص امحّؿدً  بعث أن إلك ثؿّ  مـ والـّصارى ، طقسك زمـ إلك مقسك
 وأططك ققراًصا، ققراًصا الؿتؼّدمقـ وأططك الـفار، بآخر الُؿَشب ف قوه الساطة، ققام إلك أّمتف

 طؿاًل  أكثر لـا ما رب ـا، أْي  فؼالقا: أولئؽ، أططك ما ضعػل ققراصقـ، ققراصقـ همٓء
 أي: فضؾل، فذاك قال: ٓ، قالقا: ،اشقئً  أجِركؿ مـ ضؾؿتؽؿ هؾ فؼال: ؟اأجرً  وأقؾ

 ے ھ ھ ھ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا أشاء، مـ أوتقف أططقتؽؿ ما طؾك الزائد
 ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے
               ﯁ ﯀ ﮿
 .(1)«[19-12]الحديد: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ  

كا مصدر هق الذي الؽريؿ، الؼرآن كعّظؿ أن طؾقـا القاجب إن    سعادتـا، وسبقؾ طز 
 [.بف وكعؿؾ] قدره، حؼ وَكؼدَره ومؽاكتف، مـزلتف لف وكحػظ

 كػسف فؾقعرض ،اهلل يحب أك ف يعؾؿ أن يحب كان مـ» : مسعقد ابـ يؼقل
 .«اهلل كالم الؼرآن فنك ؿا اهلل، يحب   ففق الؼرآن أحّب  فنن الؼرآن، طؾك

 .«اهلل طؾك يردّ  فنك ؿا ،اشقئً  مـف ردّ  فؿـ اهلل، كالمُ  الؼرآن» : ويؼقل

 وتعظقؿف الؼرآن بحب   قؾقبـا يعؿر أن الؽريؿ اهلل فـسلل كثقرٌة، الؿعـك هذا يف وأثار
 ف.وخاّصتُ  اهلل أهؾ هؿ الذيـ الؼرآن أهؾ مـ يجعؾـا وأن [،بف والعؿؾ] وتقققره
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار57
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

57 أفضُل الذكر القرآن الكريم
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 اإللفقة الؽتب فقف تـزل كاكت الذي الشفر هق رمضان شفر أن   طؾك يدّل فالحديث 
ّٓ  الرسؾ طؾك  واحدًة، جؿؾةً  طؾقف أكزلت الذي الـبّل  طؾك تـزل كاكت أّكفا، إ
 بقت إلك واحدةً  جؿؾةً  كزل فنك ؿا ؛-فضؾف وطظقؿ شرفف فؾؿزيد- الؽريؿ الؼرآن وأّما
 اهلل قال الؿبارك. رمضان شفر مـ الؼدر لقؾة يف ذلؽ وكان الدكقا، السؿاء يف العّزة
 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال ،[5]الدخان: ﴾ڀڀ پ پ پ پ﴿ تعالك:

 فدّلت ،[220]البؼرة: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ تعالك: وقال ،[2]الؼدر:
 لقؾةٌ  بلك فا تقصػ واحدٍة، لقؾةٍ  يف أكزل الؽريؿ الؼرآن أن   طؾك الثالث أياُت  هذه

 مػّرًقا كزل ذلؽ بعد ثؿ الؿبارك، رمضان شفر لقالل مـ وهل الؼدر، لقؾة وهل مباركةٌ 
 وجف. غقر مـ  طباس ابـ طـ روي هؽذا بعًضا، بعضف يتؾق الـّجقم مقاقع طؾك

 واحدة جؿؾة الؼرآن ُأكزل» قال: طباس ابـ طـ جبقر بـ سعقد طـ الحاكؿ فروى
 اهلل رسقل طؾك يـزلف اهلل وكان الـّجقم، قعقؿَ بِ  وكان الدكقا سؿاءال إلك يف لقؾة الؼدر

 .(1)«بعض إثر يف بعضف ملسو هيلع هللا ىلص

 واحدة جؿؾة الؼرآن ُأكزل» قال: أكف طباس ابـ طـ طؽرمة طـ اأيًض  وروى
 ٻ ٱ﴿ قرأ: ثؿ سـة. طشريـ يف ذلؽ بعد أكزل ثؿ الؼدر، لقؾة الدكقا سؿاء إلك
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ ،[55]الػرقان: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .(2)«[204]اإلسراء: ﴾ٿ ٿ

                                                     = 
 .«قة رجالف ثؼاتأرجق أن يؽقن صالح الحديث، وبؼ

( بـحقه. ويف إسـاده: 1227) «مسـده»؛ أخرجف أبق يعؾك يف ولف شاهد مـ حديث جابر 
 .سػقان بـ وكقع؛ وهق ضعقػ

(، 101/ 4) «تاريخ دمشؼ»: أخرجف ابـ طساكر يف ولف شاهد آخر مـ حديث ابـ طباس 
 ويف إسـاده: طؾل بـ أبل صؾحة، ويف سؿاطف مـ ابـ طباس مؼال.

 (.2070) «السؾسؾة الصحقحة»والحديث أورده إلباين يف 
 (.1/111« )الؿستدرك( »2)
 (.1/111« )الؿستدرك» (1)
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 طؾك العظقؿ الؽتاب إكزالِف كعؿةَ  وأطظِؿفا وأشرفِفا اهلل كِعؿ أجؾ   [مـ] أن   ريب ٓ
ـّ  كربى ومـّة طظَؿك كعؿةٌ  ففذه ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد كبّقـا ورسقلف طبده  طباده طؾك هبا اهلل امت
 الؼرآن. مـ كثقرة آٍي  يف شلهنا طظؿ وبّقـ هبا، طباده إلك وتؿّدح طؾقفا كػسف وحؿد

 ،[2]الػرقان:﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ تعالك: ويؼقل
 گ﴿ تعالك: ويؼقل ،[5-2]الزمر: ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ تعالك: ويؼقل ،[290-291]الشعراء: ﴾ۀ
 .[220]البؼرة: ﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں

 أكزل الذي الشفر ففق بالؼرآن، خصقصقةً  الصقم شفر الؽريؿ رمضان لشفر إن  
 شفرَ  الؿتؼّدمة الؽريؿة أية يف تعالك اهلل امتدح وقد لؾـّاس. هدى الؽريؿ الؼرآن فقف

 يف ورد قد بؾ العظقؿ، الؼرآن إلكزال ابقـف مـ اختاره بلن الشفقر سائر بقـ مـ الصقام
 «الؿسـد» فػل إكبقاء، طؾك فقف تـزل اإللفقةُ  الؽتُب  كاكت الذي الشفرُ  بلك ف الحديث
 اهلل رسقل أن   إسؼع بـ واثؾة حديث مـ لؾطرباين «الؽبقر الؿعجؿ»و أحؿد، لإلمام

 مضقـ لِِست   التقراةُ  وأكزلت رمضان، مـ لقؾة أول يف إبراهقؿ ُصُحُػ  ُأكزلت» قال: ملسو هيلع هللا ىلص
 وطشريـ ٕربع الؼرآن اهلل وأكزل رمضان، مـ خؾت طشرةَ  لث ث واإلكجقُؾ  رمضان، مـ

 .(1)«رمضان مـ خؾت

                                                           
مجؿع »قال الفقثؿل يف (، 220/ 11لؾطرباين )« الؿعجؿ الؽبقر»(، و4/207« )الؿسـد( »2)

طان؛ ضعػف يحقك، ووثؼف ابـ حبان، وقال أحؿد: »(: 297/ 2) «الزوائد فقف طؿران بـ داَور الؼ 

   
 ٔٔ  
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جٍؾ لظال بوٍتبوع شبقؾ ادممـغ لضريؼفؿ،  لذم هذك اِيي ًيقيص اهللً 
د شبحوكف مـ ؼاجلؿ : لهق ضريًؼ ملسو هيلع هللا ىلصفطريؼ رشقفف  هق امتدادو افذن  وظي، ليتقظ 

 . ا ظـف بجفـ ؿ، لشوءت مصره  حودي 

ـً  لهذا افقظقد ادسٍتى  : عدن ظبدافرمحـ بـ كورص افسِّ  افشقًخ  يؼق
ظذ افشؼوؾ، لخموفػي ادممـغ: مراتًى ُ حًيصقفو إُ اهلل، بحسى حوفي افذكى 

ا: ؾؿـف ا لـزه مو ًُيؾِّد ذم افـ ور، لًيقجى مجقع اخلذُق: لمـف مو هق دلق  صغره
 .(1)ذفؽ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ: لمـ اِيوت ـذفؽ ؿقفف  -5
 .[3: ظراؽ]اّ ژ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ؽ بوفؽتوب لافسـ ي، لأمرو بوُظتصوف  ولذم هذك اِيي أجضه  ٌٍ ظذ افتؿسُّ ح
 ؾ، لاتبوع افسبؾ افتل ًتبعدهؿ ظـ شبقؾ اهلل. هبام، لهنل ظـ افتػرُّ 

 :ألادلة من السىة الىبىية ا:ثاهيً 

ذ  بحديٌ افعربوض بـ شوريي  -1 ٌ ، لؾقف ؿقفف: صي ـً اَّلل  ًشق ـيو ري
ؾٌقغي  ملسو هيلع هللا ىلص يه بي قٌظظي ـيو مي ظي ظي قـيو ؾيقي ؾي ؿبيؾي ظي اتي ييقفى ًثؿ  أي ٌجؾيً ذي و افًعًققًق، للي ؾيً ٌمـفي ري يه ذي

و ا : يٌمـفي وٌئؾو ـي ؿي ذو فًؼًؾقًب، ؾيؼو لق  هي ـي  ٌ ـي اَّلل  ًشق دِّ ري ًي ًمقي قٌظظي قـيو؟ ٌك مي ًد إفي ا تعفي عى ؾيامذي
ـي ؾ و بيٌشقًّو، ؾين : ملسو هيلع هللا ىلصؼي ا حي بده ؿٌع لافط وظٌي لإٌق ظي ٌ لافس  م اَّلل  ـ ًألٌصقًؽؿ بٌتيؼقي ًف مي ك 

ؾيقؽً  ا، ؾيعي ثٌره ـي و  م اختالؾه ي ري وٌء اديفٌديِّغي ييٌعش ٌمـًؽؿ بيعٌدن ؾيسي ًشـ ٌي اخلًؾيػي ؿ بًٌسـ تٌل لي

                                                           

 . (2/165)( تقسر افؽريؿ افرمحـ ذم تػسر ـالف ادـ وق فؾسعدن 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 
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إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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 اإللفقة الؽتب فقف تـزل كاكت الذي الشفر هق رمضان شفر أن   طؾك يدّل فالحديث 
ّٓ  الرسؾ طؾك  واحدًة، جؿؾةً  طؾقف أكزلت الذي الـبّل  طؾك تـزل كاكت أّكفا، إ
 بقت إلك واحدةً  جؿؾةً  كزل فنك ؿا ؛-فضؾف وطظقؿ شرفف فؾؿزيد- الؽريؿ الؼرآن وأّما
 اهلل قال الؿبارك. رمضان شفر مـ الؼدر لقؾة يف ذلؽ وكان الدكقا، السؿاء يف العّزة
 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال ،[5]الدخان: ﴾ڀڀ پ پ پ پ﴿ تعالك:

 فدّلت ،[220]البؼرة: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ تعالك: وقال ،[2]الؼدر:
 لقؾةٌ  بلك فا تقصػ واحدٍة، لقؾةٍ  يف أكزل الؽريؿ الؼرآن أن   طؾك الثالث أياُت  هذه

 مػّرًقا كزل ذلؽ بعد ثؿ الؿبارك، رمضان شفر لقالل مـ وهل الؼدر، لقؾة وهل مباركةٌ 
 وجف. غقر مـ  طباس ابـ طـ روي هؽذا بعًضا، بعضف يتؾق الـّجقم مقاقع طؾك

 واحدة جؿؾة الؼرآن ُأكزل» قال: طباس ابـ طـ جبقر بـ سعقد طـ الحاكؿ فروى
 اهلل رسقل طؾك يـزلف اهلل وكان الـّجقم، قعقؿَ بِ  وكان الدكقا سؿاءال إلك يف لقؾة الؼدر

 .(1)«بعض إثر يف بعضف ملسو هيلع هللا ىلص

 واحدة جؿؾة الؼرآن ُأكزل» قال: أكف طباس ابـ طـ طؽرمة طـ اأيًض  وروى
 ٻ ٱ﴿ قرأ: ثؿ سـة. طشريـ يف ذلؽ بعد أكزل ثؿ الؼدر، لقؾة الدكقا سؿاء إلك
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ ،[55]الػرقان: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .(2)«[204]اإلسراء: ﴾ٿ ٿ

                                                     = 
 .«قة رجالف ثؼاتأرجق أن يؽقن صالح الحديث، وبؼ

( بـحقه. ويف إسـاده: 1227) «مسـده»؛ أخرجف أبق يعؾك يف ولف شاهد مـ حديث جابر 
 .سػقان بـ وكقع؛ وهق ضعقػ

(، 101/ 4) «تاريخ دمشؼ»: أخرجف ابـ طساكر يف ولف شاهد آخر مـ حديث ابـ طباس 
 ويف إسـاده: طؾل بـ أبل صؾحة، ويف سؿاطف مـ ابـ طباس مؼال.

 (.2070) «السؾسؾة الصحقحة»والحديث أورده إلباين يف 
 (.1/111« )الؿستدرك( »2)
 (.1/111« )الؿستدرك» (1)
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ؾٌقغي  ملسو هيلع هللا ىلص يه بي قٌظظي ـيو مي ظي ظي قـيو ؾيقي ؾي ؿبيؾي ظي اتي ييقفى ًثؿ  أي ٌجؾيً ذي و افًعًققًق، للي ؾيً ٌمـفي ري يه ذي

و ا : يٌمـفي وٌئؾو ـي ؿي ذو فًؼًؾقًب، ؾيؼو لق  هي ـي  ٌ ـي اَّلل  ًشق دِّ ري ًي ًمقي قٌظظي قـيو؟ ٌك مي ًد إفي ا تعفي عى ؾيامذي
ـي ؾ و بيٌشقًّو، ؾين : ملسو هيلع هللا ىلصؼي ا حي بده ؿٌع لافط وظٌي لإٌق ظي ٌ لافس  م اَّلل  ـ ًألٌصقًؽؿ بٌتيؼقي ًف مي ك 

ؾيقؽً  ا، ؾيعي ثٌره ـي و  م اختالؾه ي ري وٌء اديفٌديِّغي ييٌعش ٌمـًؽؿ بيعٌدن ؾيسي ًشـ ٌي اخلًؾيػي ؿ بًٌسـ تٌل لي

                                                           

= . (2/165)( تقسر افؽريؿ افرمحـ ذم تػسر ـالف ادـ وق فؾسعدن 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار59
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

59 نزول القرآن في شهر رمضان



. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

ـُ  وروى  قؾبل يف وقع فؼال: إسقد بـ ططّقة سللف أك ف طباس ابـ طـ حاتؿ أبل اب
 وققلف:، [220]البؼرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ تعالك: اهلل ققل يف الشؽ

 ،[2]الؼدر:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وققلف: ،[5]الدخان:  ﴾ڀڀ پ پ پ پ﴿
 ربقع؟ وشفر وصػر الؿحّرم ويف الحجة ذي ويف الؼعدة ذي ويف شّقال يف أكزل وقد
 ثؿ واحدة، جؿؾةً  مباركة لقؾة ويف الؼدر، لقؾة يف رمضان يف لز  كُ  إك ف» طباس: ابـ فؼال
 .(1)«وإّيام الّشفقر يف ترتقاًل  الـّجقم مقاقع طؾك أكزل

 طؾقف كزل َمـ أمر وتعظقؿ الؽريؿ الؼرآن تعظقؿ هل الـزول هذا يف الحؽؿة إن  
 كزل التل والؾ قؾة رمضان، شفر وهق فقف كزل الذي الشفر وتعظقؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل وهق
 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل يؼقل شفر، ألػ مـ خقرٌ  هل التل الؼدر لقؾة وهل فقفا
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 .[0-2]الؼدر: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 الؿبارك، رمضان شفر الصقم، شفر شلن طظؿ طؾك دٓلة أطظؿ َلقدل   تؼّدم ما إن   ثؿ
وهق  العظقؿ، الػضؾ هذا اهلل مـ لألّمة حصؾ فقف إذ ؛الؽريؿ بالؼرآن خصقصقة لف وأن  
 ڻ ں ں﴿ الفداية طؾك الؿشتؿؾِ  الؽريؿ وكالمف العظقؿ، وحقف كزول
 الحؼ   تبقان وفقف والدكقا، الديـ لؿصالح الفداية [220]البؼرة: ﴾ڻۀ ڻ ڻ

 والـّقر. والظؾؿات والباصؾ، والحؼ والضالل، الفدى ـبق الػرقان وفقف بقان، بلوضح

 وأن ،العباد يعظ ؿف أن فقف طباده طؾك اهلل إحسانُ  وهذا فضُؾف هذا بشفرٍ  فحؼقٌؼ 
 الؿعاد. لققم وزاًدا لؾعبادة لفؿ مقسًؿا يؽقن

 الؿبارك، رمضان شفر يف الؽريؿ الؼرآن دراسة استحباب طؾك بالغةٌ  دٓلةٌ  فقف وهذا
 لف، أحػظُ  هق مـ طؾك الؼرآن وطرض فقف، تالوتف مـ واإلكثار ذلؽ، يف وآجتفاد
 مدارستف. يف والزيادة

                                                           
 (.2/520« )تػسقر ابـ أبل حاتؿ( »2)
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 الـّاس، أجقدَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   كان» قال:  طباس ابـ طـ ومسؾؿ البخاري روى
 مـ لقؾة كّؾ  يؾؼاه جربيؾ وكان جربيؾ، يؾؼاه حقـ رمضان يف يؽقن ما أجقدَ  وكان

 الّريح مـ بالخقر أجقدُ  جربيؾ يؾؼاه حقـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فَؾرسقل الؼرآن، فقدارسف رمضان
 .(1)«الؿرسؾة

 يشرع أمرٌ  وهذا غقره، مـ أكثر بالؾقؾ رمضان ققام يف الؼراءة يطقؾ ملسو هيلع هللا ىلص كان وقد
 مـ وكذلؽ شاء، ما فؾقطّقل لـػسف يصّؾل وكان ويطقؾ الؼراءة يف يزيد أن أراد مـ لؽؾ
 أحؿدُ  اإلمامُ  قال التخػقػ، فالؿشروع ذلؽ سقى وأّما بصالتف، يرضقن بجؿاطة صّؾك
 خؿًسا اقرأ ضعػك ققم همٓء» رمضان: يف هبؿ يصّؾل وكان أصحابف لبعض 
 يراطل أن إلك  فلرشَده .(2)«وطشريـ سبع لقؾة فختؿُت  فؼرأت قال سبًعا، ست ا
 طؾقفؿ. يشؼ   فال ،الؿلمقمقـ حال

ؾُػ  وكان   .وغقرها الص ة يف رمضان شفر يف الؼرآن يتؾقن ô السَّ

 إسقد فؽان  رمضان. يف لقؾتقـ كؾ   يف الؼرآن يؼرأ  

 الـخعل كانو  الشفر بؼّقة ويف ،خاصة مـف إواخر العشر يف ذلؽ يػعؾ 
  ثالث. يف

 قتادة وكان  ويف ثالث، كؾ   يف رمضان ويف ادائؿً  سبعٍ  كؾ   يف يختؿ 
 لقؾة. كؾ   إواخر العشر

 الزهري وكان  وإصعام الؼرآن تالوة هق فنك ؿا قال: رمضان دخؾ إذا 
 الطعام.

 مالٌؽ  وكان  أهؾ ومجالسة الحديث قراءة مـ يػر   رمضان دخؾ إذا 
 الؿصحػ. مـ الؼرآن تالوة طؾك وُيؼبؾ ،العؾؿ

 قتادة وكان  رمضان. شفر يف الؼرآن يدرس 
                                                           

 (.1502« )مسؾؿصحقح »(، و5110« )البخاريصحقح » (2)
 (.220)ص:« لطائػ الؿعارف»( ذكره ابـ رجب يف 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه60 ِ
ّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الـّاس، أجقدَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   كان» قال:  طباس ابـ طـ ومسؾؿ البخاري روى
 مـ لقؾة كّؾ  يؾؼاه جربيؾ وكان جربيؾ، يؾؼاه حقـ رمضان يف يؽقن ما أجقدَ  وكان

 الّريح مـ بالخقر أجقدُ  جربيؾ يؾؼاه حقـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فَؾرسقل الؼرآن، فقدارسف رمضان
 .(1)«الؿرسؾة

 يشرع أمرٌ  وهذا غقره، مـ أكثر بالؾقؾ رمضان ققام يف الؼراءة يطقؾ ملسو هيلع هللا ىلص كان وقد
 مـ وكذلؽ شاء، ما فؾقطّقل لـػسف يصّؾل وكان ويطقؾ الؼراءة يف يزيد أن أراد مـ لؽؾ
 أحؿدُ  اإلمامُ  قال التخػقػ، فالؿشروع ذلؽ سقى وأّما بصالتف، يرضقن بجؿاطة صّؾك
 خؿًسا اقرأ ضعػك ققم همٓء» رمضان: يف هبؿ يصّؾل وكان أصحابف لبعض 
 يراطل أن إلك  فلرشَده .(2)«وطشريـ سبع لقؾة فختؿُت  فؼرأت قال سبًعا، ست ا
 طؾقفؿ. يشؼ   فال ،الؿلمقمقـ حال

ؾُػ  وكان   .وغقرها الص ة يف رمضان شفر يف الؼرآن يتؾقن ô السَّ

 إسقد فؽان  رمضان. يف لقؾتقـ كؾ   يف الؼرآن يؼرأ  

 الـخعل كانو  الشفر بؼّقة ويف ،خاصة مـف إواخر العشر يف ذلؽ يػعؾ 
  ثالث. يف

 قتادة وكان  ويف ثالث، كؾ   يف رمضان ويف ادائؿً  سبعٍ  كؾ   يف يختؿ 
 لقؾة. كؾ   إواخر العشر

 الزهري وكان  وإصعام الؼرآن تالوة هق فنك ؿا قال: رمضان دخؾ إذا 
 الطعام.

 مالٌؽ  وكان  أهؾ ومجالسة الحديث قراءة مـ يػر   رمضان دخؾ إذا 
 الؿصحػ. مـ الؼرآن تالوة طؾك وُيؼبؾ ،العؾؿ

 قتادة وكان  رمضان. شفر يف الؼرآن يدرس 
                                                           

 (.1502« )مسؾؿصحقح »(، و5110« )البخاريصحقح » (2)
 (.220)ص:« لطائػ الؿعارف»( ذكره ابـ رجب يف 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار61
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

61 نزول القرآن في شهر رمضان



. 

. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 الثقري سػقان وكان  طؾك وأقبؾ العبادة جؿقع ترك رمضان دخؾ إذا 
 الؼرآن. تالوة

 آثارهؿ، طؾك والسقر اّتباطفؿ حسـ اهلل رزقـا ،(1)كثقرة الؿعـك هذا يف طـفؿ وأثارُ 
 قؾقبـا، ربقع العظقؿ الؼرآن يجعؾ أن العؾقا وصػاتف الحسـك بلسؿائف  وكسللف
 طؾقف. والؼادر ذلؽ ولل   إك ف وغؿقمـا، هؿقمـا وذهاب أحزاكـا، وجالء صدوركا، وكقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 (.222ٓبـ رجب )ص:« لطائػ الؿعارف»( اكظر: 2)
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 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 یجئ ی ی ی ىئىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
 .[50-19]فاصر: ﴾ىئ مئ حئ

 كتابف أكزل قد  اهلل فنن   ،الفداية أبقاب أطظؿ هل وتدّبره الؼرآن ت وة إنَّ 
 مبارًكا وجعؾف لؾّذاكريـ، وذكرى وبشرى وكقًرا وضقاءً  ورحؿة هدى طباده طؾك الؿبقـ
 مـ وأمراضفا الؼؾقب أسؼام ِسَقؿا وٓ إسؼام مـ شػاء فقف وجعؾ لؾعالؿقـ، وهدى
 مـ فقف وصّرف أققم، هل لؾتل يفدي لؾعالؿقـ، رحؿة وجعؾف وشفقات، شبفات
 ذكرى. لفؿ يحدث أو يّتؼقن لعّؾفؿ والقطقد أيات

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: اهلل قال
حؾ: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڤ  ،[29]اـل
 ،[01]إطراف: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال
 وقال ،[200]إكعام: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ تعالك: وقال

 ٺ﴿ تعالك: وقال ،[91]إكعام: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ تعالك:
 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ تعالك: وقال ،[9]اإلسراء:
 .[21]اإلسراء: ﴾ۓ ۓ

 مـ آية غقر يف وتدب ره الؼرآن قراءة طؾك وحّثفؿ طباده أمر  اهلل فنن   ولفذا
 ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ﴿ تعالك: قال الؼرآن،

 وأخرب ،[14]محؿد: ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ تعالك: وقال ،[21]الـساء:

   
 ٕٔ  

 

 املطهىب يٍ انقسآٌ فهُى يؼاَيّ وانؼًم تّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه62 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 یجئ ی ی ی ىئىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
 .[50-19]فاصر: ﴾ىئ مئ حئ

 كتابف أكزل قد  اهلل فنن   ،الفداية أبقاب أطظؿ هل وتدّبره الؼرآن ت وة إنَّ 
 مبارًكا وجعؾف لؾّذاكريـ، وذكرى وبشرى وكقًرا وضقاءً  ورحؿة هدى طباده طؾك الؿبقـ
 مـ وأمراضفا الؼؾقب أسؼام ِسَقؿا وٓ إسؼام مـ شػاء فقف وجعؾ لؾعالؿقـ، وهدى
 مـ فقف وصّرف أققم، هل لؾتل يفدي لؾعالؿقـ، رحؿة وجعؾف وشفقات، شبفات
 ذكرى. لفؿ يحدث أو يّتؼقن لعّؾفؿ والقطقد أيات

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: اهلل قال
حؾ: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڤ  ،[29]اـل
 ،[01]إطراف: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال
 وقال ،[200]إكعام: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ تعالك: وقال

 ٺ﴿ تعالك: وقال ،[91]إكعام: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ تعالك:
 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ تعالك: وقال ،[9]اإلسراء:
 .[21]اإلسراء: ﴾ۓ ۓ

 مـ آية غقر يف وتدب ره الؼرآن قراءة طؾك وحّثفؿ طباده أمر  اهلل فنن   ولفذا
 ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ﴿ تعالك: قال الؼرآن،

 وأخرب ،[14]محؿد: ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ تعالك: وقال ،[21]الـساء:

   
 ٕٔ  

 

 املطهىب يٍ انقسآٌ فهُى يؼاَيّ وانؼًم تّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

ِ  أكزلف إك ؿا أك ف سبحاكف  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: فؼال آياُتف، رَ ب  دَ ُتتَ ل
 الصراط طـ ضؾ   مـ هداية طدم سبب أن   سبحاكف وبّقـ ،[19]ص: ﴾چ ڃ ڃ

 ڳ ڳ گ گ﴿ تعالك: فؼال ،سؿاطف طـ وآستؽبار الؼرآن تدب ر ترك هق الؿستؼقؿ
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 ٕوجب الؼرآن تدّبروا لق أك فؿ أي: ؛[42-44]الؿممـقن: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 إلك يدطق الؼرآن تدّبر أن   طؾك ذلؽ فدّل  والعصقان، الؽػر مـ ولؿـعفؿ اإليؿان، لفؿ
 شر. كؾ   مـ ويعصؿ خقر كؾ  

ـُ  بلك ف الؼرآن اهلل ووصػ  ورّدد أيات مـ فقف كثـ   تعالك وأك ف الحديث، أحس
 تعالك: فؼال ،اوخقفً  خشقةً  تؼشعرّ  سؿاطف طـد إبرار جؾقد وأن   ؿ،ػفَ لقُ  فقف الؼقل

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ
 .[15]الزمر: ﴾ژ ژ

 مـ وحّذرهؿ الؼرآن، سؿاع طـد خشقطفؿ طدم طؾك الؿممـقـ سبحاكف وطاتب
 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿ سبحاكف: فؼال ذلؽ، يف الؽّػار مشاهبة
         ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

 وهؤقر إذا إيؿاًكا الؿممـقـ يزيد أك ف الؼرآن طـ سبحاكف وأخرب ،[24]الحديد: ﴾
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ سبحاكف: فؼال ،آياتف وتدّبروا
  .[1]إكػال: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

دً  لألذقان يخّرون طؾقفؿ تؾل إذا الؼرآن أن   الؽتاب أهؾ لصالح طـ وأخرب  اُسج 
 ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ سبحاكف: فؼال ،اوتسؾقؿً  اوإيؿاكً  اخشقطً  ويزيدهؿ يبؽقن
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 .[209-207]اإلسراء: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 اهلل خشقة مـ وتصّدع لخشع جبؾ طؾك الؽريؿ الؼرآن أكزل لق بلك ف سبحاكف وأخرب

.  
 به اآلاعلىب من اللسآن فهُم معاهيه والعمل 65 

 ژ ڈ﴿ تعالك: فؼال ،أثره وقّقة الؼرآن طظؿة لفؿ يبق ـ لؾـّاس مثاًل  هذا وجعؾ ،
 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .[12]الحشر: ﴾ڱ ڱ

 أشد   الؽريؿ الؼرآن طـ اإلطراض مـ طباده حّذر قد تعالك اهلل فنن   ،هذا مع ثؿ
 الذي والقزر اإلثؿ مـ ذلؽ َفعَؾ  َمـ يجـقف وما ذلؽ، خطقرة لفؿ وبّقـ التحذير،
 يؼقل والتسؾقؿ، بالؼبقل تؾّؼقف وطدم الؼرآن طـ إطراضف بسبب الؼقامة يقم معف يحؿؾف

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ تعالك: اهلل
 اهلل لؾرسقل ذكًرا الؼرآن كان فنذا ،[202-99]صف: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ

 إلك بـقره ُيفتدى وأن والتعظقؿ، وآكؼقاد والتسؾقؿ بالؼبقل تؾّؼقف فقجب وّٕمتف، ملسو هيلع هللا ىلص
 والصدود، باإلطراض مؼابؾتف وأما والتعؾقؿ، بالتعّؾؿ طؾقف ُيؼبؾ وأن الؿستؼقؿ، الصراط

 فاطؾف يستحؼ الـعؿة لفذه كػرٌ  فنك ف والجحقد، اإلكؽار مـ ذلؽ مـ [أخطر] هق بؿا أو
 العؼقبة.

 يف وققلف ،[200]صف:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ تعالك: قال ولفذا
 وقد ذكر، بلك ف الؽريؿ لؾؼرآن وصٌػ  فقف [99]صف:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ أية:

 لألخبار ذكر فقف الؽريؿ الؼرآن أن   يعـل وهذا الؿعـك، هذا يف كثقرة آيات معـا مرّ 
 ويتذّكر الؽامؾة، والصػات إسؿاء مـ تعالك هلل ما بف ُيَتذّكرُ  وِذكرٌ  والال حؼة، السابؼة

 مشتؿٌؾ  الؼرآن أن   طؾك يدّل  مّؿا اأيًض  وهذا الجزاء، وأحؽام والـفل إمر أحؽام بف
 وكؿالفا. بحسـفا رطَ والػِ  العؼقل تشفد التل إحؽام مـ يؽقن ما أحسـ طؾك

   قدره، حؼ ويؼدره يعّظؿف أن مسؾؿ بؽؾ لحري   شلكف بعض هذا اكتابً  إن 
 وكؿا يؼتضقف، بؿا وبالعؿؾ لؿعاكقف، والتعؼؾ فقف والتػؽر آياتف بتدبر تالوتف حؼ ويتؾقه
 ،والتػّؽر بالتدّبر الؼرآن قراءة مـ لؾؼؾب أكػع شلء فال» : الؼق ؿ ابـ العالّمة يؼقل
 الذي وهق العارفقـ، ومؼامات العامؾقـ وأحقال السائريـ مـازل لجؿقع جامعٌ  فنك ف

 والشؽر والتػقيض والرضا والتقكؾ واإلكابة والرجاء والخقف والشقق الؿحبة يقرث

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه64 ِ
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القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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 ژ ڈ﴿ تعالك: فؼال ،أثره وقّقة الؼرآن طظؿة لفؿ يبق ـ لؾـّاس مثاًل  هذا وجعؾ ،
 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .[12]الحشر: ﴾ڱ ڱ

 أشد   الؽريؿ الؼرآن طـ اإلطراض مـ طباده حّذر قد تعالك اهلل فنن   ،هذا مع ثؿ
 الذي والقزر اإلثؿ مـ ذلؽ َفعَؾ  َمـ يجـقف وما ذلؽ، خطقرة لفؿ وبّقـ التحذير،
 يؼقل والتسؾقؿ، بالؼبقل تؾّؼقف وطدم الؼرآن طـ إطراضف بسبب الؼقامة يقم معف يحؿؾف

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ تعالك: اهلل
 اهلل لؾرسقل ذكًرا الؼرآن كان فنذا ،[202-99]صف: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ

 إلك بـقره ُيفتدى وأن والتعظقؿ، وآكؼقاد والتسؾقؿ بالؼبقل تؾّؼقف فقجب وّٕمتف، ملسو هيلع هللا ىلص
 والصدود، باإلطراض مؼابؾتف وأما والتعؾقؿ، بالتعّؾؿ طؾقف ُيؼبؾ وأن الؿستؼقؿ، الصراط

 فاطؾف يستحؼ الـعؿة لفذه كػرٌ  فنك ف والجحقد، اإلكؽار مـ ذلؽ مـ [أخطر] هق بؿا أو
 العؼقبة.

 يف وققلف ،[200]صف:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ تعالك: قال ولفذا
 وقد ذكر، بلك ف الؽريؿ لؾؼرآن وصٌػ  فقف [99]صف:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ أية:

 لألخبار ذكر فقف الؽريؿ الؼرآن أن   يعـل وهذا الؿعـك، هذا يف كثقرة آيات معـا مرّ 
 ويتذّكر الؽامؾة، والصػات إسؿاء مـ تعالك هلل ما بف ُيَتذّكرُ  وِذكرٌ  والال حؼة، السابؼة

 مشتؿٌؾ  الؼرآن أن   طؾك يدّل  مّؿا اأيًض  وهذا الجزاء، وأحؽام والـفل إمر أحؽام بف
 وكؿالفا. بحسـفا رطَ والػِ  العؼقل تشفد التل إحؽام مـ يؽقن ما أحسـ طؾك

   قدره، حؼ ويؼدره يعّظؿف أن مسؾؿ بؽؾ لحري   شلكف بعض هذا اكتابً  إن 
 وكؿا يؼتضقف، بؿا وبالعؿؾ لؿعاكقف، والتعؼؾ فقف والتػؽر آياتف بتدبر تالوتف حؼ ويتؾقه
 ،والتػّؽر بالتدّبر الؼرآن قراءة مـ لؾؼؾب أكػع شلء فال» : الؼق ؿ ابـ العالّمة يؼقل
 الذي وهق العارفقـ، ومؼامات العامؾقـ وأحقال السائريـ مـازل لجؿقع جامعٌ  فنك ف

 والشؽر والتػقيض والرضا والتقكؾ واإلكابة والرجاء والخقف والشقق الؿحبة يقرث

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار65
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

65 املطلوب من القرآن فهُم معانيه والعمل به
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 الصػات جؿقع طـ يزجر وكذلؽ وكؿالف، الؼؾب حقاة هبا التل إحقال وسائر والصرب
 الؼرآن قراءة يف ما الـاس طؾؿ فؾق وهالكف. الؼؾب فساد هبا التل الؿذمقمة وإفعال
 إلقفا محتاٌج  وهق بآيةٍ  مرّ  حتك بتػؽر قرأه فنذا سقاها، ما كؾ   طـ هبا ٓشتغؾقا بالتدّبر

 ختؿةٍ  قراءة مـ خقرٌ  وتػّفؿٍ  بتػّؽرٍ  آيةٍ  فؼراءة ،لقؾةً  ولق مّرة مائة ولق كّررها قؾبف شػاء يف
ؿ، تدّبر بغقر  .(1)«الؼرآن حالوة وذوق اإليؿان حصقل إلك وأدطك لؾؼؾب وأكػع وتػف 

 . كالمف هـا

 هذا طؾك لؾؼرآن قراءتف يف كان ومـ الػائدة، طظقؿ الدٓلة وايف -ترى كؿا- وهق
 أهؾ مـ بذلؽ وكان آكتػاع، تؿام بتالوتف واكتػع التلثقر غاية الؼرآن فقف أّثر القصػ
 شقخ يؼقل ولذا مطؾقبف، وغاية الؼرآن مؼصقد هق وهذا الراسخقـ، واإليؿان العؾؿ

 إن فنك ف بف، والعؿؾ معاكقف ففؿ هق الؼرآن مـ والؿطؾقب» : تقؿقة ابـ اإلسالم
 .(2)«والديـ العؾؿ أهؾ مـ يؽـ لؿ حافظف هّؿة هذه تؽـ لؿ

 واإلكرام. الجالل ذا يا طـّا ُيرضقؽ الذي القجف طؾك ذلؽ لتحؼقؼ َوف ؼـا الّؾفؿ

 

 

 
 

│ 

 

 

                                                           
 (.104)ص:« مػتاح دار السعادة( »2)
 (.2/125« )الػتاوى الؽربى( »1)
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 تالوتف شلن وطظؿ العالؿقـ رّب  كالم الؽريؿ، الؼرآن فضؾ بقان معـا مرّ  لؼد
 يف طؿقؿةٍ  وخقراٍت  كريؿةٍ  وأفضالٍ  طظقؿةٍ  أجقرٍ  مـ ذلؽ طؾك يرتّتب وما وتدّبره،
 يـبغل التل الؼرآن حؿؾة أخالق طـ -اهلل بنذن- هـا الحديُث  وسقؽقن وأخرة، الدكقا
 هذا شرف يف ريب وٓ هبا، يتلّدبقا أن يـبغل التل أهؾف وصػات وآداب هبا، يتحؾقا أن

 ومدارستف. تذاكره إلك ادائؿً  وحاجتـا شلكف وطظؿ الؿقضقع

 ويعتـقن خاصةً  طـايةً  الؿقضقع هذا قنقلُ يُ  والخقر الػضؾ وأئّؿة العؾؿ أهُؾ  كان وقد
 وثقاٍب  طظقؿةٍ  أجقرٍ  مـ طؾقف يرتّتب ما ويـال الؼرآن، ثؿرة تليت بف إذ ؛فائؼةً  طـايةً  بف

 العظقؿ الخقر ؾص  حَ يُ  وٓ الؿرجقة، الثؿرة التالل يـال ٓ أداب هذه وبدون وإحساٍن،
 الؼقامة. يقم لف اوخصقؿً  طؾقف، حّجةً  الؼرآن كان رب ؿا بؾ الؿلمقل، الجزيؾ والثقاب

 .(1)«آخريـ ويضع اأققامً  الؽتاب بفذا يرفع اهلل إنَّ » قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت فؼد
 .«مسؾؿ صحقح» يف وكالهؿا ،(2)«طؾقؽ أو لؽ حّجة والؼرآن» قال: أّكف ملسو هيلع هللا ىلص طـف وثبت

ةٌ  فالؼرآن  حؼققف، وأهؿؾ حدوده ضقّع مـ وأّما بآدابف، وتلّدب بف طؿؾ لؿـ حج 
 الؼقامة. يقم طؾقف حّجةً  يؽقن الؼرآن فنن   ،واجباتف يف وفّرط

ّٓ  أحدٌ  الؼرآن هذا يجالس لؿ» : قتادة يؼقل ولفذا  ؛(3)«كؼصان أو بزيادة طـف قامإ
 حؼققف. وضّقع أهؿؾف إن ذلؽ مـ كؼصان أو بف، طؿؾ إن والخقر اإليؿان يف بزيادة أي:

 كتاباٍت  -الؼرآن حؿؾة وأخالِق  آداِب - الؿقضقع هذا يف العؾؿ أهُؾ  كتب لؼد

                                                           
 (.227« )مسؾؿصحقح » (2)
 (.115« )مسؾؿصحقح » (1)
 (.75)ص:« أخالق حؿؾة الؼرآن»( رواه أجري يف 5)

   
 ٖٔ  

 

 انقسآٌآداُب محهح 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه66 ِ
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 تالوتف شلن وطظؿ العالؿقـ رّب  كالم الؽريؿ، الؼرآن فضؾ بقان معـا مرّ  لؼد
 يف طؿقؿةٍ  وخقراٍت  كريؿةٍ  وأفضالٍ  طظقؿةٍ  أجقرٍ  مـ ذلؽ طؾك يرتّتب وما وتدّبره،
 يـبغل التل الؼرآن حؿؾة أخالق طـ -اهلل بنذن- هـا الحديُث  وسقؽقن وأخرة، الدكقا
 هذا شرف يف ريب وٓ هبا، يتلّدبقا أن يـبغل التل أهؾف وصػات وآداب هبا، يتحؾقا أن

 ومدارستف. تذاكره إلك ادائؿً  وحاجتـا شلكف وطظؿ الؿقضقع

 ويعتـقن خاصةً  طـايةً  الؿقضقع هذا قنقلُ يُ  والخقر الػضؾ وأئّؿة العؾؿ أهُؾ  كان وقد
 وثقاٍب  طظقؿةٍ  أجقرٍ  مـ طؾقف يرتّتب ما ويـال الؼرآن، ثؿرة تليت بف إذ ؛فائؼةً  طـايةً  بف

 العظقؿ الخقر ؾص  حَ يُ  وٓ الؿرجقة، الثؿرة التالل يـال ٓ أداب هذه وبدون وإحساٍن،
 الؼقامة. يقم لف اوخصقؿً  طؾقف، حّجةً  الؼرآن كان رب ؿا بؾ الؿلمقل، الجزيؾ والثقاب

 .(1)«آخريـ ويضع اأققامً  الؽتاب بفذا يرفع اهلل إنَّ » قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت فؼد
 .«مسؾؿ صحقح» يف وكالهؿا ،(2)«طؾقؽ أو لؽ حّجة والؼرآن» قال: أّكف ملسو هيلع هللا ىلص طـف وثبت

ةٌ  فالؼرآن  حؼققف، وأهؿؾ حدوده ضقّع مـ وأّما بآدابف، وتلّدب بف طؿؾ لؿـ حج 
 الؼقامة. يقم طؾقف حّجةً  يؽقن الؼرآن فنن   ،واجباتف يف وفّرط

ّٓ  أحدٌ  الؼرآن هذا يجالس لؿ» : قتادة يؼقل ولفذا  ؛(3)«كؼصان أو بزيادة طـف قامإ
 حؼققف. وضّقع أهؿؾف إن ذلؽ مـ كؼصان أو بف، طؿؾ إن والخقر اإليؿان يف بزيادة أي:

 كتاباٍت  -الؼرآن حؿؾة وأخالِق  آداِب - الؿقضقع هذا يف العؾؿ أهُؾ  كتب لؼد

                                                           
 (.227« )مسؾؿصحقح » (2)
 (.115« )مسؾؿصحقح » (1)
 (.75)ص:« أخالق حؿؾة الؼرآن»( رواه أجري يف 5)

   
 ٖٔ  

 

 انقسآٌآداُب محهح 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

طةٌ  طديدةٌ  وهل كافعًة، قق ؿةً  ممّلػاٍت  الباب هذا يف وأّلػقا طظقؿًة، ٓ   ومتـق   مـ أن  إ
 محّؿد بؽر أبل العالّمة لإلمام «الؼرآن حؿؾة أخالق» كتاب الؿقضقع هبذا وفاء أحسـفا

 الػائدة، جؾقؾ الؼدر، طظقؿُ  كتاٌب  ففق هـ(،540) سـة الؿتقّفك أجري الحسقـ بـا
 مـف. ويػقد طؾقف يؼػ أن مسؾؿ بؽؾ بؾ ،الؽريؿ لؾؼرآن حافظ بؽؾ وحري  

 حؿؾة فضؾ طـ -الؼرآن حؿؾة ٔداب بقاكف قبؾ-  ممّلػف فقف تحّدث وقد
 الؼرآن، لدرس الؿسجد يف آجتؿاع وفضؾ وطّؾؿف، الؼرآن تعّؾؿ مـ وفضؾ الؼرآن،
 وآجتؿاع بف والعؿؾ الؼرآن تالوة يف الرتغقب إبقاب هبذه البدء مـ  وقصد

ٓ   الؼرآن حؿؾة آداب بقان يف ذلؽ بعد شرع ثؿ لؿدارستف،  يؼقل ما كؾ طؾك مستد
 إّمة. سؾػ طـ الؿروّية وأثار الـبقّية وإحاديث الؼرآكقة بالـّصقص

 التل العظقؿة والخ ل الؽريؿة أداب هذه مـ صق بةٍ  جؿؾةٍ  طؾك هـا كلتل ولعّؾـا
 .جؿقعفؿ الؿسؾؿقن بفا يتحّؾك أن يـبغل بؾ وحؿؾتف، الؼرآن أهؾ بفا يتحّؾك أن يـبغل

 ه يف اهلل بتؼقى الؼرآن صاحب يتحّؾك أن :(1)أداب هذه فؿـ  ويؼصد وطؾـف، سر 
 سبحاكف. مـف الؼرب وحػظف بتالوتف ويريد تعالك، اهلل وجف وطؿؾف بعؾؿف

ـٌ  طؾقـا أتك لؼد» قال: أك ف  الخطاب بـ طؿر طـ جاء  أحًدا أن   كرى وما حق
ّٓ  بف يريد الؼرآن يتعّؾؿ ًٓ  أن   خشقُت  بلخرةٍ  هاهـا كان فؾّؿا ، اهللإ  يتعّؾؿقكف رجا

 .«وأطؿالؽؿ بؼراءتؽؿ اهللَ  فلريدوا طـدهؿ وما الـّاس بف يريدون

 الؽريؿة، بآدابف ويتلّدب الشريػة، الؼرآن بلخالق يتخّؾؼ أن :أداب هذه ومـ 
 يمّدب مـف، فسد ما بف ويصؾح قؾبف، مـ خِرب ما بف يعؿر لؼؾبف ربقًعا الؼرآن ويجعؾ
 ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: اهلل يؼقل إيؿاكف، بف ويؼّقي حالف بف ويصؾح بالؼرآن كػسف
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[210-214 ]التقبة:

                                                           
 وما بعدها(. 14لمجري )ص:« أخالق حؿؾة الؼرآن»( اكظر: 2)
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ـٍ  ُخُؾٍؼ  كؾ   إلك ورائده خقر، كؾ   إلك دلقؾف الؼرآن يجعؾ الؼرآن فحامُؾ   جؿقٍؾ، حس
 وإن بعؾؿ، قعد قعد وإن بعؾؿ، مشك مشك إن طـف، اهلل هنك طّؿا جقارحف لجؿقع حافًظا
 ويؼرؤه الؼرآن يتصّػح بعؾؿ، ؾكَ أَ  ؾكَ أَ  وإن بعؾؿ، برِ َش  برِ َش  وإن بعؾؿ، تؽّؾؿ تؽّؾؿ

َي  طؿؾف، بف ولقزّيـ سؾقكف، بف ولقفّذب كػسف، لقمّدب  إيؿاكف. بف ولقؼق 

 والعؿؾ، العؾؿ بدون فؼط والّتالوة لؾؼراءة يـزل ولؿ الؽريؿ، الؼرآن ُأكزل لفذا
 .(1)«طؿاًل  قراءتف الـّاس فاّتخذ ،بف ؾؿَ عْ لقُ  الؼرآن أكزل إّكؿا» : الػضقؾ قال

مقا حالَلف لُقِحؾ قا أي :«بف لُِقْعَؿَؾ » ققلِف: ومعـك  قراءتف الـّاس فاّتخذ حراَمف، ويحر 
 بف. يعؿؾقن وٓ يتدّبروكف ٓ :أي ،طؿاًل 

 مـ اهلل ألزمف لؿا الػفؿ يؼاعإ الؼرآن يؼرأ مـ هّؿة تؽقن أن :أداب هذه ومـ 
 أستغـل متك هّؿتف وإّكؿا السقرة، أختؿ متك هّؿتف لقس هنك، طّؿا وآكتفاء رمَ أَ  ما اّتباع
 الخاشعقـ، مـ أكقن متك الؿحسـقـ، مـ أكقن متك الؿتؼقـ، مـ أكقن متك غقره، طـ باهلل
 متك طؾقفا، اهلل أشؽر متك الؿتقاترة، الـ عؿ قدر أطرف متك الصادققـ، مـ أكقن متك
 بزجر أكقن متك أتؾق، ما أفؼف متك الخطاب، اهلل طـ أطؼؾ متك الذكقب، مـ أتقب
 وُأبغض ب  َح أَ  ما ُأحب   متك ،مشتغاًل  غقره ذكر طـ اهلل بذكر أكقن متك مّتعًظا، الؼرآن

 الؼرآن. تالوة طـد هّؿتف ففذه أبغَض، ما

 قّراء بعض يصػ التّابعقـ، أجّؾة مـ وهق  البصري الحسـ اإلمام يؼقل
 بحػظ هق ما واهلل أما» يؼقل: فقف، والتػؼف الؼرآن تدّبر أهّؿقّة بقان بصدد وهق زماكف
 مـف أسؼطت فؿا ،الؼرآن قرأت لؼد لقؼقل: أحدهؿ إن   حتك حدوده، وإضاطة حروفف
 لقؼقل: أحدهؿ إن   حتك طؿؾ، وٓ خؾؼ يف الؼرآن لف يرى ما كّؾف، أسؼطف واهلل وقد حرًفا،
 القرطة، وٓ الحؽؿاء وٓ العؾؿاء وٓ بالؼّراء همٓء ما واهلل ،َكَػسٍ  يف السقرة ٕقرأ إّكل
 .(2)«همٓء مثؾ الـّاس يف اهلل كث ر ٓ هذا، مثؾ الؼّراء كاكت متك

                                                           
 (.45)ص:« ؿؾة الؼرآنأخالق ح»( رواه أجري يف 2)
 (.42)ص:« أخالق حؿؾة الؼرآن»(، وأجري يف 5/545« )الؿصـػ»( رواه طبد الرزاق يف 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 
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واإليؿان، آمقـ.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ـٍ  ُخُؾٍؼ  كؾ   إلك ورائده خقر، كؾ   إلك دلقؾف الؼرآن يجعؾ الؼرآن فحامُؾ   جؿقٍؾ، حس
 وإن بعؾؿ، قعد قعد وإن بعؾؿ، مشك مشك إن طـف، اهلل هنك طّؿا جقارحف لجؿقع حافًظا
 ويؼرؤه الؼرآن يتصّػح بعؾؿ، ؾكَ أَ  ؾكَ أَ  وإن بعؾؿ، برِ َش  برِ َش  وإن بعؾؿ، تؽّؾؿ تؽّؾؿ

َي  طؿؾف، بف ولقزّيـ سؾقكف، بف ولقفّذب كػسف، لقمّدب  إيؿاكف. بف ولقؼق 

 والعؿؾ، العؾؿ بدون فؼط والّتالوة لؾؼراءة يـزل ولؿ الؽريؿ، الؼرآن ُأكزل لفذا
 .(1)«طؿاًل  قراءتف الـّاس فاّتخذ ،بف ؾؿَ عْ لقُ  الؼرآن أكزل إّكؿا» : الػضقؾ قال

مقا حالَلف لُقِحؾ قا أي :«بف لُِقْعَؿَؾ » ققلِف: ومعـك  قراءتف الـّاس فاّتخذ حراَمف، ويحر 
 بف. يعؿؾقن وٓ يتدّبروكف ٓ :أي ،طؿاًل 

 مـ اهلل ألزمف لؿا الػفؿ يؼاعإ الؼرآن يؼرأ مـ هّؿة تؽقن أن :أداب هذه ومـ 
 أستغـل متك هّؿتف وإّكؿا السقرة، أختؿ متك هّؿتف لقس هنك، طّؿا وآكتفاء رمَ أَ  ما اّتباع
 الخاشعقـ، مـ أكقن متك الؿحسـقـ، مـ أكقن متك الؿتؼقـ، مـ أكقن متك غقره، طـ باهلل
 متك طؾقفا، اهلل أشؽر متك الؿتقاترة، الـ عؿ قدر أطرف متك الصادققـ، مـ أكقن متك
 بزجر أكقن متك أتؾق، ما أفؼف متك الخطاب، اهلل طـ أطؼؾ متك الذكقب، مـ أتقب
 وُأبغض ب  َح أَ  ما ُأحب   متك ،مشتغاًل  غقره ذكر طـ اهلل بذكر أكقن متك مّتعًظا، الؼرآن

 الؼرآن. تالوة طـد هّؿتف ففذه أبغَض، ما

 قّراء بعض يصػ التّابعقـ، أجّؾة مـ وهق  البصري الحسـ اإلمام يؼقل
 بحػظ هق ما واهلل أما» يؼقل: فقف، والتػؼف الؼرآن تدّبر أهّؿقّة بقان بصدد وهق زماكف
 مـف أسؼطت فؿا ،الؼرآن قرأت لؼد لقؼقل: أحدهؿ إن   حتك حدوده، وإضاطة حروفف
 لقؼقل: أحدهؿ إن   حتك طؿؾ، وٓ خؾؼ يف الؼرآن لف يرى ما كّؾف، أسؼطف واهلل وقد حرًفا،
 القرطة، وٓ الحؽؿاء وٓ العؾؿاء وٓ بالؼّراء همٓء ما واهلل ،َكَػسٍ  يف السقرة ٕقرأ إّكل
 .(2)«همٓء مثؾ الـّاس يف اهلل كث ر ٓ هذا، مثؾ الؼّراء كاكت متك

                                                           
 (.45)ص:« ؿؾة الؼرآنأخالق ح»( رواه أجري يف 2)
 (.42)ص:« أخالق حؿؾة الؼرآن»(، وأجري يف 5/545« )الؿصـػ»( رواه طبد الرزاق يف 1)
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مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار69
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

69 آداُب حملة القرآن
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 وقد إلقف، الؿشار كتابف يف  أجري   أورده مّؿا الؼرآن حؿؾة آداب بعض هذه
 فؽان ،الؼرآن استعرض الؼرآن تال إذا العاقؾ فالؿممـ» بؼقلف: أداب لتؾؽ ذكره أهنك

 مـ بف خّقفف وما حذره، مقٓه حّذره فؿا مـف، قبح وما فعؾف مـ حسـ ما هبا يرى كالؿرآة
 قارب ما أو فصػتَ  هذه كاكت فؿـ ورجاه، فقف برغ مقٓه فقف رّغبف وما خافف، طؼابف
 وشػقًعا شاهًدا الؼرآنُ  لف وكان رطايتف، حؼ ورطاه تالوتف حؼ تاله فؼد ،الصػة هذه

 وطؾك والديف طؾك وطاد أهؾف، وكػع كػسف كػع وصػف هذا كان ومـ وحرًزا، وأكقًسا
 .(1)«وأخرة الدكقا يف خقر كؾ   ولده

 الؿستعان. وحده واهلل ،خقر ولؽؾ   لذلؽ وإّياكؿ يقّفؼـا أن الؿرجق واهللَ 

 

 

 

 
 

 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 (.19)ص:« أخالق حؿؾة الؼرآن( »2)
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 شرفف وبقان وحروفف، وآياتف ُسَقره الؽريؿ، الؼرآن فضؾ بقانُ  سبؼ، فقؿا معـا مرّ 
 ووحقف  الرب كالم هق إذ ؛الؽالم سائر طؾك وفضؾف قدره وطظقؿ وخقريتف
 مـ ورد ما إلك قرِش أُ  أنْ  -ذلؽ يف بـا ماضٍ  والحديُث - الحسـ مـ ولعّؾ  وتـزيؾف،
 بتالوهتا  اهلل ذكر فنن   وآياتف، الؽريؿ الؼرآن ُسَقر بعض تػضقؾ يف الـّصقص
 وقّقة مدلقٓهتا لِِعَظؿ غقرها طؾك يرتّتب ٓ ما والثقاب إجر مـ طؾقف يرتّتب وتدب رها
ّٓ  -اهلل كالمَ  كّؾف كان وإنْ - الؽريؿ الؼرآن فنن   متعّؾؼفا،  إكشاء إّما كقطان: الؽالم أن  إ

 إحؽام هق فاإلكشاء الؿخؾقق، طـ خرب وإّما الخالؼ طـ خرب إّما واإلخبار إخبار، وإّما
 أسؿائف ذكر هق الخالؼ طـ والخرب الؼصص، هق الؿخؾقق طـ والخرب والـفل، كإمر
 طـ والخرب اهلل تقحقد طؾك الؿشتؿؾة الؼرآكقة الـصقص أن   يف ريٍب  مـ وما .وصػاتف
 أفضؾ اهلل يف اهلل كالم العؾؿ: أهؾ أحد قال كؿا ،(1)غقرها مـ أفضؾ وصػاتف أسؿائف

 وهذا ،﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ مـ أفضؾ ،﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فـ غقره يف كالمف مـ
 واحدٌ  بف الؿتؽؾ ؿَ  فننّ  الؿتؽّؾؿ، إلك كسبتف باطتبار لقس وأيات َقرالس   بقـ التػاضؾ

 لؿعاكقف، ةـَ ق  بَ الؿُ  ألػاضف وباطتبار هبا تؽّؾؿ التل معاكقف باطتبار ولؽـ -سبحاكف- اهلل وهق
ا. كثقرةٌ  بعض طؾك بعضف اهلل كالم تػضقؾ يف وأثار والـصقص  جد 

 لزَ ُيـْ  لؿ أك ف وأخرب ،(الػاتحة سقرة) السقر مـ فّضؾ أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ صّح  فؼد
 الؼرآن. م  أُ  أك فا وأخرب مثُؾفا، الؼرآن يف وٓ الزبقر يف وٓ اإلكجقؾ يف وٓ التقراة يف

 ،«صحقحف»، وابـ خزيؿة يف «جامعف» يف الرتمذي، و«مسـده»يف  اإلمام أحؿد روى
 فؼال ،كعب بـ أبّل  طؾك خرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنّ   هريرة أبل طـ وغقرهؿ،

                                                           
 . وما بعدها( 07/ 27ٓبـ تقؿقة ) «مجؿقع الػتاوى»اكظر: ( 2)

   
 ٔٗ  

 

 وفضم سىزج انفاحتح  تفاضُم سَىز انقسآٌ،
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه70 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 شرفف وبقان وحروفف، وآياتف ُسَقره الؽريؿ، الؼرآن فضؾ بقانُ  سبؼ، فقؿا معـا مرّ 
 ووحقف  الرب كالم هق إذ ؛الؽالم سائر طؾك وفضؾف قدره وطظقؿ وخقريتف
 مـ ورد ما إلك قرِش أُ  أنْ  -ذلؽ يف بـا ماضٍ  والحديُث - الحسـ مـ ولعّؾ  وتـزيؾف،
 بتالوهتا  اهلل ذكر فنن   وآياتف، الؽريؿ الؼرآن ُسَقر بعض تػضقؾ يف الـّصقص
 وقّقة مدلقٓهتا لِِعَظؿ غقرها طؾك يرتّتب ٓ ما والثقاب إجر مـ طؾقف يرتّتب وتدب رها
ّٓ  -اهلل كالمَ  كّؾف كان وإنْ - الؽريؿ الؼرآن فنن   متعّؾؼفا،  إكشاء إّما كقطان: الؽالم أن  إ

 إحؽام هق فاإلكشاء الؿخؾقق، طـ خرب وإّما الخالؼ طـ خرب إّما واإلخبار إخبار، وإّما
 أسؿائف ذكر هق الخالؼ طـ والخرب الؼصص، هق الؿخؾقق طـ والخرب والـفل، كإمر
 طـ والخرب اهلل تقحقد طؾك الؿشتؿؾة الؼرآكقة الـصقص أن   يف ريٍب  مـ وما .وصػاتف
 أفضؾ اهلل يف اهلل كالم العؾؿ: أهؾ أحد قال كؿا ،(1)غقرها مـ أفضؾ وصػاتف أسؿائف

 وهذا ،﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ مـ أفضؾ ،﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فـ غقره يف كالمف مـ
 واحدٌ  بف الؿتؽؾ ؿَ  فننّ  الؿتؽّؾؿ، إلك كسبتف باطتبار لقس وأيات َقرالس   بقـ التػاضؾ

 لؿعاكقف، ةـَ ق  بَ الؿُ  ألػاضف وباطتبار هبا تؽّؾؿ التل معاكقف باطتبار ولؽـ -سبحاكف- اهلل وهق
ا. كثقرةٌ  بعض طؾك بعضف اهلل كالم تػضقؾ يف وأثار والـصقص  جد 

 لزَ ُيـْ  لؿ أك ف وأخرب ،(الػاتحة سقرة) السقر مـ فّضؾ أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ صّح  فؼد
 الؼرآن. م  أُ  أك فا وأخرب مثُؾفا، الؼرآن يف وٓ الزبقر يف وٓ اإلكجقؾ يف وٓ التقراة يف

 ،«صحقحف»، وابـ خزيؿة يف «جامعف» يف الرتمذي، و«مسـده»يف  اإلمام أحؿد روى
 فؼال ،كعب بـ أبّل  طؾك خرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنّ   هريرة أبل طـ وغقرهؿ،

                                                           
 . وما بعدها( 07/ 27ٓبـ تقؿقة ) «مجؿقع الػتاوى»اكظر: ( 2)

   
 ٔٗ  

 

 وفضم سىزج انفاحتح  تفاضُم سَىز انقسآٌ،
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

71



. 

. 
 

72 
 

كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ثؿّ  وخّػػ، ُأبل   وصّؾك يجبف، فؾؿ ُأَبل   فالتػت -يصـؾل وهق- «ُأبلّ  يا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل 
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال اهلل، رسقل يا طؾقؽ السالم فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلك اكصرف

 كـت إين اهلل، رسقل يا فؼال: ،«دطقتؽ إذ ؛تجقبـل أن أبلّ  يا مـعؽ ما الس م، وطؾقؽ»
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ أنْ  إللَّ  اهلل أوحك فقؿا تجد أفؾؿ» قال: الصالة، يف

 ُأطؾ َؿؽ أن أتحبُّ » قال: اهلل، شاء إن أطقد وٓ بؾك، قال: «[14]إكػال:  ﴾ېې
 كعؿ قال: ،«؟مثُؾفا الؼرآن يف وٓ بقرالزَّ  يف وٓ اإلكجقؾ يف وٓ التقراة يف ْل زَ ُيـْ  لؿ سقرةً 

 فؼال الؼرآن، أم   فؼرأ قال: ،«الص ة؟ يف تؼرأ كقػ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال اهلل، رسقل يا
 الزبقر يف وٓ اإلكجقؾ يف وٓ التقراة يف أكزلت ما بقده، كػسل والذي» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
 .(1)«فُ أططقتُ  الذي العظقؿ والؼرآن الؿثاين مـ سبعٌ  وإكَّفا مثُؾفا، الػرقان يف وٓ

، حديث كحق الؿعؾ ك بـ سعقد أبل حديث مـ (2)«البخاري صحقح» ويف]  ُأَبل 
 [.العظقؿ والؼرآن الؿثاين السبع وأك فا الؼرآن، يف سقرة أطظؿ بلك فا التصريح وفقف

 اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل حديث مـ ،«صحقحف» يف البخاري وروى
 .(3)«العظقؿ والؼرآن الؿثاين السبع هل الؼرآن أمّ » :ملسو هيلع هللا ىلص

 فقفا رأؼْ يُ  لؿ صالة وكؾ   هبا، يؼرأ لؿ لؿـ صالة ٓ أّكف :السقرة هذه فضؾ ومـ 
 هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ خّرج .تؿام غقرُ  خداٌج  ففل الؽتاب بػاتحة
 -اثالثً - خداٌج  ففل الؼرآن بلمّ  فقفا يؼرأ لؿ ص ة صّؾك مـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ 

 فنين كػسؽ، يف هبا اقرأ فؼال: اإلمام وراء كؽقن إكا هريرة: ٕبل فؼقؾ ،«تؿام غقرُ 
 كصػقـ، طبدي وبقـ بقـل الص ة قسؿت تعالك: اهلل قال» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت

 اهلل قال [1]الػاتحة: ﴾پ پ پ پ﴿ العبُد: قال فنذا سلل، ما ولِعبدي

                                                           
 (، وقال الرتمذي:242) «صحقح ابـ خزيؿة»(، و1270) «جامع الرتمذي»(، و507/ 1) «الؿسـد( »2)

 . (5/ 5) «صحقح ســ الرتمذي»، وصححف إلباين يف «حديث حسـ صحقح»
(1( )4474.) 
 (.4704« )البخاريصحقح » (5)
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 طؾلَّ  أثـك تعالك: اهلل قال [5]الػاتحة: ﴾ڀ ڀ﴿ قال: وإذا طبدي، حؿدين تعالك:

 فّقض مّرة: وقال طبدي، مّجدين قال: [4]الػاتحة: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ قال: وإذا طبدي،

 وبقـ بقـل هذه قال: [0]الػاتحة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ قال: فنذا طبدي، إللَّ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ قال: فنذا سلل، ما ولِعبدي طبدي

 .(1)«سلل ما ولعبدي لِعبدي هذا قال: [7-4]الػاتحة: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 أطظؿ وأك فا الؽريؿة السقرة هذه قدر طظقؿ طؾك تدل   وكحُقها إحاديُث  ففذه
 مثُؾفا، الؼرآن يف وٓ الزبقر يف وٓ اإلكجقؾ يف وٓ التقراة يف ُيـزل لؿ بؾ ،الؼرآن ُسَقر
 الؿعاين طؾك ٓشتؿالفا وذلؽ لؿجؿؾفا، وشرٌح  لفا تػسقر كؾ ف فالؼرآن .الؼرآن أم   وهل
 ومـ والـفل، بإمر التعبد ومـ أهؾف، هق بؿا تعالك اهلل طؾك الثـاء مـ ؛الؼرآن يف التل

 ذلؽ. وكحق ،والقطقد القطد

 :«كستعقـ وإّياك كعبد إّياك مـازل بقـ السالؽقـ مدارج» كتابف يف  الؼق ؿ ابـ قال
 وتضّؿـتفا اشتؿال أتؿّ  العالقة الؿطالب أّمفات طؾك اشتؿؾت السقرة هذه أن   اطؾؿ»

 إسؿاء مرجع ،أسؿاء بثالثة  بالؿعبقد التّعريػ طؾك فاشتؿؾت تضّؿـ، أكؿؾ
 وبـقت .والّرحؿـ والّرب   اهلل وهل: طؾقفا، ومدارها إلقفا العؾقا والصػات الحسـك
 وجزاء الؿعاد، إثبات وتضّؿـت قال: أن إلك ...والّرحؿة والربقبقة اإللفقة طؾك السقرة
 ؼ،الخالئ بقـ ذاك إذ بالحؽؿ تعالك الرّب  وتػّرد وسق ئفا، حسـفا بلطؿالفؿ العباد

 إثبات وتضّؿـت ،﴾ٺ ٺ ٺ﴿ ققلف: تحت هذا وكؾ   بالعدل، حؽؿف وكقن
  .(2)«...طديدة جفات مـ الـّبّقات

 العالقة، الؿطالب أّمفات مـ السقرة هذه تضّؿـتف ما بقان يف  الـَّػَس  أصال ثؿّ 
 مـازل مـ تضّؿـتف وما والضالل، البدع أهؾ صقائػ جؿقع طؾك الّردّ  مـ تضّؿـتف وما

                                                           
 (.590« )مسؾؿصحقح » (2)
 (.2/7« )مدارج السالؽقـ( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 طؾلَّ  أثـك تعالك: اهلل قال [5]الػاتحة: ﴾ڀ ڀ﴿ قال: وإذا طبدي، حؿدين تعالك:

 فّقض مّرة: وقال طبدي، مّجدين قال: [4]الػاتحة: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ قال: وإذا طبدي،

 وبقـ بقـل هذه قال: [0]الػاتحة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ قال: فنذا طبدي، إللَّ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ قال: فنذا سلل، ما ولِعبدي طبدي

 .(1)«سلل ما ولعبدي لِعبدي هذا قال: [7-4]الػاتحة: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 أطظؿ وأك فا الؽريؿة السقرة هذه قدر طظقؿ طؾك تدل   وكحُقها إحاديُث  ففذه
 مثُؾفا، الؼرآن يف وٓ الزبقر يف وٓ اإلكجقؾ يف وٓ التقراة يف ُيـزل لؿ بؾ ،الؼرآن ُسَقر
 الؿعاين طؾك ٓشتؿالفا وذلؽ لؿجؿؾفا، وشرٌح  لفا تػسقر كؾ ف فالؼرآن .الؼرآن أم   وهل
 ومـ والـفل، بإمر التعبد ومـ أهؾف، هق بؿا تعالك اهلل طؾك الثـاء مـ ؛الؼرآن يف التل

 ذلؽ. وكحق ،والقطقد القطد

 :«كستعقـ وإّياك كعبد إّياك مـازل بقـ السالؽقـ مدارج» كتابف يف  الؼق ؿ ابـ قال
 وتضّؿـتفا اشتؿال أتؿّ  العالقة الؿطالب أّمفات طؾك اشتؿؾت السقرة هذه أن   اطؾؿ»

 إسؿاء مرجع ،أسؿاء بثالثة  بالؿعبقد التّعريػ طؾك فاشتؿؾت تضّؿـ، أكؿؾ
 وبـقت .والّرحؿـ والّرب   اهلل وهل: طؾقفا، ومدارها إلقفا العؾقا والصػات الحسـك
 وجزاء الؿعاد، إثبات وتضّؿـت قال: أن إلك ...والّرحؿة والربقبقة اإللفقة طؾك السقرة
 ؼ،الخالئ بقـ ذاك إذ بالحؽؿ تعالك الرّب  وتػّرد وسق ئفا، حسـفا بلطؿالفؿ العباد

 إثبات وتضّؿـت ،﴾ٺ ٺ ٺ﴿ ققلف: تحت هذا وكؾ   بالعدل، حؽؿف وكقن
  .(2)«...طديدة جفات مـ الـّبّقات

 العالقة، الؿطالب أّمفات مـ السقرة هذه تضّؿـتف ما بقان يف  الـَّػَس  أصال ثؿّ 
 مـازل مـ تضّؿـتف وما والضالل، البدع أهؾ صقائػ جؿقع طؾك الّردّ  مـ تضّؿـتف وما

                                                           
 (.590« )مسؾؿصحقح » (2)
 (.2/7« )مدارج السالؽقـ( »1)
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رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  
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ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
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إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار73
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

73 تفاضُل سَور القرآن، وفضل سورة الفاتحة



. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 مسّدها. يسد   وٓ مؼامفا السقرة هذه غقرُ  يؼقم ٓ أكّف وبقان العابديـ، ومؼامات السائريـ

 حػًظا الؽريؿة السقرة هبذه طـايتة تعظؿ أن مسؾؿ كّؾ  طؾك يتلّكد فنك ف هـا ومـ 
 سبع والؾقؾة الققم يف الؿؽتقبة الصالة يف يؼرؤها فالؿسؾؿ وتدب ًرا، ومدارسةً  وتالوةً 
 كثقرة، مّرات يؼرؤها فنك ف مـفا كثقرٍ  طؾك أو الـّقافؾ طؾك محافًظا كان وإذا مّرة، طشرة

ّٓ  حقاتف وصقل طؿره مّدة يحصقفا ٓ  يف ذلؽ مع ترى أك ؽ أسٍػ  ومـ  اهللُ إ
 لحـًا فقفا يؾحـ لرّبؿا بؾ الؽريؿة، السقرة هذه قراءة يحسـ ٓ مـ الؿسؾؿقـ بعض
ِؿفا بتدّبرها ُيْعـَك ٓ مـ فقفؿ ترى أو بؿدلقلفا، يخؾ   أو معـاها، يػسد  وتعؼ ؾ وتػف 
 السقرة هذه تعظقؿُ  كؾ فؿ الؿممـقـ اهلل طباد مـ والقاجب مدلقٓهتا. ومعرفة معاكقفا
 وأفرُضفا الؼرآن ُسَقر أطظؿ هل إذ تالوهتا؛ حّؼ  وتالوُتفا قدرها، حّؼ  وقدُرها الؽريؿة
فا العبد، إلقف يحتاج ما لؽؾ   وأجؿُعفا إّمة، طؾك  .اكػعً  وأطؿ 

ّٓ  باصؾةً  بدطةً  وٓ فاسدةً  مؼالةً  تجد ٓ وتاهلل» : الؼق ؿ ابـ قال  الؽتاب وفاتحةُ إ
 أبقاب مـ ابابً  تجد وٓ وأوضحفا، وأصّحفا الطرق بلقرب وإبطالفا لرّدها متضّؿـةٌ 
ّٓ  وأسؼامفا طؾؾفا مـ وأدويتفا الؼؾقب وأطؿال اإللفقة الؿعارف  الؽتاب فاتحة ويفإ
ٓلة ومقضع مػتاحف ًٓ  وٓ طؾقف، الد  ّٓ  العالؿقـ رّب  إلك السائريـ مـازل مـ مـز إ
 تحّؼؼ وما ذلؽ، فقق وهل ذلؽ، مـ ٕطظؿُ  شلَكفا إن   اهللِ  وَلَعْؿرُ  فقفا، وهنايتف وبدايتف

 مبقـًا، وكقًرا بالغًة، وطصؿةً  ،اتام   شػاءً  وأكزلفا هبا، تؽّؾؿ طّؿـ وطؼؾ هبا واطتصؿ هبا طبدٌ 
 أمراض مـ مرٌض  أصابف وٓ شركٍ  وٓ بدطةٍ  يف وَوَقع يـبغل كؿا لقازمفا وففؿ وففؿفا
ّٓ  الؼؾقب ِ إ  .(1)«مستؼرّ  غقر اامً ؿَ ل

 وبؿا أهؾف، هق بؿا طؾقف مثـقـ هلل، حامديـ هـا، بقاكف ُقصد ما هناية إلك كليت وهبذا
 .ربـا طـف كمستغـً  وٓ ٍع،د  قَ مُ  وٓ مؽػقرٍ  وٓ مؽػل   غقرَ  احؿدً  كػسف، طؾك بف أثـك

 

                                                           
 (.542 - 4/547« )زاد الؿعاد( »2)
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 شلء تـاول سبؼ حقث ؛وآياتف الؼرآن سقر بعض تػضقؾ طـ الحديث كقاصؾ

 اإلصالق. طؾك وأطظُؿفا الؼرآن سقر أفضؾ هل التل الػاتحة سقرة فضؾ يف ورد مّؿا

 فػل الؽرسل، آيةُ  هل الؽريؿ الؼرآن يف آية أفضؾ أن   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ صّح  وقد
 ،الؿـذر أبا يا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  كعب بـ ُأبّل  حديث مـ «مسؾؿ صحقح»

 أبا يا» قال: أطؾؿ، ورسقلف اهلل قؾت: قال: «أطظؿ؟ معؽ اهلل كتاب مـ آية أيُّ  أتدري
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ قؾت: قال: «أطظؿ؟ معؽ اهلل كتاب مـ آية أيُّ  أتدري ،الؿـذر
 .(1)«الؿـذر أبا العؾؿُ  لَِقْفـَِؽ  واهللِ » وقال: صدري يف فضرب قال: ،[100]البؼرة: ﴾ہھ
 لؽ. هـقًئا العؾؿُ  لقؽـ أي:

 اهلل تقحقد مـ طؾقف دّلت ما لعظؿ الؿـزلة هبذه كاكت إك ؿا الؽريؿة أية وهذه
 اهلل أسؿاء مـ فتضّؿـت وكؿالف، جاللف كعقت وِذْكرِ  طؾقف، الثـاء وحسـ وتؿجقده
 ففل  لؾرّب  صػة العشريـ طؾك يزيد ما الصػات مـ وتضّؿـت أسؿاء، خؿسة

 اإلسالم شقخ قال الؼرآن، يف أخرى آية طؾقف تشتؿؾ لؿ ما طؾك ذلؽ مـ اشتؿؾت قد
 وإك ؿا الؽرسل، آيةُ  تضّؿـتف ما تضّؿـت واحدة آية الؼرآن يف ولقس» : تقؿقة ابـ
 .(2)«واحدةً  آيةً  ٓ آيات طّدة الحشر سقرة وآخر الحديد سقرة أّول يف اهللُ  َذَكرَ 

  مـ طؾقف يزل لؿ لقؾة يف قرأها َمـ أن   :الؽريؿة أية هذه فضؾ مـ كان ولفذا
  حديث مـ «البخاري صحقح» يف وهق ُيصبح، حتك شقطان َيْؼَرُبف وٓ حافظ، اهلل
 .(3)صقيؾ سقاق يف  هريرة أبل

                                                           
 (.220« )مسؾؿصحقح (»2)
 (.255)ص:« واإليؿانجقاب أهؾ العؾؿ ( »1)
 (.1522« )البخاريصحقح » (5)

   
 ٔ٘  

 

 أخسي اإلخالص وُسَىٍزفضم آيح انكسسي وسىزج 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه74 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 شلء تـاول سبؼ حقث ؛وآياتف الؼرآن سقر بعض تػضقؾ طـ الحديث كقاصؾ

 اإلصالق. طؾك وأطظُؿفا الؼرآن سقر أفضؾ هل التل الػاتحة سقرة فضؾ يف ورد مّؿا

 فػل الؽرسل، آيةُ  هل الؽريؿ الؼرآن يف آية أفضؾ أن   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ صّح  وقد
 ،الؿـذر أبا يا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  كعب بـ ُأبّل  حديث مـ «مسؾؿ صحقح»

 أبا يا» قال: أطؾؿ، ورسقلف اهلل قؾت: قال: «أطظؿ؟ معؽ اهلل كتاب مـ آية أيُّ  أتدري
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ قؾت: قال: «أطظؿ؟ معؽ اهلل كتاب مـ آية أيُّ  أتدري ،الؿـذر
 .(1)«الؿـذر أبا العؾؿُ  لَِقْفـَِؽ  واهللِ » وقال: صدري يف فضرب قال: ،[100]البؼرة: ﴾ہھ
 لؽ. هـقًئا العؾؿُ  لقؽـ أي:

 اهلل تقحقد مـ طؾقف دّلت ما لعظؿ الؿـزلة هبذه كاكت إك ؿا الؽريؿة أية وهذه
 اهلل أسؿاء مـ فتضّؿـت وكؿالف، جاللف كعقت وِذْكرِ  طؾقف، الثـاء وحسـ وتؿجقده
 ففل  لؾرّب  صػة العشريـ طؾك يزيد ما الصػات مـ وتضّؿـت أسؿاء، خؿسة

 اإلسالم شقخ قال الؼرآن، يف أخرى آية طؾقف تشتؿؾ لؿ ما طؾك ذلؽ مـ اشتؿؾت قد
 وإك ؿا الؽرسل، آيةُ  تضّؿـتف ما تضّؿـت واحدة آية الؼرآن يف ولقس» : تقؿقة ابـ
 .(2)«واحدةً  آيةً  ٓ آيات طّدة الحشر سقرة وآخر الحديد سقرة أّول يف اهللُ  َذَكرَ 

  مـ طؾقف يزل لؿ لقؾة يف قرأها َمـ أن   :الؽريؿة أية هذه فضؾ مـ كان ولفذا
  حديث مـ «البخاري صحقح» يف وهق ُيصبح، حتك شقطان َيْؼَرُبف وٓ حافظ، اهلل
 .(3)صقيؾ سقاق يف  هريرة أبل

                                                           
 (.220« )مسؾؿصحقح (»2)
 (.255)ص:« واإليؿانجقاب أهؾ العؾؿ ( »1)
 (.1522« )البخاريصحقح » (5)

   
 ٔ٘  

 

 أخسي اإلخالص وُسَىٍزفضم آيح انكسسي وسىزج 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 طـ  أمامة أبل حديث مـ وغقره «الـسائل ســ» يف ثبت ما :فضؾفا ومـ 
 دخقل مـ يؿـعف لؿ ؛مؽتقبةٍ  ص ةٍ  كؾ   ُدُبرِ  يف الؽرسل آية قرأ مـ» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبّل 
ّٓ  الجـة ّٓ  الجـة دخقل وبقـ بقـف يؽـ لؿ :يعـل ،(1)«يؿقت أنإ  ابـ قال الؿقت،إ
  قال: أك ف -روحف اهلل قّدس- تقؿقة ابـ العباس أبل شقخـا طـ بؾغـل» : الؼّقؿ
 .(2)«صالة كؾ   طؼقب تركتفا ما

 فػل الؼرآن، ثُؾث تعدُل  وأك فا اإلخالص، سقرة تػضقؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ صّح  وقد
 يؼرأ رجاًل  سؿع رجاًل  أن   ، الخدري سعقد أبل حديث مـ «البخاريصحقح »
 وكلن   لف ذلؽ فذكر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلك جاء أصبح فؾّؿا يرّددها، ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .(3)«الؼرآن ثؾث لتعدل إكَّفا ،بقده كػسل والذي» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال يتؼال فا، الرجؾ

 أحدكؿ زأيعجِ » ٕصحابف: ملسو هيلع هللا ىلص الـّبل   قال قال:  سعقد أبل طـ البخاري وروى
ـا وقالقا: طؾقفؿ ذلؽ فشّؼ  ،«لقؾة يف الؼرآن ثؾث يؼرأ أن  !اهلل؟ رسقل يا ذلؽ يطقؼ أي 

 .(4)«الؼرآن ثؾُث  الصؿد القاحد اهلل» فؼال:

 وذكروا الؼرآن، ثؾث تعدل السقرة هذه كقن وجف بقان يف تؽّؾؿقا قد العؾؿ وأهؾ
 هق - تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ يذكر كؿا- وأحسـفا طديدًة، أجقبةً  ذلؽ يف

 ثالثة طؾك الؼرآن ُأكزل :معـاه» قال: حقث ؛سريج بـ العباس أبل طـ الؿـؼقل الجقاب
 .والصػات إسؿاء مـفا وثؾث ووطقد، وطد مـفا وثؾث إحؽام، مـفا ثؾث أقسام:
 .(5)«والصػات إسؿاء جؿعت السقرة وهذه

 يؾزم لؿ الؼرآن، ثؾث تعدل ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ كاكت وإذا» اإلسالم: شقخ قال

                                                           
 (.971« )السؾسؾة الصحقحة»(، وصححف العالمة إلباين يف 4/9912لؾـسائل )« الســ الؽربى( »2)
 (.2/504« )زاد الؿعاد( »1)
 (.0025« )البخاريصحقح » (5)
 .(، مـ حديث أبل الدرداء 222) «صحقح مسؾؿ»، و(0020« )البخاريصحقح » (4)
 (.225)ص:« جقاب أهؾ العؾؿ واإليؿان( »0)

.  
 فضل آيت الكسس ي وسىزة إلاخالص وُسَىز أخسي  77 

 الؼرآن، تالوة طـ مّرات ثالث بتالوهتا كػَ تَ ؽْ يُ  أّكفا وٓ الػاتحة مـ أفضُؾ  أك فا ذلؽ مـ
ّٓ  كؾ ف الؼرآنُ  قرئ إذا ؼرأتُ  أن السؾػ كره قد بؾ  الؿصحػ، يف كتبت كؿا واحدة مّرةإ

 إذا ولؽـ ...مـف يـؼص وٓ ذلؽ طؾك يزاد ٓ الؿصحػ يف تبكُ  كؿا يؼرأ الؼرآن فنن  
 فؾف قرأها ومـ ذلؽ، مـ وأكثر مّرات ثالث ؼرأتُ  مػردةً  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ُقرئت
 اهـ. .(1)«جـسف غقر مـ يؽقن الشلء طدَل  لؽـ الؼرآن، ثؾث يعدل ما إجر مـ

 وجؿؾة كثقرة، قرأها مـ وثقاب السقر فضائؾ ذكر طؾك الؿشتؿؾة إحاديث إن   ثؿّ 
 يتلّكد فنكف ولفذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك كذب هق ما فقفا إن   بؾ ضعػ، مـ تخؾق ٓ مـفا
 أهؾ ومدارسة العؾؿ، أهؾ بسمال ذلؽ، يف الصحقح معرفة تحّري الؿسؾؿ طؾك

  :«والضعقػ الصحقح يف الؿـقػ ؿـارال» كتابف يف  الؼق ؿ ابـ قال آختصاص،

 كذا، سقرة قرأ مـ وثقاب السقر فضائؾ ذكر -الؿقضقطة إحاديث أي- ومـفا:»
 كؾ   أّول يف والقاحدي الثعؾبل ذلؽ ذكر كؿا آخره، إلك الؼرآن أّول مـ كذا، أجره فننّ 

 وضعقها. الزكادقة أضـ الؿبارك: بـ اهلل طبد قال آخرها، يف خشريوالزم سقرة،

 وٓ التقراة يف يـزل لؿ وأك ف الؽتاب، فاتحة حديُث  َقر،الس   أحاديث يف صّح  والذي
 وحديث الزهراوان، أهنؿا طؿران وآل البؼرة وحديث مثُؾفا، الزبقر يف وٓ اإلكجقؾ يف
 قرأهؿا مـ البؼرة سقرة آخر مـ أيتقـ وحديث الؼرآن، آي سق دة وأهنا الؽرسل آية
 آيات العشر وحديث شقطان، فقؼربف بقت يف تؼرأ ٓ البؼرة سقرة وحديث كػتاه، لقؾةٍ  يف
 ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وحديث الّدّجال، فتـة مـ صؿطُ  قرأها مـ الؽفػ سقرة أّول مـ

 الؿعّقذتقـ وحديث فقفا، صّح  ما سقرةٍ  فضائؾ يف يصح ولؿ الؼرآن، ثؾث تعدل وأك فا
ذون تعّقذ ما وأك ف َـّ  ُير لؿ آيات طؾلَّ  كزلأُ » :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف بؿثؾفا، الؿتعق   قرأها. ثؿّ  ،«مثُؾف

 كصػ تعدل ﴾ڤ ٹ﴿ :حديث -الصحة يف دوهنا وهق- إحاديث هذه ويؾل
 ٻ ٻ ٱ﴿ :وحديث الؼرآن، ربع تعدل ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ :وحديث الؼرآن،
 سقرة قرأ مـ كؼقلف: بعُد، إحاديث سائر ثؿ الؼرب. طذاب مـ الؿـجقة هل ﴾ٻ

                                                           
 (.254 ،255)ص:« جقاب أهؾ العؾؿ واإليؿان( »2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 فضل آيت الكسس ي وسىزة إلاخالص وُسَىز أخسي  77 

 الؼرآن، تالوة طـ مّرات ثالث بتالوهتا كػَ تَ ؽْ يُ  أّكفا وٓ الػاتحة مـ أفضُؾ  أك فا ذلؽ مـ
ّٓ  كؾ ف الؼرآنُ  قرئ إذا ؼرأتُ  أن السؾػ كره قد بؾ  الؿصحػ، يف كتبت كؿا واحدة مّرةإ

 إذا ولؽـ ...مـف يـؼص وٓ ذلؽ طؾك يزاد ٓ الؿصحػ يف تبكُ  كؿا يؼرأ الؼرآن فنن  
 فؾف قرأها ومـ ذلؽ، مـ وأكثر مّرات ثالث ؼرأتُ  مػردةً  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ُقرئت
 اهـ. .(1)«جـسف غقر مـ يؽقن الشلء طدَل  لؽـ الؼرآن، ثؾث يعدل ما إجر مـ

 وجؿؾة كثقرة، قرأها مـ وثقاب السقر فضائؾ ذكر طؾك الؿشتؿؾة إحاديث إن   ثؿّ 
 يتلّكد فنكف ولفذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك كذب هق ما فقفا إن   بؾ ضعػ، مـ تخؾق ٓ مـفا
 أهؾ ومدارسة العؾؿ، أهؾ بسمال ذلؽ، يف الصحقح معرفة تحّري الؿسؾؿ طؾك

  :«والضعقػ الصحقح يف الؿـقػ ؿـارال» كتابف يف  الؼق ؿ ابـ قال آختصاص،

 كذا، سقرة قرأ مـ وثقاب السقر فضائؾ ذكر -الؿقضقطة إحاديث أي- ومـفا:»
 كؾ   أّول يف والقاحدي الثعؾبل ذلؽ ذكر كؿا آخره، إلك الؼرآن أّول مـ كذا، أجره فننّ 

 وضعقها. الزكادقة أضـ الؿبارك: بـ اهلل طبد قال آخرها، يف خشريوالزم سقرة،

 وٓ التقراة يف يـزل لؿ وأك ف الؽتاب، فاتحة حديُث  َقر،الس   أحاديث يف صّح  والذي
 وحديث الزهراوان، أهنؿا طؿران وآل البؼرة وحديث مثُؾفا، الزبقر يف وٓ اإلكجقؾ يف
 قرأهؿا مـ البؼرة سقرة آخر مـ أيتقـ وحديث الؼرآن، آي سق دة وأهنا الؽرسل آية
 آيات العشر وحديث شقطان، فقؼربف بقت يف تؼرأ ٓ البؼرة سقرة وحديث كػتاه، لقؾةٍ  يف
 ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وحديث الّدّجال، فتـة مـ صؿطُ  قرأها مـ الؽفػ سقرة أّول مـ

 الؿعّقذتقـ وحديث فقفا، صّح  ما سقرةٍ  فضائؾ يف يصح ولؿ الؼرآن، ثؾث تعدل وأك فا
ذون تعّقذ ما وأك ف َـّ  ُير لؿ آيات طؾلَّ  كزلأُ » :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف بؿثؾفا، الؿتعق   قرأها. ثؿّ  ،«مثُؾف

 كصػ تعدل ﴾ڤ ٹ﴿ :حديث -الصحة يف دوهنا وهق- إحاديث هذه ويؾل
 ٻ ٻ ٱ﴿ :وحديث الؼرآن، ربع تعدل ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ :وحديث الؼرآن،
 سقرة قرأ مـ كؼقلف: بعُد، إحاديث سائر ثؿ الؼرب. طذاب مـ الؿـجقة هل ﴾ٻ

                                                           
 (.254 ،255)ص:« جقاب أهؾ العؾؿ واإليؿان( »2)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار77
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

77 فضل آية الكر�سي وسورة اإلخالص وُسَور أخرى



. 

. 
 

78 
 

كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 واضُعفا، بقضعفا اطرتف وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك فؿقضقطةٌ  ؛كذا ثقاب ططلأُ  كذا
 هذا يف القّضاطقـ جفالء بعض وقال غقره، طـ بالؼرآن الـاس شغؾأُ  أن قصدت وقال:
 قال مـ أك ف الجاهؾ هذا يعؾؿ ولؿ طؾقف، كؽذب وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل كؽذب كحـ الـقع:
 . الؼّقؿ ابـ كالم هـا .(1)«الشديد القطقد واستحّؼ  طؾقف كذب فؼد يؼؾ لؿ ما طؾقف

 باختالف يختؾػ وغقرها السقر لفذه الؼراءة فضؾ أن :هـا عؾؿيُ  أن يـبغل ومّؿا 
 حال يؽقن فؼد تدّبر، بال الؼراءة مـ أفضؾ بتدّبر فالؼراءة السقر، لتؾؽ الّتالل حال
 وتػّفؿ وتدّبر خشقع مـ الؼراءة حال يصاحبفؿ وما السقر بعض قراءة يف الـاس بعض
 كذلؽ، لقسقا مؿـ غقرهؿ حال مـ وأفضؾ خقًرا بف العؿؾ طؾك صادق وطزم اهلل لؽالم
 فؼد حالف يختؾػ القاحد اإلكسان إن   بؾ أفضؾ، همٓء يؼرؤها التل السقر كاكت وإن
 الػاضؾة. أطؿالف سائر مـ أفضؾ بف فقؽقن ،كامؾ وجف طؾك الؿػضقل العؿؾ يػعؾ

 وكان ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿بـ يرقل الشققخ بعُض  وكان» : اإلسالم شقخ قال
 ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ لقس فقؼقل ذلؽ، يحصؾ فال غقُره هبا فقرقل طظقؿة، بركةٌ  لفا
 .(2)«أحد كؾ   تـػع أحد كؾ   مـ

 اختالف بسبب واحدٌة، الؿؼروءة السقرةَ  أن   مع الؼراءتقـ هاتقـ أثر اختؾػ وإك ؿا
 وخشقع. ورغبة ويؼقـ وتدّبر وإخالص صدق مـ بالؼؾب قام ما

 ؼالؿقف   وحده  ففق بف، الؼقام وحسـ ذلؽ لتحؼقؼ يقّفؼـا أن كرجق واهللَ 
 خقر. لؽؾ

 

                                                           
 (.227 - 220)ص:« الؿـار الؿـقػ( »2)
 (.242)ص:« جقاب أهؾ العؾؿ واإليؿان( »1)
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 حؿؾتف فضؾ معـا ومرّ  الؽريؿ، الؼرآن هق وأفضؾف وأجّؾف الذكر خقر أن   معـا مرّ 
 صػاٍت  الؼرآن لحؿؾة أن   ريب وٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ذلؽ ثبت كؿا وخاّصتف، اهلل أهؾ ففؿ

 طالمتفؿ وأبرز صػاهتؿ وأجّؾ  كعقهتؿ أهؿّ  أن إٓ ا،جد   كثقرة وهل كريؿةً  اوكعقتً  جؾقؾةً 
 جػاء، أو غؾق دون طـده والقققف الؼرآن يف جاء ما بؾزوم وذلؽ وآطتداُل، التقسطُ 
 تؼصقٍر. أو زيادةٍ  أو تػريٍط، أو إفراطٍ  ودون

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 أمةً  -ملسو هيلع هللا ىلص محؿد أمةَ - إمة هذه اهلل جعؾ فؾؿا ،[245]البؼرة: ﴾ڄڃ ڄ ڄ

ًٓ  اخقارً  :أي- اوسطً   لؿذاهب،ا وأوضح الؿـاهج وأققم الشرائع بلكؿؾ خّصفا -طدو
 قال كؿا وأحؽؿ، أرشد هل لؾتل ويدطق أققم هل لؾتل يفدي الؿبقـ كتابف وجعؾ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ سبحاكف:
 .[9]اإلسراء: ﴾ڦ ڤ ڤ

 ٓ سعادة بف لقسعدوا أكزلف وإكؿا الـاس، بف لقشؼك الؽريؿ الؼرآن هذا اهللُ  يـزل ولؿ

 ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ سبحاكف: قال كؿا بعدها، ضالل ٓ هداية بف ولقفتدوا بعدها، شؼاء
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
رون ذكر وقد ،[0-2]صف: ﴾ڑ ژ ژ ڈ  أيات، هذه كزول سبب يف الؿػس 

 الؿشركقن: فؼال ققام، خقر وأصحابف هق بف قام ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف طؾك الؼرآن أكزل لّؿا اهلل أن  

ّٓ  محّؿد طؾك الؼرآنُ  هذا كزلأُ  ما  ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ ققلف: تعالك اهلل فلكزل لقشؼك،إ
 الؿبطؾقن، همٓء زطؿف كؿا إمر فؾقس أي: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

   
 ٔٙ  

 

 أِْم انقسآٌَوَسطيَُّح 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه78 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 حؿؾتف فضؾ معـا ومرّ  الؽريؿ، الؼرآن هق وأفضؾف وأجّؾف الذكر خقر أن   معـا مرّ 
 صػاٍت  الؼرآن لحؿؾة أن   ريب وٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ذلؽ ثبت كؿا وخاّصتف، اهلل أهؾ ففؿ

 طالمتفؿ وأبرز صػاهتؿ وأجّؾ  كعقهتؿ أهؿّ  أن إٓ ا،جد   كثقرة وهل كريؿةً  اوكعقتً  جؾقؾةً 
 جػاء، أو غؾق دون طـده والقققف الؼرآن يف جاء ما بؾزوم وذلؽ وآطتداُل، التقسطُ 
 تؼصقٍر. أو زيادةٍ  أو تػريٍط، أو إفراطٍ  ودون

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 أمةً  -ملسو هيلع هللا ىلص محؿد أمةَ - إمة هذه اهلل جعؾ فؾؿا ،[245]البؼرة: ﴾ڄڃ ڄ ڄ

ًٓ  اخقارً  :أي- اوسطً   لؿذاهب،ا وأوضح الؿـاهج وأققم الشرائع بلكؿؾ خّصفا -طدو
 قال كؿا وأحؽؿ، أرشد هل لؾتل ويدطق أققم هل لؾتل يفدي الؿبقـ كتابف وجعؾ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ سبحاكف:
 .[9]اإلسراء: ﴾ڦ ڤ ڤ

 ٓ سعادة بف لقسعدوا أكزلف وإكؿا الـاس، بف لقشؼك الؽريؿ الؼرآن هذا اهللُ  يـزل ولؿ

 ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ سبحاكف: قال كؿا بعدها، ضالل ٓ هداية بف ولقفتدوا بعدها، شؼاء
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
رون ذكر وقد ،[0-2]صف: ﴾ڑ ژ ژ ڈ  أيات، هذه كزول سبب يف الؿػس 

 الؿشركقن: فؼال ققام، خقر وأصحابف هق بف قام ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف طؾك الؼرآن أكزل لّؿا اهلل أن  

ّٓ  محّؿد طؾك الؼرآنُ  هذا كزلأُ  ما  ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ ققلف: تعالك اهلل فلكزل لقشؼك،إ
 الؿبطؾقن، همٓء زطؿف كؿا إمر فؾقس أي: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

   
 ٔٙ  

 

 أِْم انقسآٌَوَسطيَُّح 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 يف  قتادة قال ،اكثقرً  اخقرً  بف أراد فؼد تـزيؾف يف والػؼف بقحقف العؾؿ اهلل آتاه ـْ مَ  بؾ

 رحؿة جعؾف ولؽـ شؼاًء، جعؾف ما واهلل ٓ» قال: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ﴿ ققلف:
 .(1)«الجـّة إلك ودلقاًل  وكقًرا

  مَ  حاللف فقحؾ   طـده يؼػ أن مسؾؿ وبؽؾ   بؾ الؼرآن بحامؾ فحؼقٌؼ  حرامف ويحر 
 يف يؽقن بؾ وتػريط، بجػاء طـف َيْؼِصرُ  أو وإفراط، بغؾق   هيتجاوز وٓ بلخباره، ويصّدق

 وسًطا. ذلؽ

 إشعري مقسك أبل طـ «اإليؿان شعب» يف والبقفؼل ،«ســف» يف داود أبق روى
 وحامؾ الؿسؾؿ، الشقبة ذي إكرامَ  اهلل إج ل مـ إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: 
 .حسـ وإسـاده ،(2)«الؿؼسط السؾطان وذي طـف، الجايف وٓ فقف الغالل غقر الؼرآن

ا الؼرآن أهَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص فقصػ  واإلكرام، اإلجالل يستحؼقن الذيـ اصدقً  وحؿؾتف حؼ 
 -القصػ هذا أهؾ :أي- همٓء إكرام أن   وأخرب والجػاء، الغؾقّ  بقـ فقف حالفؿ بلن  
 همٓء تبّقأها شريػة ومـزلة مـقػة، درجةٌ  هذه أن   ريٍب  مـ وما  اهلل إجالل مـ

 تؼصقر. أو زيادة أو جػاء أو بغؾق   طـف تجاكػفؿ وطدم الؼرآن، لزومفؿ بسبب

 الؿتؼّدم: مقسك أبل حديث معـك بقان يف  مساّل  بـ الؼاسؿ طبقد أبق قال
 :طـف والجايف الخقارج، مثؾ الـّاس إكػار إلك يخرجف حتك اتباطف يف الؿػرط :فالغالل»

 الراشديـ الخؾػاء رابعِ  ققُل  الحديث هذا معـك ويف بف. الؿستخػ   لحدوده الؿضّقع
ر، الغالل بقـ اهلل ديـ إن  » : صالب أبل بـ طؾّل   ؛القسطك ةقَ رُ بالـ ؿْ  فعؾقؽؿ والؿؼص 
 .«الغالل يرجع وإلقفا الؿؼّصر يؾحؼ هبا فنن  

                                                           
 (.0/147« )تػسقر ابـ كثقر( »2)
« مقزان آطتدال»وحسـف الذهبل يف (، 1452« )شعب اإليؿان»(، و4245« )ســ أبل داود( »1)

« صحقح الجامع»(، وحسـف إلباين يف 4/040« )التؾخقص الحبقر»وابـ حجر يف (، 1/222)
(1299.) 

.  
ُت أهِل اللسآن 81   َوَسعيَّ

ط يف روي ما» الؿشفقر: الؾغقي ثعؾب فقف قال ،الػائدة طظقؿ حسـ كالم وهق  التقس 
 .(1)-الؿتؼّدم هذا كالمف إلك يشقر- « طؾّل  الؿممـقـ أمقر قلق مـ أحسـ

 الصراط طـ وإبعاده الجادة طـ الؿسؾؿ صرف طؾك يؽقن ما أحرُص  الشقطان إنّ 
 قال ضػر. مـفؿا إمريـ بلي   اهلل طدو   يبالل وٓ جػاء، إلك أو غؾقّ  إلك إّما الؿستؼقؿ،

ّٓ  بلمر تعالك اهلل أمر ما» السؾػ: بعض  وتؼصقر، تػريط إلك إّما كزغتان: فقف ولؾشقطانإ
 طجقٌب  مؽرٌ  إمرِ  هذا يف اهلل ولَِعدو   .(2)«ضػر بلي فؿا يبالل وٓ وغؾق، مجاوزة إلك وإّما

 غريٌب. وكقدٌ 

 ومـ» :«الشقطان مصائد مـ الؾفػان إغاثة» العظقؿ كتابف يف  الؼقؿ ابـ قال
 تغؾب الؼّقتقـ أي يعؾؿ حتك الـػس يشام   أك ف -مـف وإّياكؿ اهلل أطاذكا الشقطان :أي- كقده
 طؾك الغالَب  رأى فنن والؿفاكة، واإلحجام آكؽػاف أم والشجاطة، اإلقدام قّقة :طؾقفا
 وثؼؾف بف، الؿلمقر طـ وإرادتف هّؿتف وإضعاف تثبقطف يف أخذ واإلحجام الؿفاكة الـػس
 طؾقف الغالب رأى وإن ويتفاون، فقف يؼّصر أو جؿؾةً  يرتكف حتك تركف طؾقف ففّقن طؾقف،
 يحتاج وأك ف يؽػقف، ٓ أك ف ويقهؿف بف، الؿلمقر طـده يؼّؾؾ أخذ الفّؿة، وطؾقّ  اإلقدام قّقة
ّٓ - الـاس أكثر اقتطع وقد ...بالثاين ويتجاوز بإّول فَقْؼُصرُ  وزيادة مبالغة إلك معف إ
 والؼؾقؾ والتعّدي، الؿجاوزة ووادي التؼصقر، وادي :القاديقـ هذيـ يف -الؼؾقؾ أقّؾ 
ا مـفؿ  .(3)«...وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾقف كان الذي الصراط طؾك الثابت جد 

ا واسع باب وهذا» قال: ثؿ ذلؽ طؾك إمثؾة ضرب يف  أصال ثؿ  لق جد 
 .(4)«كثقًرا امبؾغً  لبؾغ تتّبعـاه

                                                           
 الجقاب»كؼؾ كالم أبل طبقد السابؼ وأثر طؾل وتعؾقؼ ثعؾب طؾقف الحافُظ السخاوي يف رسالتف: ( 2)

 . (59-57)ص:  «الذي اكضبط
 (.2/254)ٓبـ الؼقؿ « إغاثة الؾفػان( »1)
 (.2/254ٓبـ الؼقؿ )« إغاثة الؾفػان» (5)
 (.2/252ٓبـ الؼقؿ )« إغاثة الؾفػان» (4)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
ُت أهِل اللسآن 81   َوَسعيَّ

ط يف روي ما» الؿشفقر: الؾغقي ثعؾب فقف قال ،الػائدة طظقؿ حسـ كالم وهق  التقس 
 .(1)-الؿتؼّدم هذا كالمف إلك يشقر- « طؾّل  الؿممـقـ أمقر قلق مـ أحسـ

 الصراط طـ وإبعاده الجادة طـ الؿسؾؿ صرف طؾك يؽقن ما أحرُص  الشقطان إنّ 
 قال ضػر. مـفؿا إمريـ بلي   اهلل طدو   يبالل وٓ جػاء، إلك أو غؾقّ  إلك إّما الؿستؼقؿ،

ّٓ  بلمر تعالك اهلل أمر ما» السؾػ: بعض  وتؼصقر، تػريط إلك إّما كزغتان: فقف ولؾشقطانإ
 طجقٌب  مؽرٌ  إمرِ  هذا يف اهلل ولَِعدو   .(2)«ضػر بلي فؿا يبالل وٓ وغؾق، مجاوزة إلك وإّما

 غريٌب. وكقدٌ 

 ومـ» :«الشقطان مصائد مـ الؾفػان إغاثة» العظقؿ كتابف يف  الؼقؿ ابـ قال
 تغؾب الؼّقتقـ أي يعؾؿ حتك الـػس يشام   أك ف -مـف وإّياكؿ اهلل أطاذكا الشقطان :أي- كقده
 طؾك الغالَب  رأى فنن والؿفاكة، واإلحجام آكؽػاف أم والشجاطة، اإلقدام قّقة :طؾقفا
 وثؼؾف بف، الؿلمقر طـ وإرادتف هّؿتف وإضعاف تثبقطف يف أخذ واإلحجام الؿفاكة الـػس
 طؾقف الغالب رأى وإن ويتفاون، فقف يؼّصر أو جؿؾةً  يرتكف حتك تركف طؾقف ففّقن طؾقف،
 يحتاج وأك ف يؽػقف، ٓ أك ف ويقهؿف بف، الؿلمقر طـده يؼّؾؾ أخذ الفّؿة، وطؾقّ  اإلقدام قّقة
ّٓ - الـاس أكثر اقتطع وقد ...بالثاين ويتجاوز بإّول فَقْؼُصرُ  وزيادة مبالغة إلك معف إ
 والؼؾقؾ والتعّدي، الؿجاوزة ووادي التؼصقر، وادي :القاديقـ هذيـ يف -الؼؾقؾ أقّؾ 
ا مـفؿ  .(3)«...وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾقف كان الذي الصراط طؾك الثابت جد 

ا واسع باب وهذا» قال: ثؿ ذلؽ طؾك إمثؾة ضرب يف  أصال ثؿ  لق جد 
 .(4)«كثقًرا امبؾغً  لبؾغ تتّبعـاه

                                                           
 الجقاب»كؼؾ كالم أبل طبقد السابؼ وأثر طؾل وتعؾقؼ ثعؾب طؾقف الحافُظ السخاوي يف رسالتف: ( 2)

 . (59-57)ص:  «الذي اكضبط
 (.2/254)ٓبـ الؼقؿ « إغاثة الؾفػان( »1)
 (.2/254ٓبـ الؼقؿ )« إغاثة الؾفػان» (5)
 (.2/252ٓبـ الؼقؿ )« إغاثة الؾفػان» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار81
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

81  أهِل القرآن
ُ
ة َوَسطيَّ



. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 طؾقؽؿ :أي ،(1)«تبؾغقا الؼصَد  الؼصَد » قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث يف صّح  وقد
 طـ وصّح  الطرفقـ، بقـ القسط هق والؼصد وإفعال، إققال يف إمقر مـ بالؼصد
 الّديـ يشادّ  مـ فنكَّف قاصًدا، هدًيا طؾقؽؿ» :-وغقره «الؿسـد» يف كؿا- قال أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 .(3)«بدطة يف آجتفاد مـ خقرٌ  سـ ة يف آقتصاد» يؼقل:  مسعقد ابـ وكان ،(2)«يغؾبف

ـُ » : الؼق ؿ ابـ قال  الـؿط الـاس وخقر طـف، والجايف فقف الغالل بقـ اهلل فدي
 جعؾ وقد الؿعتديـ، بغؾقّ  يؾحؼقا ولؿ الؿػرصقـ، تؼصقر طـ ارتػعقا الذيـ إوسط،

 الؿذمقمقـ، الطرفقـ بقـ لتقّسطفا العدل، الخقار وهل ،اوسطً  إمة هذه سبحاكف اهلل
 إصراف إلك تتطّرق إّكؿا وأفات والتػريط، الجقر صريف بقـ القسط هق والعدل

 .(4)«أوساصفا إمقر فخقار ،بلصراففا محؿقةٌ  وإوساط

 وأن والعؿؾ، الؼقل يف الزلؾ يجـ بـا وأن مستؼقًؿا، صراًصا إلقف يفديـا أن اهلل فـسلل
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سـّة واّتباع بؽتابف لؾعؿؾ يقف ؼـا

 

 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 (.4445البخاري )رواه ( 2)
 (.4024« )صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 542 ،0/500« )الؿسـد( »1)
 (.2/22« )شرح آطتؼاد»( رواه الاللؽائل يف 5)
 (.2/102« )إغاثة الؾفػان( »4)
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 بعد أكػاسف، فقف وصرف وقتف بف العبد شغؾ ما أفضؾ هل ادائؿً  اهلل ذكر مالزمة إن  
كر طباده. طؾك افرتضفا التل اهلل بػرائض ققامف  اهلل يحّبف صالٍح  ققلٍ  لؽؾ   شامٌؾ  والذ 

 ذلؽ، غقرِ  أو دطاءٍ  أو هتؾقؾٍ  أو تؽبقرٍ  أو تحؿقدٍ  أو تسبقٍح  أو اهلل لؽالم تالوةٍ  مـ ؛ويرضاه
 الؼرآن قراءة اقدرً  وأرفعفا وأطظؿفا فاوأجؾ   إذكار هذه أفضَؾ  أن   يف شؽ   مـ وما

 إلك الؽ م أحبُّ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف كؿا العالؿقـ، رّب  كالم الؽريؿ
ّٓ  إلف وٓ ،هلل والحؿد ،اهلل سبحان أربع: اهلل  يف كؿا لػظٍ  ويف ،(1)«أكبر واهلل ،اهللإ

َـّ  ،أربع الؼرآن بعد الؽ م أفضؾ» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ أحؿد لإلمام «الؿسـد»  وه
ّٓ  إلف وٓ ،هلل والحؿد ،اهلل سبحان الؼرآن: مـ  .(2)«أكبر واهلل ،اهللإ

 الـبل طـ ، الخدري سعقد أبل حديث مـ -وحّسـف- «الرتمذيجامع » ويف
 أططقتف ؛ومسللتل ذكري طـ الؼرآن قراءة شغؾف مـ : يؼقل الرب» قال: أكف ملسو هيلع هللا ىلص

 الـبل سلل الذي يف «الســ» يف الذي الحديث يف وكؿا .(3)«الساِؾقـ ططلأُ  ما أفضؾ
 صاليت، يف مـف يجزئـل ما فعؾ ؿـل ا،شقئً مـ الؼرآن  آخذ أن أستطقع ٓ إين فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص
ّٓ  إلف وٓ ،هلل والحؿد ،اهلل سبحان قؾ:» قال:  .(4)«أكبر واهلل ،اهللإ

كر إلك طـفا ُيعدُل  وٓ الصالة، يف واجبةً  الؼراءةُ  كاكت ولفذا ّٓ  الذ   العجز طـدإ
ٓلة يف واضٌح  وهذا ذلؽ، طـ  أن   :اأيًض  ذلؽ طؾك ويدل الؼرآن، قراءة أفضؾقة طؾك الد 

كر دون الؽربى الطفارة لفا يشرتط الؼراءة  شرعيُ  لؿ وما ذلؽ، فقف يشرتط ٓ فنك ف ؛الذ 

                                                           
 (.1257« )مسؾؿصحقح » (2)
 (.0/10« )الؿسـد( »1)
 (.1914« )الرتمذيجامع ( »5)
 .(255سقليت تخريجف )ص: ( 4)

   
 ٔٚ  

 

 أفضهيَُّح انقسآٌ ػهً جمسَِّد انركس
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه82 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 بعد أكػاسف، فقف وصرف وقتف بف العبد شغؾ ما أفضؾ هل ادائؿً  اهلل ذكر مالزمة إن  
كر طباده. طؾك افرتضفا التل اهلل بػرائض ققامف  اهلل يحّبف صالٍح  ققلٍ  لؽؾ   شامٌؾ  والذ 

 ذلؽ، غقرِ  أو دطاءٍ  أو هتؾقؾٍ  أو تؽبقرٍ  أو تحؿقدٍ  أو تسبقٍح  أو اهلل لؽالم تالوةٍ  مـ ؛ويرضاه
 الؼرآن قراءة اقدرً  وأرفعفا وأطظؿفا فاوأجؾ   إذكار هذه أفضَؾ  أن   يف شؽ   مـ وما

 إلك الؽ م أحبُّ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف كؿا العالؿقـ، رّب  كالم الؽريؿ
ّٓ  إلف وٓ ،هلل والحؿد ،اهلل سبحان أربع: اهلل  يف كؿا لػظٍ  ويف ،(1)«أكبر واهلل ،اهللإ

َـّ  ،أربع الؼرآن بعد الؽ م أفضؾ» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ أحؿد لإلمام «الؿسـد»  وه
ّٓ  إلف وٓ ،هلل والحؿد ،اهلل سبحان الؼرآن: مـ  .(2)«أكبر واهلل ،اهللإ

 الـبل طـ ، الخدري سعقد أبل حديث مـ -وحّسـف- «الرتمذيجامع » ويف
 أططقتف ؛ومسللتل ذكري طـ الؼرآن قراءة شغؾف مـ : يؼقل الرب» قال: أكف ملسو هيلع هللا ىلص

 الـبل سلل الذي يف «الســ» يف الذي الحديث يف وكؿا .(3)«الساِؾقـ ططلأُ  ما أفضؾ
 صاليت، يف مـف يجزئـل ما فعؾ ؿـل ا،شقئً مـ الؼرآن  آخذ أن أستطقع ٓ إين فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص
ّٓ  إلف وٓ ،هلل والحؿد ،اهلل سبحان قؾ:» قال:  .(4)«أكبر واهلل ،اهللإ

كر إلك طـفا ُيعدُل  وٓ الصالة، يف واجبةً  الؼراءةُ  كاكت ولفذا ّٓ  الذ   العجز طـدإ
ٓلة يف واضٌح  وهذا ذلؽ، طـ  أن   :اأيًض  ذلؽ طؾك ويدل الؼرآن، قراءة أفضؾقة طؾك الد 

كر دون الؽربى الطفارة لفا يشرتط الؼراءة  شرعيُ  لؿ وما ذلؽ، فقف يشرتط ٓ فنك ف ؛الذ 

                                                           
 (.1257« )مسؾؿصحقح » (2)
 (.0/10« )الؿسـد( »1)
 (.1914« )الرتمذيجامع ( »5)
 .(255سقليت تخريجف )ص: ( 4)

   
 ٔٚ  

 

 أفضهيَُّح انقسآٌ ػهً جمسَِّد انركس
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ّٓ  أفضؾ كاكت الّطفارتان لفا طرِ تُ اْش  لّؿا الصالة أن   كؿا أفضؾ، ففق إكؿؾ الحال طؾكإ
 أطؿالؽؿ خقرَ  أنَّ  واطؾؿقا تحصقا، ولـ استؼقؿقا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا الؼراءة، مجّرد مـ

 ؽتبيُ  فؿا اوأيًض  الصالة، البدن تطّقع أفضؾ أن   طؾك العؾؿاء كّص  ولفذا ،(1)«الص ة
ّٓ  يؿّسف ٓ الؼرآن فقف كر فقف يؽتب ما دون صاهرإ  ذلؽ. فقف يشرتط ٓ فنك ف ؛الذ 

 والتؽبقر والتحؿقد التسبقح مـ أفضؾ الؽريؿ الؼرآن قراءة أن طؾك يدّل  كّؾف ففذا
ّٓ  ،الجؿؾةُ  حقث مـ هذا إذكار، مـ ذلؽ وغقر   الؿػضقل بالعؿؾ يؼرتن قد فنك ف وإ
 أفضؾ. يجعؾف ما

 طـ لف جقاٍب  يف وافًقا بقاًكا وبق ـف  تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ هذا أوضح وقد
  .(2)الؿسللة هذه

 أفضؾ يصّقره ما بف يؼرتن قد الؿػضقل العؿؾ أن   :ذلؽ وتحؼقؼ» : يؼقل
  كقطان: وهق ،ذلؽ مـ

 الـاس. لجؿقع مشروع هق ما أحدهؿا:

 الـاس. أحقال باختالف يختؾػ ما والثاين:

  مثؾ أفضؾ، )بف( يؽقن طؿؾ أو بؿؽان أو بزمان إما يؼرتن أن فؿثؾ :إّول أما
كر الؼراءة فنن   الصالة، طـ الـفل أوقات مـ وكحقهؿا والعصر الػجر بعد ما  والذ 

 كالحّؿام ؛فقفا الصالة طـ ُكفل التل إمؽـةُ  وكذلؽ الزمان، هذا يف أفضُؾ  والدطاء
كرُ  اإلبؾ، وأططانِ  كر الجـب وكذلؽ أفضؾ، فقفا والدطاء فالذ   فنذا أفضؾ، حّؼف يف الذ 

 الؿشروع. هق بؾ أفضؾ هـاك الؿػضقل كان مػسدة حصقل حال يف إفضؾ ُكره

 أن ُكفقت» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ صّح  قد فنك ف والسجقد، الركقع حال وكذلؽ
 يف فاجتفدوا السجقد وأما الّرب، فقف فعظ ؿقا الركقع أما .اساجًد  أو اراكعً  الؼرآن أقرأ

                                                           
صحقح »وصححف إلباين يف  (،177وابـ ماجف ) (،121، 0/174« )الؿسـد» رواه أحؿد يف (2)

 (.901« )الجامع
 وما بعدها(. 2/155« )الػتاوى الؽربى»( اكظر: 1)

.  
ِد  85  ُت اللسآن على مجسَّ  الركسأفضليَّ

ـٌ  الدطاء،  .(1)«لؽؿ يستجاب أن فَؼِؿ

 بطالن يف وتـازطقا والسجقد، الركقع يف الؼراءة كراهة طؾك العؾؿاء اّتػؼ وقد
 لؾؼرآن اتشريػً  وذلؽ أحؿد، اإلمام مذهب يف وجفان هؿا ققلقـ طؾك بذلؽ الصالة
ّل، الخضقع حال يف يؼرأ ٓ  أ لف اوتعظقؿً   الؿشروع الدطاء حال هق التشّفد بعد وما والذ 
كر، الؼراءة دون الؿشروع هق بؾ إفضؾ، هق فقف والدطاءُ  وأمره، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بػعؾ  والذ 

 الذكر هق هـاك الؿشروع الجؿار رمل وطـد ،ومزدلػة وبعرفة الّطقاف، حال وكذلؽ
 والدطاء.

 إما إفضؾ، العؿؾ طـ اطاجزً  العبد يؽقن أن وهق» :الثاين الـقع  ذكر ثؿ
 سلل الذي كإطرابل ؛حػظف يستطقع وٓ الؼرآن يحػظ ٓ كؿـ ؛أصؾف طـ اطاجزً 
 طؾك الؿػضقل فعؾ طؾك قدرتف مع الؽؿال وجف طؾك فعؾف طـ اطاجزً  أو ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 قال: أن إلك «...الؽؿال وجف

 هق ما يػعؾ أن لف يشرع واحد كؾ   بؾ أحد، لؽؾ   يشرع أفضؾ كان ما كؾ   ولقس»
 كان وإن وبالعؽس، الصقام مـ لف أفضؾ الصدقة تؽقن مـ الـاس فؿـ لف، أفضؾ
 كالـساء ؛الجفاد مـ لف أفضؾ الحج يؽقن مـ الـاس ومـ أفضؾ، الصدقة جـس
 قال: ثؿ «...أفضؾ الجفاد جـس كان وإن الجفاد، طـ يعجز وكؿـ

 طـد يؼال ما مثؾ عّقـة،م أوقات يف الؿشروطة إذكار فقؼال: هذا ُطرف إذا»
 فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـّف ما وكذلؽ الحال، تؾؽ يف الؼراءة مـ أفضؾ هق الؿمّذن جقاب
 مـ قام إذا وأما .غقره طؾك مؼّدمٌ  هق الؿضطجع وإتقان والؿساء الصباح طـد يؼال
ّٓ  أصاقفا، إذا أفضؾ لف فالؼراءة الؾقؾ  مـفؿا، أفضؾ والصالةُ  يطقؼ، ما فؾقعؿؾ وإ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ فؼال: ،الؼراءة إلك الؾقؾ ققام وجقب كسخ طـد كؼؾفؿ ولفذا
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 اهـ. .«[10]الؿزمؾ: ﴾ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ

                                                           
 (.479)( رواه مسؾؿ 2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
ِد  85  ُت اللسآن على مجسَّ  الركسأفضليَّ

ـٌ  الدطاء،  .(1)«لؽؿ يستجاب أن فَؼِؿ

 بطالن يف وتـازطقا والسجقد، الركقع يف الؼراءة كراهة طؾك العؾؿاء اّتػؼ وقد
 لؾؼرآن اتشريػً  وذلؽ أحؿد، اإلمام مذهب يف وجفان هؿا ققلقـ طؾك بذلؽ الصالة
ّل، الخضقع حال يف يؼرأ ٓ  أ لف اوتعظقؿً   الؿشروع الدطاء حال هق التشّفد بعد وما والذ 
كر، الؼراءة دون الؿشروع هق بؾ إفضؾ، هق فقف والدطاءُ  وأمره، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بػعؾ  والذ 

 الذكر هق هـاك الؿشروع الجؿار رمل وطـد ،ومزدلػة وبعرفة الّطقاف، حال وكذلؽ
 والدطاء.

 إما إفضؾ، العؿؾ طـ اطاجزً  العبد يؽقن أن وهق» :الثاين الـقع  ذكر ثؿ
 سلل الذي كإطرابل ؛حػظف يستطقع وٓ الؼرآن يحػظ ٓ كؿـ ؛أصؾف طـ اطاجزً 
 طؾك الؿػضقل فعؾ طؾك قدرتف مع الؽؿال وجف طؾك فعؾف طـ اطاجزً  أو ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 قال: أن إلك «...الؽؿال وجف

 هق ما يػعؾ أن لف يشرع واحد كؾ   بؾ أحد، لؽؾ   يشرع أفضؾ كان ما كؾ   ولقس»
 كان وإن وبالعؽس، الصقام مـ لف أفضؾ الصدقة تؽقن مـ الـاس فؿـ لف، أفضؾ
 كالـساء ؛الجفاد مـ لف أفضؾ الحج يؽقن مـ الـاس ومـ أفضؾ، الصدقة جـس
 قال: ثؿ «...أفضؾ الجفاد جـس كان وإن الجفاد، طـ يعجز وكؿـ

 طـد يؼال ما مثؾ عّقـة،م أوقات يف الؿشروطة إذكار فقؼال: هذا ُطرف إذا»
 فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـّف ما وكذلؽ الحال، تؾؽ يف الؼراءة مـ أفضؾ هق الؿمّذن جقاب
 مـ قام إذا وأما .غقره طؾك مؼّدمٌ  هق الؿضطجع وإتقان والؿساء الصباح طـد يؼال
ّٓ  أصاقفا، إذا أفضؾ لف فالؼراءة الؾقؾ  مـفؿا، أفضؾ والصالةُ  يطقؼ، ما فؾقعؿؾ وإ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ فؼال: ،الؼراءة إلك الؾقؾ ققام وجقب كسخ طـد كؼؾفؿ ولفذا
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 اهـ. .«[10]الؿزمؾ: ﴾ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار85
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

85 ِد الذكر  القرآن على مجرَّ
ُ
ة أفضليَّ
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 الؿسللة هذه يف الػصؾ الؼقل يتبّقـ  اإلسالم شقخ ذكره الذي التحؼقؼ وهبذا
مة إذكار، أفضؾ هل الؽريؿ الؼرآن فتالوة العظقؿة،  والتحؿقد التسبقح طؾك ومؼد 
ّٓ  وإذكار، إدطقة مـ ذلؽ وغقر ،وآستغػار والدطاء والتفؾقؾ والتؽبقر  هـاك أن  إ
ةً  حآٍت   اإلسالم شقخ أشار وقد غقره، مـ أفضؾ هبا يؽقن لقضػؿال بالعؿؾ تؼرتن معقـ 

 لذلؽ. طديدة أمثؾة إلك الؿتؼّدم تحؼقؼف يف

 :الؼرآن قراءة طـ إوزاطل سللُت » قال: سؾؿة، أبل بـ طؿرو طـ الطربي روى
 الؼرآن. بؾ فؼال: فسللتف؟ -اسعقدً  :يعـل- محّؿد أبا سؾ فؼال: الذكر؟ أم إلقؽ أْطَجُب 
 يذكرون سؾػ مـ هدي كان إك ؿا ولؽـ الؼرآن، يعدل شلءٌ  لقس إك ف إوزاطل: فؼال
 .(1)«الغروب وقبؾ الشؿس صؾقع قبؾ تعالك اهلل

ـ   شلء، يعدلف وٓ إذكار أفضؾ هق الؼرآن أن   إلك  فلشار  دةالقار إذكار لؽ
 أطؾؿ. واهلل أفضؾ، وقتفا يف تؽقن وغقرها الصؾقات وأدبار والؿساء الصباح يف

 

 

 
 

│ 

 

 

                                                           
وضـ أن سعقًدا هق ابـ الؿسقب.  (.09)ص:« التذكار يف أفضؾ إذكار»( أورده الؼرصبل يف 2)

والصقاب: أكف سعقد بـ طبد العزيز التـقخل الدمشؼل، وهق مـ فؼفاء أهؾ الشام ومػتقفؿ. قال 
 (.041/ 20) «هتذيب الؽؿال»اإلمام أحؿد: هق وإوزاطل طـدي سقاء. اكظر: 
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 والحرام، الحالل ومعرفة وتحصقؾف، العؾؿ بطؾب آشتغال أن   يف شؽ   مـ ما

 خقرُ  هق وأخباره وسقرتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سـّة ومعرفة وتدب ره، الؽريؿ، الؼرآن ومدارسة
 بالتسبقح اهلل ذكر مجالس مـ أفضؾ وهل الؿجالس، خقر ومجالسف وأفضُؾف، الذكر

 تطّقع الؿجّرد والذكر كػاية، فرض أو طقـ فرض بقـ دائرة ٕك فا والتؽبقر؛ والتحؿقد
 محض.

 وتؼديؿ العبادة، طؾك وتؼديؿف العؾؿ تػضقؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت فؼد ولفذا
 طؾك البدر لقؾة الؼؿر كػضؾ العابد طؾك العالؿ وفضؾ» قال: أك ف العابد طؾك العالؿ
 مـ وغقرهؿ ماجف، وابـ والرتمذي، وأبق داود، أحؿد، اإلمام خّرجف ،«الؽقاكب ساِر

 .(1)الدرداء أبل حديث

 ؛والعابد العالؿ بقـ الػرق مدى خاللف مـ يتّضح ابديعً  مثاًل  الحديث هذا تضّؿـ وقد
 هناية يؽقن فقفا والتل طشر الخامَس  لقؾة :أي البدر، لقؾة بالؼؿر العالؿ ملسو هيلع هللا ىلص شّبف حقث
 طؾقف كّبف لطقػ سر   التشبقف هذا ويف بالؽقاكب، العابد وشّبف كقره، وتؿام الؼؿر كؿال
 العؾؿ. أهؾ

  هؤضق الؽقكب أن   :أطؾؿ واهلل ذلؽ يف والّسر» : رجب ابـ اإلمام يؼقل
 فقعّؿفؿ جؿقًعا إرض أهؾ طؾك يشرُق  كقره فنن   البدر لقؾة الؼؿر وأما .كػسف يعدو ٓ

 ،«الؽقاكب ساِر طؾك» :قال وإك ؿا سقرهؿ، يف بف ويفتدون بـقره، فقستضقئقن كقُره،
 ففل هبا، ُيفتدى وٓ تسقر التل هل الؽقاكب ٕن   ؛«الـّجقم سائر طؾك» :يؼؾ ولؿ

                                                           
ســ ابـ »(، و1421« )الرتمذي جامع»و (،5442) «وســ أبل داود» (،0/294« )الؿسـد»( 2)

 (.4197« )صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 115« )ماجف

   
 ٔٛ  

 

 فضُم طهة انؼهى
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 والحرام، الحالل ومعرفة وتحصقؾف، العؾؿ بطؾب آشتغال أن   يف شؽ   مـ ما

 خقرُ  هق وأخباره وسقرتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سـّة ومعرفة وتدب ره، الؽريؿ، الؼرآن ومدارسة
 بالتسبقح اهلل ذكر مجالس مـ أفضؾ وهل الؿجالس، خقر ومجالسف وأفضُؾف، الذكر

 تطّقع الؿجّرد والذكر كػاية، فرض أو طقـ فرض بقـ دائرة ٕك فا والتؽبقر؛ والتحؿقد
 محض.

 وتؼديؿ العبادة، طؾك وتؼديؿف العؾؿ تػضقؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت فؼد ولفذا
 طؾك البدر لقؾة الؼؿر كػضؾ العابد طؾك العالؿ وفضؾ» قال: أك ف العابد طؾك العالؿ
 مـ وغقرهؿ ماجف، وابـ والرتمذي، وأبق داود، أحؿد، اإلمام خّرجف ،«الؽقاكب ساِر

 .(1)الدرداء أبل حديث

 ؛والعابد العالؿ بقـ الػرق مدى خاللف مـ يتّضح ابديعً  مثاًل  الحديث هذا تضّؿـ وقد
 هناية يؽقن فقفا والتل طشر الخامَس  لقؾة :أي البدر، لقؾة بالؼؿر العالؿ ملسو هيلع هللا ىلص شّبف حقث
 طؾقف كّبف لطقػ سر   التشبقف هذا ويف بالؽقاكب، العابد وشّبف كقره، وتؿام الؼؿر كؿال
 العؾؿ. أهؾ

  هؤضق الؽقكب أن   :أطؾؿ واهلل ذلؽ يف والّسر» : رجب ابـ اإلمام يؼقل
 فقعّؿفؿ جؿقًعا إرض أهؾ طؾك يشرُق  كقره فنن   البدر لقؾة الؼؿر وأما .كػسف يعدو ٓ

 ،«الؽقاكب ساِر طؾك» :قال وإك ؿا سقرهؿ، يف بف ويفتدون بـقره، فقستضقئقن كقُره،
 ففل هبا، ُيفتدى وٓ تسقر التل هل الؽقاكب ٕن   ؛«الـّجقم سائر طؾك» :يؼؾ ولؿ

                                                           
ســ ابـ »(، و1421« )الرتمذي جامع»و (،5442) «وســ أبل داود» (،0/294« )الؿسـد»( 2)

 (.4197« )صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 115« )ماجف
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 فضُم طهة انؼهى
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

  .(1)«كػسف طؾك مؼصقر كػعف الذي العابد بؿـزلة

 يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ وثبت ،ابق ـً  تػضقاًل  العبادة طؾك العؾؿ تػضقؾ طؾك الحديث فدّل 
 العؾؿ فضؾ» قال: أك ف  وّقاص أبل بـ سعد حديث مـ ،وغقره «الحاكؿ مستدرك»

 .(2)«القرع ديـؽؿ وخقر العبادة، فضؾ مـ إللَّ  أحبُّ 

كر فقفا بؿا اتوالؿستحبّ  الـقافؾ جؿقع طؾك العؾؿ تػضقؾ طؾك يدّل  ومؿا  أن   :الذ 
 فننَّ  ؛العؾؿ تعّؾؿقا» :كؿا روي يف إثر الؿتػّرقة، إطؿال فضائؾ جؿقع يجؿع العؾؿ
 يعؾؿف ٓ لؿـ وتعؾقؿف جفاد، طـف والبحث تسبقح، ومذاكرتف طبادة، وصؾبف ،خشقة تعؾُّؿف
 وهق الجـّة، أهؾ سبقؾ ومـار والحرام، الح ل معالؿ ٕكَّف ؛قربة ٕهؾف وبذلف صدقة،
 الّسّراء طؾك والدلقؾ الخؾقة، يف ُث د  َح والؿُ  الغربة، يف والصاحب القحشة، يف إكس

 يف فقجعؾفؿ اأققامً  بف اهلل يرفع ء،إخّ   طـد والزيـ إطداء، طؾك والس ح والّضّراء،
 الؿ ِؽة ترغب .رأيفؿ إلك ـتفكويُ  بلفعالفؿ، ؼتدىويُ  آثارهؿ، ُتؼتصُّ  وأِّؿًة، قادةً  الخقر
 وهقاّمف، البحر وحقتان ويابس، رصب كّؾ  لفؿ يستغػر تؿسحفؿ، وبلجـحتفا خّؾتفؿ، يف

 الظؾؿ، مـ إبصار ومصابقح الجفؾ، مـ الؼؾقب حقاة العؾؿ ٕن ؛وأكعامف البرّ  وسباع
 يعدل فقف والتػؽر وأخرة، الدكقا يف الع  والدرجات إخقار مـازل بالعؾؿ العبد يبؾغ

 الحرام، مـ الح ل عرفيُ  وبف إرحام، تقصؾ وبف الؼقام، تعدل ومدارستف الصقام،
 .(3)«إشؼقاء وُيحرمف السعداء ؾَفؿفيُ  تابعف، والعؿؾ العؿؾ، إمام وهق

                                                           
 (.55)ص:« يف صؾب العؾؿ الدرداء شرح حديث أبل ( »2)
، ان(، مـ حديث حذيػة بـ القؿ1949) «مسـده»(، ورواه البزار يف 91/ 2) «الؿستدرك( »1)

 (.4124« )صحقح الجامع»وصححف إلباين يف 
مرفقًطا ومقققًفا  ، مـ حديث معاذ (2/40« )جامع بقان العؾؿ»رواه ابـ طبد الرب يف ( 5)

ا، ولؽـ لقس لف »بلساكقد ٓ تصح. واستحسـ ابـ طبد الرب معـاه، فؼال:  وهق حديث حسـ جد 
 .«إسـاد ققي
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 :(1)كثقرةٌ  آثارٌ  العؾؿ تػضقؾ يف ô الصالح السؾػ طـ جاء وقد

 ُصؾب وما العؾؿ، صؾب مـ أفضُؾ  بشلء  اهلل ُيراد ما» : الثقري يؼقل - 
 .«الققم مـف أفضَؾ  زمان يف العؾؿ

 .«البؾد يف طذبة طقـ كؿثؾ البؾد يف العالؿ مثؾ إن  » : مفران بـ مقؿقن وقال -

 يف الؿجتفد الدكقا يف الزاهد مـ خقرٌ  العالؿ» : البصري الحسـ وقال -
 .«اهلل حؿد ُرّدت وإن اهلل، حؿد ؾتبِ قُ  نْ نِ فَ  ،اهلل حؽؿة يـشر العبادة،

 .«الـافؾة صالة مـ أفضؾ العؾؿ صؾب» : الشافعل اإلمام وقال -

طً  بالؾقؾ أصّؾل أن إلقؽ أحب   أي ؿا» : أحؿد اإلمام وسئؾ -  أجؾس أو اتطق 
 وقال .«إلّل  أحب   ففق ؛ديـؽ أمر بف تعؾؿ فلكت تـسخ كـت إذا قال: العؾؿ؟ أكسخ

 .«شلء يعدلف ٓ العؾؿ» ا:أيًض 

 مـ طؾك القاجب فنن   ،العالقة والدرجة الرفقعة الؿـزلة هبذه العؾؿ أهؾ كان وإذا
 الـبل طـ ثبت فؼد مـازلفؿ، ويـزلفؿ مؽاكتفؿ لفؿ ويعرف قدرهؿ لفؿ يحػظ أن سقاهؿ

 .(2)«[حؼَّف] لِعالؿـا ويعرف كبقركا، ويقّقر صغقركا يرحؿ لؿ مـ مـّا لقس» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص

 طؾؿاءَ  بلن   ّدطاءَ آ ،مؽاكتفؿ وحػظ العؾؿ أهؾ قدر معرفة طدم مـ وإن   هذا 
 مّؿا والـػاس، الحقض طؾؿ غقر يػؼفقن ٓ فقفا والعؼد الحّؾ  وأهؾ ،الؿّؾة وفؼفاءَ  ،إّمة
 مـفؿ، اإلفادة طـ الـّاس وصرُف  قدرهؿ، مـ والتؼؾقُؾ  شلهنؿ مـ الحط   ذلؽ طؾك يرتّتب
 ولؽؾ   إهقاء، وأهؾ البدع أرباب طـد اقديؿً  كشلت خطقرٌة، وكؾؿةٌ  فاسدةٌ  مؼالةٌ  وهل

 تقجفقـ: أحد مـ مـفؿ القاحد يسؾؿ ٓ الؿؼالة هذه أهَؾ  أن   الغالب ويف وارٌث، ققمٍ 

 مـ والتـؼقص العؾؿ قدر مـ الحط   إلك الؿؼالة هبذه يـحك :صقيف  تقّجف إما 
ِ  مؽاكتف،  بعض استشفد ورّبؿا طؾقف، والذكر العبادة تػضقؾ إلك ذلؽ مـ َص ؾُ خْ قَ ل

                                                           
 لؾخطقب «الػؼقف والؿتػؼف»و وما بعدها(، 2/99ٓبـ طبد الرب )« جامع بقان العؾؿ وفضؾف»( اكظر: 2)

 (.57 ،54)ص:« شرح حديث أبل الدرداء يف صؾب العؾؿ»و (،45، 49/ 2البغدادي )
 (.1294لأللباين )« السؾسؾة الصحقحة»(، واكظر: 2/150ٓـب طبد الرب )« جامع بقان العؾؿ وفضؾف( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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كر فضائله وأنواعه88 ِ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 :(1)كثقرةٌ  آثارٌ  العؾؿ تػضقؾ يف ô الصالح السؾػ طـ جاء وقد

 ُصؾب وما العؾؿ، صؾب مـ أفضُؾ  بشلء  اهلل ُيراد ما» : الثقري يؼقل - 
 .«الققم مـف أفضَؾ  زمان يف العؾؿ

 .«البؾد يف طذبة طقـ كؿثؾ البؾد يف العالؿ مثؾ إن  » : مفران بـ مقؿقن وقال -

 يف الؿجتفد الدكقا يف الزاهد مـ خقرٌ  العالؿ» : البصري الحسـ وقال -
 .«اهلل حؿد ُرّدت وإن اهلل، حؿد ؾتبِ قُ  نْ نِ فَ  ،اهلل حؽؿة يـشر العبادة،

 .«الـافؾة صالة مـ أفضؾ العؾؿ صؾب» : الشافعل اإلمام وقال -

طً  بالؾقؾ أصّؾل أن إلقؽ أحب   أي ؿا» : أحؿد اإلمام وسئؾ -  أجؾس أو اتطق 
 وقال .«إلّل  أحب   ففق ؛ديـؽ أمر بف تعؾؿ فلكت تـسخ كـت إذا قال: العؾؿ؟ أكسخ

 .«شلء يعدلف ٓ العؾؿ» ا:أيًض 

 مـ طؾك القاجب فنن   ،العالقة والدرجة الرفقعة الؿـزلة هبذه العؾؿ أهؾ كان وإذا
 الـبل طـ ثبت فؼد مـازلفؿ، ويـزلفؿ مؽاكتفؿ لفؿ ويعرف قدرهؿ لفؿ يحػظ أن سقاهؿ

 .(2)«[حؼَّف] لِعالؿـا ويعرف كبقركا، ويقّقر صغقركا يرحؿ لؿ مـ مـّا لقس» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص

 طؾؿاءَ  بلن   ّدطاءَ آ ،مؽاكتفؿ وحػظ العؾؿ أهؾ قدر معرفة طدم مـ وإن   هذا 
 مّؿا والـػاس، الحقض طؾؿ غقر يػؼفقن ٓ فقفا والعؼد الحّؾ  وأهؾ ،الؿّؾة وفؼفاءَ  ،إّمة
 مـفؿ، اإلفادة طـ الـّاس وصرُف  قدرهؿ، مـ والتؼؾقُؾ  شلهنؿ مـ الحط   ذلؽ طؾك يرتّتب
 ولؽؾ   إهقاء، وأهؾ البدع أرباب طـد اقديؿً  كشلت خطقرٌة، وكؾؿةٌ  فاسدةٌ  مؼالةٌ  وهل

 تقجفقـ: أحد مـ مـفؿ القاحد يسؾؿ ٓ الؿؼالة هذه أهَؾ  أن   الغالب ويف وارٌث، ققمٍ 

 مـ والتـؼقص العؾؿ قدر مـ الحط   إلك الؿؼالة هبذه يـحك :صقيف  تقّجف إما 
ِ  مؽاكتف،  بعض استشفد ورّبؿا طؾقف، والذكر العبادة تػضقؾ إلك ذلؽ مـ َص ؾُ خْ قَ ل

                                                           
 لؾخطقب «الػؼقف والؿتػؼف»و وما بعدها(، 2/99ٓبـ طبد الرب )« جامع بقان العؾؿ وفضؾف»( اكظر: 2)

 (.57 ،54)ص:« شرح حديث أبل الدرداء يف صؾب العؾؿ»و (،45، 49/ 2البغدادي )
 (.1294لأللباين )« السؾسؾة الصحقحة»(، واكظر: 2/150ٓـب طبد الرب )« جامع بقان العؾؿ وفضؾف( »1)
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ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار89
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

89 فضل طلب العلم
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 الصباح، حتك تصّؾل بالؼدس لقؾة أتت أك فا العدوية رابعة طـ ؽكحْ يُ  بؿا هذا طؾك همٓء
 رابعة أصبحت فؾّؿا الصباح، إلك الحقض باب طؾك يؽرر فؼقف فقف بقت جاكبفا وإلك
 ولفذا .(1)الـّساء؟ بحقض مشتغؾ وأكت رّبفؿ، إلك القاصؾقن وصؾ ،هذا يا لف: قالت
 يؼقل كؿا أفات، مـ آفة وطّده مـف والتحذير العؾؿ طـ الـفل طؾك همٓء دأب

 .«وإسػار الحديث، وكتابة التزّوج، :ثالٌث  ديرِ الؿُ  آفة» أحدهؿ:

 فؽريةٍ  متاهاٍت  يف الـاس إقحام إلك الؿؼالة هبذه يـحك :فؽري   تقّجف وإما 
صاٍت   وغقرهؿ. كالؿعتزلة الباصؾ الؽالم أهؾ طـد يؽثر وهذا وأوهاٍم، وضـقنٍ  طؼؾقةٍ  وتخر 

 يقًما، ططاء بـ واصؾ تؽّؾؿ قال: القسع، حّدثـل :قال طَؾق ة، بـا إسؿاطقؾ طـ َي وِ رُ 
ّٓ  تسؿعقن طـدما سقريـ وابـ الحسـ كالم ما تسؿعقن؟ أٓ» طبقد: بـ طؿرو فؼال إ
 .«اةؼَ ؾْ مُ  حقض خرقة

 فؽان ،الػؼف طؾك الؽالم تػضقؾ يريد كان البدع أهؾ زطؿاء مـ زطقًؿا أن   وروي
 هذا ذكر .«امرأة سراويؾ مـ يخرج ٓ جؿؾتف حـقػة وأبل الشافعل طؾؿ إن  » يؼقل:
 الزائغقـ همٓء كالم هذا» قال: ثؿ ،(2)«آطتصام» كتابف يف الشاصبل قبؾف والذي
 .«اهلل قاتؾفؿ

فاٌت  هذه أن   ريب وٓ  والباصؾ، الفقى يف مستحؽؿةٌ  العؾؿ بؼةرِ  مـ متحّؾؾةٌ  تقج 
 أن كسللف كؿا وكرمف، بؿـّف الؿردية، والػتـ الؿطغقة، إهقاء مـ يحػظـا أن اهلل فـسلل
 يجزيفؿ وأن الؿّؾة، وأكصارُ  الّديـ وحّػاظُ  الشريعة أمـاء هؿ الذيـ طؾؿاءكا طؾقـا يحػظ
 هبؿ يـصر وأن وأخرة، الدكقا يف قدرهؿ ؾلعْ يُ  وأن الجزاء، خقر وأهؾف اإلسالم طـ
 طؾقف. والؼادر ذلؽ ولل   إّكف ،كؾؿتف هبؿ ويعؾل ديـف

                                                           
 (.22/594تقؿقة )ٓبـ « مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 2)
(1( )1/159.) 
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 يؽقن ٓ وإققال إطؿال صالح مـ يحّب  بؿا إلقف والتؼّرب  اهلل ذكر إنَّ 
 ًٓ ّٓ  اهلل طـد مؼبق  والّرجاء. ،والخقف ،الحب وهل :ث ثة أركان طؾك العابد أقامف إذاإ

ّٓ  طبادة ٕي   بقلقَ  ٓ التل الؼؾبقة التعّبد أركان هل الثالثة إركان ففذه  فاهلل هبا،إ
  ُاهلل جؿع وقد طؼابف، مـ وخقًفا لثقابف ورجاءً  فقف حب ا دُ بَ عْ ي  هذه بقـ 

 پ﴿ سبحاكف: فؼقلف الؼرآن، سقر أفضؾ هل التل الػاتحة سقرة يف الثالثة إركان

 وٕن   إكعامف؛ قدر طؾك ُيحب والؿـعؿ مـعؿ، اهلل ٕن   الؿحّبة؛ فقف ﴾پ پ پ

 فالؿممـ الرجاء، فقف ﴾ڀ ڀ﴿ وققلف: لؾؿؿدوح. الحّب  مع الؿدح هق :الحؿد

 الّديـ ويقم الخقف، فقف ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ وققلف: كقؾفا، يف ويطؿع اهلل رحؿة يرجق

 أطبدك :أي ،﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: قال ثؿّ  والحساب، الجزاء يقم هق
 أركان هل الثالث ففذه وخقفؽ، ورجائؽ بؿحّبتؽ الثالث: هبذه مضك بؿا رّب  يا

ّٓ  تؼقم ٓ ﴾ٿ ٿ ﴿ فـ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ققام طؾقفا التل العبادة  طؾكإ

 طؾقف دّل  الذي والّرجاء ،﴾پ پ پ پ﴿ :ققلف طؾقفا دّل  التل الؿحّبة

 .(1)﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :ققلف طؾقف دّل  الذي والخقف ،﴾ڀ ڀ﴿ :ققلف

 ى ى ې ې ې﴿ ققلف: يف إركان هذه بقـ أيًضا اهلل جؿع وقد
 القسقؾة ابتغاء فنن   ،[07]اإلسراء: ﴾ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
 ،﴾ۇئۆئ ۇئ وئ وئ﴿ قال: ثؿ يحّبف، ما وفعؾ بحّبف إلقف التؼرب هق إلقف

                                                           
( اكظر: ممّلػات شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب )الؼسؿ إول: العؼقدة وأداب اإلسالمقة، 2)

 (.525 ،521ص:

   
 ٜٔ  

 

ٌُ انتؼّثد انقهثيَّح نهركس وغريِ يٍ انؼثاداخ   أزكا
 

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه90 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 يؽقن ٓ وإققال إطؿال صالح مـ يحّب  بؿا إلقف والتؼّرب  اهلل ذكر إنَّ 
 ًٓ ّٓ  اهلل طـد مؼبق  والّرجاء. ،والخقف ،الحب وهل :ث ثة أركان طؾك العابد أقامف إذاإ

ّٓ  طبادة ٕي   بقلقَ  ٓ التل الؼؾبقة التعّبد أركان هل الثالثة إركان ففذه  فاهلل هبا،إ
  ُاهلل جؿع وقد طؼابف، مـ وخقًفا لثقابف ورجاءً  فقف حب ا دُ بَ عْ ي  هذه بقـ 

 پ﴿ سبحاكف: فؼقلف الؼرآن، سقر أفضؾ هل التل الػاتحة سقرة يف الثالثة إركان

 وٕن   إكعامف؛ قدر طؾك ُيحب والؿـعؿ مـعؿ، اهلل ٕن   الؿحّبة؛ فقف ﴾پ پ پ

 فالؿممـ الرجاء، فقف ﴾ڀ ڀ﴿ وققلف: لؾؿؿدوح. الحّب  مع الؿدح هق :الحؿد

 الّديـ ويقم الخقف، فقف ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ وققلف: كقؾفا، يف ويطؿع اهلل رحؿة يرجق

 أطبدك :أي ،﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: قال ثؿّ  والحساب، الجزاء يقم هق
 أركان هل الثالث ففذه وخقفؽ، ورجائؽ بؿحّبتؽ الثالث: هبذه مضك بؿا رّب  يا

ّٓ  تؼقم ٓ ﴾ٿ ٿ ﴿ فـ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ققام طؾقفا التل العبادة  طؾكإ

 طؾقف دّل  الذي والّرجاء ،﴾پ پ پ پ﴿ :ققلف طؾقفا دّل  التل الؿحّبة

 .(1)﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :ققلف طؾقف دّل  الذي والخقف ،﴾ڀ ڀ﴿ :ققلف

 ى ى ې ې ې﴿ ققلف: يف إركان هذه بقـ أيًضا اهلل جؿع وقد
 القسقؾة ابتغاء فنن   ،[07]اإلسراء: ﴾ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
 ،﴾ۇئۆئ ۇئ وئ وئ﴿ قال: ثؿ يحّبف، ما وفعؾ بحّبف إلقف التؼرب هق إلقف

                                                           
( اكظر: ممّلػات شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب )الؼسؿ إول: العؼقدة وأداب اإلسالمقة، 2)

 (.525 ،521ص:

   
 ٜٔ  

 

ٌُ انتؼّثد انقهثيَّح نهركس وغريِ يٍ انؼثاداخ   أزكا
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ى ى ې ې﴿ ققلف: يف وكذلؽ ،(1)والّرجاء والخقف الحّب  فذكر
 .[90]إكبقاء: ﴾ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ

 :الثالثة إركان هذه بقـ جامًعا هلل وذكره طبادتف يف العبد يؽقن أن يجب ولذا
محركات  -كؿا وصػفا شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة-وهل  والّرجاء، ،والخقف ،الؿحّبة
 بالحّب  اهلل يعبد كلن باققفا، دون مـفا بقاحد اهلل يعبد أن لف يجقز وٓ ،(2)الؼؾقب
 قال ولذا .وحده بالخقف أو وحده، بالّرجاء اهلل يعبد أو والّرجاء، الخقف دون وحده
 وحده بالخقف طبده ـْ ومَ  زكديؼ، ففق وحده بالحب اهلل طبد مـ» العؾؿ: أهؾ بعض
 والّرجاء والخقف بالحب طبده ومـ مرجئ، ففق وحده بالّرجاء طبده ومـ حروري، ففق
 .(3)«مقّحد مممـ ففق

 أصؾ هق الذي  اهلل حب   الحّب، هق :وأجّؾفا الث ثة إركان هذه وأطظؿ
 شّؿر وإلقف الؿتـافسقن، يتـافس فقفا شريػةٌ  مـزلةٌ  والؿحّبة رحاه، وقطب اإلسالم ديـ

 والعؿؾ، اإليؿان وروح العققن، وقّرة إرواح، وغذاء الؼؾقب، ققت وهل ؼقن،الؿسابِ 
 وألٌؿ. شؼاءٌ  كؾ فا فحقاتف ،الحقاة هذه يف هبا يظػر لؿ ومـ

 إسباب إن  » فؼال: لؾؿحّبة جالبة طظقؿة أسباًبا  الؼقؿ ابـ اإلمام ذكر وقد
 :طشرة لؾؿحّبة الجالبة

ؿ بالتدّبر، الؼرآن قراءة :أحدها  بف. أريد وما لؿعاكقف والتػف 

ب :الثاين  الػرائض. بعد بالـّقافؾ تعالك اهلل إلك التؼر 

 مـ فـصقبف والحال، والعؿؾ والؼؾب بالّؾسان حال كّؾ  طؾك ذكره دوام :الثالث
 هذا. قدر طؾك الؿحّبة

 الفقى. غؾبات طـد محاّبؽ طؾك محاّبف إيثار :الّرابع

                                                           
 (.440ٓبـ الؼقؿ )ص:« صريؼ الفجرتقـ»( اكظر: 2)
 (. 2/90ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى» (1)
 (.20/22ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 5)

.  
ت الخعّبد أزكاُن  93   العباداث من للركس وغيره الللبيَّ

 الؿعرفة هذه رياض يف بفوتؼؾ   فاومشاهدتُ  وصػاتف ٕسؿائف الؼؾب مطالعة :الخامس
 ومقاديـفا.

 والباصـة. الظاهرة وكعؿف وإحساكف بّره مشاهدة :السادس

 يديف. بقـ الؼؾب اكؽسار أطجبفا، وهق :السابع

 والتقبة. بآستغػار ذلؽ ختؿ ثؿّ  ،كتابف وتالوة اإللفل، الـزول وقت الخؾقة :الّثامـ

 تتؽّؾؿ وٓ كالمفؿ، ثؿرات أصايب والتؼاط الصادققـ، الؿحّبقـ مجالسة :التاسع
 ّٓ  لغقرك. ومـػعةً  لحالؽ مزيًدا فقف أن   وطؾؿت الؽالم، مصؾحة ترّجحت إذاإ

 .« اهلل وبقـ الؼؾب بقـ يحقل سبب كؾ مباطدة :العاشر

 .(1)«الؿحّبة مـازل إلك الؿحّبقن وصؾ العشرة إسباب هذه فؿـ» قال: ثؿ

 إن راهًبا، راغًبا لف راجًقا اهلل مـ خائًػا يؽقن أن العبد طؾك يجب الؿحّبة مع ثؿ
 العام فضؾف إلك كظر وإن وخافف، رّبف خشل طؼابف وشّدة اهلل وطدل ذكقبف إلك كظر

 بؼبقلفا، الـ عؿة تؿام رّبف مـ رجا لطاطة ُوف ؼ إن وصؿع، رجا الّشامؾ وطػقه والخاص
فا، يف بتؼصقره رّدها مـ وخاف  ،ومحقها تقبتف قبقل ربّف مـ رجا بؿعصقة ابتؾل وإن حؼ 
 والؿسارّ  الـّعؿ وطـد طؾقفا، يعاقب أن -لؾّذكب وآلتػات الّتقبة ضعػ بسبب- وخشل
 سؾبفا، مـ بالشؽر بنخاللف ويخشك لشؽرها، والتقفقؼ مـفا والزيادة دوامفا اهلل يرجق
 يثقبف أن أيًضا ويرجق فا،بحؾ   الػرج ويـتظر دفعفا اهلل يرجق والؿصائب الؿؽاره وطـد
 الؿحبقب، إجر فقات الؿصقبتقـ اجتؿاع مـ ويخشك الصرب، بقضقػة يؼقم حقـ طؾقفا

 مالزم الؿقّحد فالؿممـ القاجب. بالصرب لؾؼقام يقّفؼ لؿ إذا الؿؽروه إمر وحصقل
 السعادة، تحصؾ وبف الـّافع، وهق القاجب هق وهذا والّرجاء، لؾخقف أحقالف كؾ يف

 مذمقمقـ: ُخُؾؼقـ مـ العبد طؾك كَش خْ يُ  لؽـ

 حتك الّرجاء بف يتجارى أو اهلل، رحؿة مـ يؼـط حتك الخقف طؾقف يستقلل أن إّما

                                                           
 (.22 -5/27« )مدارج السالؽقـ( »2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه92 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
ت الخعّبد أزكاُن  93   العباداث من للركس وغيره الللبيَّ

 الؿعرفة هذه رياض يف بفوتؼؾ   فاومشاهدتُ  وصػاتف ٕسؿائف الؼؾب مطالعة :الخامس
 ومقاديـفا.

 والباصـة. الظاهرة وكعؿف وإحساكف بّره مشاهدة :السادس

 يديف. بقـ الؼؾب اكؽسار أطجبفا، وهق :السابع

 والتقبة. بآستغػار ذلؽ ختؿ ثؿّ  ،كتابف وتالوة اإللفل، الـزول وقت الخؾقة :الّثامـ

 تتؽّؾؿ وٓ كالمفؿ، ثؿرات أصايب والتؼاط الصادققـ، الؿحّبقـ مجالسة :التاسع
 ّٓ  لغقرك. ومـػعةً  لحالؽ مزيًدا فقف أن   وطؾؿت الؽالم، مصؾحة ترّجحت إذاإ

 .« اهلل وبقـ الؼؾب بقـ يحقل سبب كؾ مباطدة :العاشر

 .(1)«الؿحّبة مـازل إلك الؿحّبقن وصؾ العشرة إسباب هذه فؿـ» قال: ثؿ

 إن راهًبا، راغًبا لف راجًقا اهلل مـ خائًػا يؽقن أن العبد طؾك يجب الؿحّبة مع ثؿ
 العام فضؾف إلك كظر وإن وخافف، رّبف خشل طؼابف وشّدة اهلل وطدل ذكقبف إلك كظر

 بؼبقلفا، الـ عؿة تؿام رّبف مـ رجا لطاطة ُوف ؼ إن وصؿع، رجا الّشامؾ وطػقه والخاص
فا، يف بتؼصقره رّدها مـ وخاف  ،ومحقها تقبتف قبقل ربّف مـ رجا بؿعصقة ابتؾل وإن حؼ 
 والؿسارّ  الـّعؿ وطـد طؾقفا، يعاقب أن -لؾّذكب وآلتػات الّتقبة ضعػ بسبب- وخشل
 سؾبفا، مـ بالشؽر بنخاللف ويخشك لشؽرها، والتقفقؼ مـفا والزيادة دوامفا اهلل يرجق
 يثقبف أن أيًضا ويرجق فا،بحؾ   الػرج ويـتظر دفعفا اهلل يرجق والؿصائب الؿؽاره وطـد
 الؿحبقب، إجر فقات الؿصقبتقـ اجتؿاع مـ ويخشك الصرب، بقضقػة يؼقم حقـ طؾقفا

 مالزم الؿقّحد فالؿممـ القاجب. بالصرب لؾؼقام يقّفؼ لؿ إذا الؿؽروه إمر وحصقل
 السعادة، تحصؾ وبف الـّافع، وهق القاجب هق وهذا والّرجاء، لؾخقف أحقالف كؾ يف

 مذمقمقـ: ُخُؾؼقـ مـ العبد طؾك كَش خْ يُ  لؽـ

 حتك الّرجاء بف يتجارى أو اهلل، رحؿة مـ يؼـط حتك الخقف طؾقف يستقلل أن إّما

                                                           
 (.22 -5/27« )مدارج السالؽقـ( »2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار93
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

93 ة للذكر وغيره من العبادات   التعّبد القلبيَّ
ُ
أركان
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 واجب ضّقع فؼد ،هذا إلك بالعبد الحال بؾغت ومتك وطؼقبتف، اهلل مؽر مـ يلمـ
 .(1)واجباتف أطظؿ ومـ الّديـ أصقل أكرب مـ هؿا الّؾذيـ والّرجاء الخقف

 تجاوز فنذا اهلل، محارم وبقـ صاحبف بقـ حال ما هق :الصادق الؿحؿقد الخقف إنَّ 
 والّرجاء اهلل، رحؿة مـ والؼـقط اهلل َرْوح مـ القلس يف صاحبف يؼع أن مـف خقػ ذلؽ

 إذا أّما اهلل، مـ كقر طؾك اهلل بطاطة طؿؾٍ  مع يؽقن الذي الّرجاء هق :الصادق الؿحؿقد
 رحؿة يرجق والؿعاصل، الذكقب يف ُمـَْفِؿؽا والخطايا، التػريط يف امتؿاديً  الّرجؾ كان
 الخقف» الّسؾػ: بعض قال ولذا الؽاذب والّرجاء والتؿـّل الغرور هق ففذا طؿؾ، بال اهلل

 وقع أحدهؿا كؼص وإذا صقراكف، وتؿّ  الطقر استقى استقيا إذا الطاِر كجـاحل والّرجاء
 .«الؿقت حّد  يف الطاِر صار ذهبا وإذا الـّؼص فقف

 ،والخقف ،الؿحبّة :العظقؿة الؿؼامات هذه لتحؼقؼ يقف ؼـا أن أسلل الؽريؿَ  واهللَ  هذا
 يعقــا وأن طؼابف، مـ وخقًفا لثقابف، ورجاءً  فقف، حب ا اهلل طبد مؿـ يجعؾـا وأن والّرجاء،

 حسبـا وهق الّرجاء، أهؾ وهق الدطاء، سؿقع إك ف بف، الؼقام وحسـ ذلؽ تؽؿقؾ طؾك
 القكقؾ. وكعؿ

 

 
 

│ 

 

 

                                                           
 (.210 ،229ٓبـ سعدي )ص:« الؼقل السديد»( اكظر: 2)
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 وصػاتف الحسـك أسؿائف بذكر  الرّب  ِذْكرَ  وأفضؾف الذكر أجّؾ  ـْ مِ  إنّ 

 ورسقلف طبده بف طؾقف أثـك وبؿا كػسف، طؾك بف أثـك بؿا أهؾف، هق بؿا طؾقف والثـاء العظقؿة،
 ذلؽ. وكحق الؿحامد وأكقاع الؽؿال وصػات الجالل كعقت مـ ملسو هيلع هللا ىلص محّؿد

 هىعان: الركس إنَّ  إذ

 وتـزيفف هبا، طؾقف والثـاء العظقؿة وصػاتف الحسـك الرّب  أسؿاء ذكر :الـقع إول
 كقطان: أيًضا وهذا . بف يؾقؼ ٓ طّؿا وتؼديسف سبحاكف

 :إحاديث يف الؿذكقر هق الـقع وهذا الذاكر، مـ هبا طؾقف الثـاء إكشاء أحدهؿا 
 ذلؽ ومـ طؾقف، الثـاء وحسـ وتسبقحف وتؽبقره اهلل حؿد طؾك الحّث  طؾك الؿشتؿؾة

 واهلل ،اهلل إٓ إلف وٓ ،هلل والحؿد ،اهلل سبحان َأْرَبٌع: اهلل إلك الؽ م أحّب » :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف
 ،خطاياه ُحطَّت مّرة ماِة يقم يف وبحؿده اهلل سبحان قال: مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف ،(1)«أكبر
 ثؼقؾتان الّؾسان طؾك خػقػتان كؾؿتان» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف وكذلؽ ،(2)«البحر زبد مثؾ كاكت وإن
 هذه وكحق ،(3)«العظقؿ اهلل سبحان وبحؿده، اهلل سبحان لؾّرحؿـ: حبقبتان الؿقزان يف

 إحاديث.

ف لؾثـاء أجؿعف الـقع هذا وأفضؾ  ،خؾؼف طدد وبحؿده اهلل سبحان :ققل كحق وأطؿُّ
 اهلل. سبحان مجّرد: مـ أفضؾ ففذا كؾؿاتف، ومداد ،طرشف وزكة ،كػسف ورضا

 طدد هلل والحؿد خؾؼ، ما مؾء هلل والحؿد ؼ،ؾَ َخ  ما طدد هلل الحؿد ققل: وكذلؽ

                                                           
 .(25تؼدم تخريجف )ص: ( 2)
 .(12تؼدم تخريجف )ص: ( 1)
 (.1494(، ومسؾؿ )4404البخاري )رواه  (5)

   
 ٕٓ  

 

 ذكُس اهلل تركِس أمسائّ وصفاتّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه94 ِ
ّ
القسم األول: الذ



.  
 95 

 
 وصػاتف الحسـك أسؿائف بذكر  الرّب  ِذْكرَ  وأفضؾف الذكر أجّؾ  ـْ مِ  إنّ 

 ورسقلف طبده بف طؾقف أثـك وبؿا كػسف، طؾك بف أثـك بؿا أهؾف، هق بؿا طؾقف والثـاء العظقؿة،
 ذلؽ. وكحق الؿحامد وأكقاع الؽؿال وصػات الجالل كعقت مـ ملسو هيلع هللا ىلص محّؿد

 هىعان: الركس إنَّ  إذ

 وتـزيفف هبا، طؾقف والثـاء العظقؿة وصػاتف الحسـك الرّب  أسؿاء ذكر :الـقع إول
 كقطان: أيًضا وهذا . بف يؾقؼ ٓ طّؿا وتؼديسف سبحاكف

 :إحاديث يف الؿذكقر هق الـقع وهذا الذاكر، مـ هبا طؾقف الثـاء إكشاء أحدهؿا 
 ذلؽ ومـ طؾقف، الثـاء وحسـ وتسبقحف وتؽبقره اهلل حؿد طؾك الحّث  طؾك الؿشتؿؾة

 واهلل ،اهلل إٓ إلف وٓ ،هلل والحؿد ،اهلل سبحان َأْرَبٌع: اهلل إلك الؽ م أحّب » :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف
 ،خطاياه ُحطَّت مّرة ماِة يقم يف وبحؿده اهلل سبحان قال: مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف ،(1)«أكبر
 ثؼقؾتان الّؾسان طؾك خػقػتان كؾؿتان» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف وكذلؽ ،(2)«البحر زبد مثؾ كاكت وإن
 هذه وكحق ،(3)«العظقؿ اهلل سبحان وبحؿده، اهلل سبحان لؾّرحؿـ: حبقبتان الؿقزان يف

 إحاديث.

ف لؾثـاء أجؿعف الـقع هذا وأفضؾ  ،خؾؼف طدد وبحؿده اهلل سبحان :ققل كحق وأطؿُّ
 اهلل. سبحان مجّرد: مـ أفضؾ ففذا كؾؿاتف، ومداد ،طرشف وزكة ،كػسف ورضا

 طدد هلل والحؿد خؾؼ، ما مؾء هلل والحؿد ؼ،ؾَ َخ  ما طدد هلل الحؿد ققل: وكذلؽ

                                                           
 .(25تؼدم تخريجف )ص: ( 2)
 .(12تؼدم تخريجف )ص: ( 1)
 (.1494(، ومسؾؿ )4404البخاري )رواه  (5)

   
 ٕٓ  

 

 ذكُس اهلل تركِس أمسائّ وصفاتّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 مـ أفضؾ ففذا وإرض، السؿقات يف ما مؾء هلل والحؿد وإرض، السؿقات يف ما
 هلل. الحؿد ققل: مجّرد

 ُبؽرةً  طـدها مـ خرج ملسو هيلع هللا ىلص الـبّل  أن    ةَ يَ رِ يْ قَ ُج  طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
  فؼال: ،جالسةٌ  وهل أضحك أن بعد رجع ثؿ مسجدها يف وهل الصبح صّؾك حقـ
 بعدك قؾت لؼد» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كعؿ، قالت: طؾقفا؟ فارقتؽ التل الحال طؾك زلت ما

: الققم مـذ قؾت بؿا وزكت لق ،مّراٍت  ث ث كؾؿات أربعَ  َـّ  وبحؿده اهلل سبحان لقزكتف
 .(1)«كؾؿاتف ومداد ،طرشف وزكة ،كػسف ورضا ،خؾؼف طدد

 أبل طـ جّقد، بنسـاد وغقرهؿ والحاكؿ، والطرباين، ،الـسائل أحؿد، اإلمام وروى
 «؟أمامة أبا يا تؼقل ماذا» فؼال: شػتقف يحّرك وهق بف مرّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن   الباهؾل أمامة
 ،الّؾقؾ مع والـّفار الـّفار مع الّؾقؾ ذكر مـ أفضؾ أو بلكثر أخبرك أٓ» قال: ربل، أذكر قال:
 يف ما طدد اهلل وسبحان خؾؼ، ما مؾء اهلل وسبحان خؾؼ، ما طدد اهلل سبحان تؼقل: أن

 أحصك ما طدد اهلل وسبحان والسؿاء، إرض يف ما مؾء اهلل نوسبحا والسؿاء، إرض
 مثؾ هلل الحؿد وتؼقل: شلء، كؾ   مؾء اهلل وسبحان شلء، كؾ   طدد اهلل وسبحان كتابف،
 .(2)«ذلؽ

 اهلل ققلؽ: كحق وصػاتف أسؿائف بلحؽام تعالك الرّب  طـ رُ بَ الخَ  هق :الثاين  
 أرحؿ وهق خافقة، أطؿالفؿ مـ طؾقف تخػك وٓ حركاهتؿ، ويرى طباده، أصقات يسؿع
 الػاقد مـ طبده بتقبة أفرح وهق قدير، شلء كؾ   طؾك وهق وأّمفاهتؿ آبائفؿ مـ هبؿ

 طؾقف بف أثـك وما كػسف، طؾك بف أثـك مّؿا أهؾف هق بؿا طؾقف الثـاء مـ ذلؽ وكحق راحؾتف،
 تؿثقؾ. وٓ تؽققػ غقر ومـ تعطقؾ، وٓ تحريػ غقر مـ ملسو هيلع هللا ىلص محّؿد ورسقلف طبده

 وتؿجقٌد. وثـاءٌ  حؿدٌ  :أكقاعٍ  ث ثةُ  فتحتَ  يـدرُج  قعُ الـَّ  وهذا

                                                           
 (.1714« )مسؾؿصحقح » (2)
(، 2212/ 2« )الؿعجؿ الؽبقر»و(، 9912لؾـسائل ) «الســ الؽربى»و(، 0/149« )الؿسـد( »1)

 (.1420« )صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 2/025« )الؿستدرك»و
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 الؿحّب  يؽقن فال بف، اضوالر   محّبتف مع  كؿالف بصػات طـف اإلخبار فالحؿد:
 كّرر فنن والثـاء، الؿحّبة لف عَ ؿَ جْ تَ  حتك احامدً  محّبة بال الؿثـل وٓ حامًدا، الساكت
 والؽربياء والعظؿة الجالل بصػات الؿدح كان فنن ثـاء، كاكت شلء بعد اشقئً  الؿحامد
 .امجدً  كان والؿؾؽ

 پ﴿ العبد: قال فنذا الػاتحة، سقرة أّول يف الثالثة إكقاع تعالك اهلل جؿع وقد

 أثـك اهلل: قال ﴾ڀ ڀ﴿ قال: وإذا طبدي، حؿدين اهلل: قال ﴾پ پ پ

 طبدي. مّجدين اهلل: قال ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ قال: وإذا طبدي، طؾل  

كر أكقاع مـ إّول الـقع هق تؼّدم ما إنّ   وصػاتف، أسؿائف بذكر الرب ذكر وهق ،الذ 
كر مـ الـقع لفذا تػصقؾ مزيد وسقليت سبؼ، كؿا كقطان وهق  اهلل. شاء إن آحؼً  الذ 

 كقطان: اأيًض  وهق وأحؽامف، وكفقف الرّب  أمر ذكر ففق الثاين: الـقع أما

 :وأحّب  كذا، طـ وهنك بؽذا أمر بلك ف طـف إخباًرا بذلؽ سبحاكف ذكره أحدهؿا 
 مجالس فنن   ولفذا ، اهلل ذكر مـ هذا فؽؾ   كذا، ورضل كذا، وسخط كذا،
 قال هلل. ذكر مجالس إحؽام فقفا وتقّضح والحرام، الحالل فقفا يبق ـ التل العؾؿ
كر مجالس» : الخرساين ططاء  وتبقع، تشرتي كقػ والحرام، الحالل مجالس الذ 

 .«هذا وأشباه وتحّج  وتطّؾؼ وتـؽح وتصقم، وتصؾل

َقار أبق وهق- السؾػ أحد وكان  العؾؿ يتذاكرون حؾؼة يف - العدوي الس 
قار، أبق فغضب هلل، والحؿد اهلل سبحان ققلقا: لفؿ: فؼال شاب فتك ومعفؿ  وقال: الس 

 .(1)«إًذا كـّا شلء أي   يف !ويحؽ»

 بالتسبقح الّرّب  اسؿ فقفا يذكر التل بالؿجالس مختّصة الذكر مجالس فؾقست
 وحاللف وهنقف أمره فقفا يذكر التل لؾؿجالس شامؾةٌ  هل بؾ هذا، وكحق والتؽبقر والتحؿقد
 ذلؽ. مـ أكػع الذكر هذا كان رب ؿا بؾ ويلباه، يؽرهف وما ويرضاه، يحّبف وما وحرامف،

                                                           
ـُ رجب يف شرح حديث أبل الدرداء يف 2)  (.15)ص:« صؾب العؾؿ»( أورد هذا إثر والذي قبؾف اب
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه96 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الؿحّب  يؽقن فال بف، اضوالر   محّبتف مع  كؿالف بصػات طـف اإلخبار فالحؿد:
 كّرر فنن والثـاء، الؿحّبة لف عَ ؿَ جْ تَ  حتك احامدً  محّبة بال الؿثـل وٓ حامًدا، الساكت
 والؽربياء والعظؿة الجالل بصػات الؿدح كان فنن ثـاء، كاكت شلء بعد اشقئً  الؿحامد
 .امجدً  كان والؿؾؽ

 پ﴿ العبد: قال فنذا الػاتحة، سقرة أّول يف الثالثة إكقاع تعالك اهلل جؿع وقد

 أثـك اهلل: قال ﴾ڀ ڀ﴿ قال: وإذا طبدي، حؿدين اهلل: قال ﴾پ پ پ

 طبدي. مّجدين اهلل: قال ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ قال: وإذا طبدي، طؾل  

كر أكقاع مـ إّول الـقع هق تؼّدم ما إنّ   وصػاتف، أسؿائف بذكر الرب ذكر وهق ،الذ 
كر مـ الـقع لفذا تػصقؾ مزيد وسقليت سبؼ، كؿا كقطان وهق  اهلل. شاء إن آحؼً  الذ 

 كقطان: اأيًض  وهق وأحؽامف، وكفقف الرّب  أمر ذكر ففق الثاين: الـقع أما

 :وأحّب  كذا، طـ وهنك بؽذا أمر بلك ف طـف إخباًرا بذلؽ سبحاكف ذكره أحدهؿا 
 مجالس فنن   ولفذا ، اهلل ذكر مـ هذا فؽؾ   كذا، ورضل كذا، وسخط كذا،
 قال هلل. ذكر مجالس إحؽام فقفا وتقّضح والحرام، الحالل فقفا يبق ـ التل العؾؿ
كر مجالس» : الخرساين ططاء  وتبقع، تشرتي كقػ والحرام، الحالل مجالس الذ 

 .«هذا وأشباه وتحّج  وتطّؾؼ وتـؽح وتصقم، وتصؾل

َقار أبق وهق- السؾػ أحد وكان  العؾؿ يتذاكرون حؾؼة يف - العدوي الس 
قار، أبق فغضب هلل، والحؿد اهلل سبحان ققلقا: لفؿ: فؼال شاب فتك ومعفؿ  وقال: الس 

 .(1)«إًذا كـّا شلء أي   يف !ويحؽ»

 بالتسبقح الّرّب  اسؿ فقفا يذكر التل بالؿجالس مختّصة الذكر مجالس فؾقست
 وحاللف وهنقف أمره فقفا يذكر التل لؾؿجالس شامؾةٌ  هل بؾ هذا، وكحق والتؽبقر والتحؿقد
 ذلؽ. مـ أكػع الذكر هذا كان رب ؿا بؾ ويلباه، يؽرهف وما ويرضاه، يحّبف وما وحرامف،

                                                           
ـُ رجب يف شرح حديث أبل الدرداء يف 2)  (.15)ص:« صؾب العؾؿ»( أورد هذا إثر والذي قبؾف اب
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار97
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

97 ذكُر هللا بذكِر أسمائه وصفاته



. 

. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 :العبد فامتثال مـف، َيْفَرُب  هنقف وطـد إلقف، فقبادر أمره طـد سبحاكف ذكره الثاين 
 ذكر إقامة مـ ذلؽ كؾ   لـقاهقف، واجتـابف لحؽؿف وإذطاكف لشرطف واكؼقاده اهلل ٕوامر

 آخر. شلءٌ  وهنقف أمره طـد وذكره شلٌء، وهنقف أمره فذكر تعالك، اهلل

ـُ  الؿتؼّدمة إقسام هذه أوضح وقد  ،(1)«الصّقب القابؾ» كتابف يف  الؼق ؿ اب
 وأطظؿف. وأجّؾف الذكر أفضُؾ  فِذْكُره لؾذاكر اجتؿعت إذا أك فا وذكر

 طبادتف وحسـ وشؽره ذكره طؾك اجؿقعً  يعقــا وأن لـا، يحؼ ؼ أن الؽريؿ اهلل فـسلل
 قريٌب. مجقٌب  سؿقعٌ  إك ف
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 رسقلف وسـة كتابف يف القاردة وصػاتف أسؿائف بِذكر اهلل ِذكر فضؾ بقانُ  معـا مرّ  لؼد

 لالشتغال وكؿ وفقائده، طقائده وكثرة شلكف وِطظؿ ذلؽ فضؾ يف ريٍب  مـ وما ،ملسو هيلع هللا ىلص
 الدكقا يف الؿستؿر والخقر الدائؿ وإجر القاكعة، والثؿار الؿغدقة الػقائد مـ إمر هبذا

فا: ،طديدةٍ  أسباٍب  إلك يرجع الػضؾ وهذا وأخرة،  أهؿُّ

 ًٓ  مؽاكةً  وأطالها وأفضُؾفا العؾقم أشرُف  والصػات إسؿاء تقحقد طؾؿ أن   :أّو
 العؾؿ مـ وأفضؾ أشرف وٓ معؾقمف، شرف مـ وفضُؾف العؾؿ وشرف ،اشلكً  وأجؾ فا

 بف والعؾؿ بػفؿف آشتغال فنن   ولفذا ؛ةوالسـ الؽتاب يف القاردة وصػاتف وأسؿائف باهلل
 الؿؼاصد. وأَجؾ   الؿطالب بلشرف اشتغال طـف والبحث

 وخشقتف وإجاللف وتعظقؿف محبّتف إلك العبدَ  تدطق بف والعؾؿ اهلل معرفة أن   :اثاكقً 
 الحاجات أطظؿُ  هل وتحصقؾف هذا إلك العبد وحاجة لف، العؿؾ وإخالص ورجائف وخقفف

 أطظؿَ  شلءٍ  إلك قط   إرواح حاجة ولقست» : الؼقؿ ابـ قال وأجؾفا، وأفضؾفا
 والزلػك إلقف القسقؾة وصؾب بف، وآبتفاج وذِكره ومحّبتِفِ  وفاصرها باريفا معرفة إلك مـفا

 كان أطؾؿ هبا العبد كان فؽؾ ؿا وأسؿائف، أوصافف بؿعرفة إٓ هذا إلك سبقؾ وٓ طـده،
 ومـف أكره وإلقف أجفؾ باهلل كان أكؽر لفا كان وكؾ ؿا أقرب، وإلقف أصؾب ولف أطرف باهلل
 . كالمف اهـ .(1)«كػسف مـ العبدُ  ُيـزلف حقث كػسف مـ العبد يـِزل واهلل أبعد،

 والػفؿ فقفا والتػّؼف وصػاتف اهلل أسؿاء بؿعرفة إٓ وتحصقؾف هذا لـقؾ سبقؾ وٓ
 لؿعاكقفا.

 وإرض السؿقات لفؿ وسّخر الَعَدم، مـ ؿوأوجَده الخؾؼ خؾؼ اهلل أن   :اثالثً 
 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ﴿ سبحاكف: قال كؿا ويعبدوه، لقعِرفقه فقفؿا وما

                                                           
 (.101)ص:« مػتاح دار السعادة( »2)

   
 ٕٔ  

 

 أمّهيَُّح انؼهى تأمساء اهلل وصفاتّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه98 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 رسقلف وسـة كتابف يف القاردة وصػاتف أسؿائف بِذكر اهلل ِذكر فضؾ بقانُ  معـا مرّ  لؼد

 لالشتغال وكؿ وفقائده، طقائده وكثرة شلكف وِطظؿ ذلؽ فضؾ يف ريٍب  مـ وما ،ملسو هيلع هللا ىلص
 الدكقا يف الؿستؿر والخقر الدائؿ وإجر القاكعة، والثؿار الؿغدقة الػقائد مـ إمر هبذا

فا: ،طديدةٍ  أسباٍب  إلك يرجع الػضؾ وهذا وأخرة،  أهؿُّ

 ًٓ  مؽاكةً  وأطالها وأفضُؾفا العؾقم أشرُف  والصػات إسؿاء تقحقد طؾؿ أن   :أّو
 العؾؿ مـ وأفضؾ أشرف وٓ معؾقمف، شرف مـ وفضُؾف العؾؿ وشرف ،اشلكً  وأجؾ فا

 بف والعؾؿ بػفؿف آشتغال فنن   ولفذا ؛ةوالسـ الؽتاب يف القاردة وصػاتف وأسؿائف باهلل
 الؿؼاصد. وأَجؾ   الؿطالب بلشرف اشتغال طـف والبحث

 وخشقتف وإجاللف وتعظقؿف محبّتف إلك العبدَ  تدطق بف والعؾؿ اهلل معرفة أن   :اثاكقً 
 الحاجات أطظؿُ  هل وتحصقؾف هذا إلك العبد وحاجة لف، العؿؾ وإخالص ورجائف وخقفف

 أطظؿَ  شلءٍ  إلك قط   إرواح حاجة ولقست» : الؼقؿ ابـ قال وأجؾفا، وأفضؾفا
 والزلػك إلقف القسقؾة وصؾب بف، وآبتفاج وذِكره ومحّبتِفِ  وفاصرها باريفا معرفة إلك مـفا

 كان أطؾؿ هبا العبد كان فؽؾ ؿا وأسؿائف، أوصافف بؿعرفة إٓ هذا إلك سبقؾ وٓ طـده،
 ومـف أكره وإلقف أجفؾ باهلل كان أكؽر لفا كان وكؾ ؿا أقرب، وإلقف أصؾب ولف أطرف باهلل
 . كالمف اهـ .(1)«كػسف مـ العبدُ  ُيـزلف حقث كػسف مـ العبد يـِزل واهلل أبعد،

 والػفؿ فقفا والتػّؼف وصػاتف اهلل أسؿاء بؿعرفة إٓ وتحصقؾف هذا لـقؾ سبقؾ وٓ
 لؿعاكقفا.

 وإرض السؿقات لفؿ وسّخر الَعَدم، مـ ؿوأوجَده الخؾؼ خؾؼ اهلل أن   :اثالثً 
 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ﴿ سبحاكف: قال كؿا ويعبدوه، لقعِرفقه فقفؿا وما
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ،[21]الطالق: ﴾مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ سبحاكف: وقال
 ُخؾؼ التل الغاية ففذه ،[02-04]الذاريات: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 بؿا اشتغال وصػاتف اهلل أسؿاء بؿعرفة فآشتغال لتحؼقؼفا، وأوِجدوا ٕجؾفا الخؾُؼ 
 طؾقف اهلل فضُؾ - لعبد يـبغل وٓ لف، ُخؾؼ لؿا إهؿال وتضققعف وتركف العبد، لف ُخؾؼ

 سبحاكف. معرفتف طـ امعرًض  برّبف جاهاًل  يؽقن أن -متقالقة طؾقف وكَِعُؿف طظقؿ،
 اإليؿانُ  ولقس باهلل، اإليؿان وأصؾفا أفضؾفا بؾ الستة، اإليؿان أركان أحد أن   :ارابعً 

 الذي ربّف يعرف أن اإليؿان حؼقؼة بؾ بربّف، معرفتف غقر مـ باهلل آمـت :العبد ققل مجّردَ 
 معرفتف وبحسب القؼقـ، درجة يبؾغ حتك وصػاتف أسؿائف معرفة يف جفَده وَيبذل بف يممـ
 إيؿاُكف، وازداد برب ف، معرفةً  ازداد وصػاتف بلسؿائف معرفة ازداد فؽؾؿا إيؿاُكف، يؽقن برّبف

 .[12]فاصر: ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ تعالك: اهلل قال ولفذا كؼص، كؼص وكؾؿا
 كاكت كؾ ؿا ٕك ف بف؛ العارفقن العؾؿاءُ  خشقتف حؼ يخشاه إك ؿا أي» : كثقر ابـ قال

 الحسـك، بإسؿاء الؿـعقت الؽؿال، بصػات الؿقصقف العؾقؿ الؼدير لؾعظقؿ الؿعرفة
 اهـ. .(1)«وأكثر أطظؿَ  لف الخشقةُ  كاكت أكؿَؾ، بف والعؾؿُ  أتؿ   بف الؿعرفةُ  كاكت كؾؿا

 أطرف باهلل كان مـ» فؼال: ،مختصرة طبارة يف السؾػ أحدُ  الؿعـك هذا جؿع وقد
 .(2)«أخقف لف كان

 يف تثؿر والسـة الؽتاب يف القاردة وصػاتف أسؿائف ومعرفة اهلل معرفة أن   ريب وٓ
 الخقف جاكب فقف وتؼقي اهلل، إلك القسقؾة وابتغاء والطاطة العبادة مـ كثقرةً  اأكقاطً  العبد

 سبحاكف. برب ف وثؼتِف ويؼقـِف إيؿاكف يف وتزيد الرجاء، فقف وتعظؿ والؿراقبة،

 الؿعرفة حؼقؼة بف العارَف  إن   حتك كؾ فا، إشقاء أصُؾ  تعالك بف العؾؿ أن   :اخامًس 
 ٕك ف إحؽام؛ مـ يشرطف ما وطؾك يػعؾف ما طؾك وأفعالف صػاتف مـ طرف بؿا يستدل
 والػضؾ العدل بقـ دائرةٌ  فلفعالف وصػاتف، أسؿائف مؼتضك هق ما إٓ يػعؾ ٓ سبحاكف

                                                           
 (.4/050« )ابـ كثقرتػسقر ( »2)
 .(724لؾؿروزي ) «تعظقؿ قدر الصالة»وهق مـ ققل أحؿد ـب طاصؿ أبل طبد اهلل إكطاكل؛ كؿا يف ( 1)

.  
ُت العلم بأسماء هللا وصفاجه 101   أهّميَّ

ّٓ  إحؽام مـ يشرطف ما يشرع ٓ ولذلؽ ؛والحؽؿة  حؿده اقتضاه ما حسب طؾكإ
 وحؽؿٌة؛ طدٌل  كؾ فا وكقاهقف وأوامره وصدٌق، حٌؼ  كؾ فا فلخباره وطدلف، وفضؾف وحؽؿتف
ف وما اهلل كتاب تدّبر إذا العبدَ  فنن   ولفذا  مـ رسؾف ألسـة طؾك طباده إلك سبحاكف بف تعر 
 وتدبّر سبحاكف، بف يؾقؼ وٓ لف يـبغل ٓ مؿا طـف كػسف كّزه وما وأفعالف، وصػاتف أسؿائف
فا التل وأطدائف أولقائف يف وأفعالف أيامف  هبا لقستدلقا إياها وأشفدهؿ طباده طؾك قص 
 طؾك أك ف طؾك هبا ويستدلقا لف، إٓ العبادةُ  تـبغل ٓ الذي الؿبقـ، الحؼ إلُفُفؿ أك ف طؾك

 العزيز وأك ف رحقؿ، غػقر وأك ف العؼاب، شديد وأك ف طؾقؿ، شلء بؽؾ   وأك ف قدير، شلء كؾ  
 كؾ فا أفعاَلف وأن   ،اوطؾؿً  رحؿةً  شلء كؾ   وسع الذي وأك ف يريد، لؿا الػّعال وأك ف الحؽقؿ،

 فنذا ذلؽ، طـ مـفا شلءٌ  يخرج ٓ والؿصؾحة، والعدل والرحؿة الحؽؿة بقـ دائرةٌ 
 التقّكؾ. يف اوتؿامً  اإليؿان، يف وقّقةً  القؼقـ، يف زيادةً  -ريب وٓ- أورثف ذلؽ العبدُ  تدّبر

 وشّدة وصػاتف اهلل بلسؿاء العؾؿ فضؾ طؾك تدل   (1)طظقؿةٍ  أسباٍب  خؿسةُ  ففذه
 وخالؼفؿ رب فؿ معرفة إلك العباد حاجة مـ أطظؿَ  حاجةٌ  هـاك لقس بؾ إلقف، العباد حاجة

ر وهنؿمش وُمدب ر ومؾقؽفؿ  أَقّؾ  وٓ طقـ، صرفة طـف لفؿ غـك ٓ الذي أرزاقفؿ، وُمؼد 
 ولفذا ؛سبحاكف وحده بف واإليؿان وطبادتف بؿعرفتف إٓ زكاء وٓ لفؿ صالح وٓ ذلؽ، مـ
 معرفتف بحسب يؽقن إك ؿا والثـاء الؿْدح مـ واستحؼاقف الصالح مـ العبد حظ   فنن  
 يف القاردة العؾقا وصػاتف الحسـك أسؿائف بتدب ر وذلؽ [،بذلؽ فِ ؾِ ؿَ طَ وَ ] سبحاكف بربف
فف أو مـفا، اشقئً  يجحد أن دون اسؾقؿً  اصحقحً  ففؿا وفِفَؿفا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة كتابف  يحر 
ه ذلؽ طـ اهلل تعالك الخؾؼ صػات مـ بشلءٍ  ُيشب فف أو ومدلقلف، مراده طـ  وتؼّدس، وتـز 
 كؾ ف الحؿد فؾف، [22]الشقرى: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿  فاهلل
 كحصل ٓ الحسـ الثـاء ولف الجسقؿة، وآٓئف العظقؿة وصػاتف الحسـك أسؿائف طؾك
 كػسف. طؾك أثـك كؿا هق ،طؾقف ثـاء
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه100 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
ُت العلم بأسماء هللا وصفاجه 101   أهّميَّ

ّٓ  إحؽام مـ يشرطف ما يشرع ٓ ولذلؽ ؛والحؽؿة  حؿده اقتضاه ما حسب طؾكإ
 وحؽؿٌة؛ طدٌل  كؾ فا وكقاهقف وأوامره وصدٌق، حٌؼ  كؾ فا فلخباره وطدلف، وفضؾف وحؽؿتف
ف وما اهلل كتاب تدّبر إذا العبدَ  فنن   ولفذا  مـ رسؾف ألسـة طؾك طباده إلك سبحاكف بف تعر 
 وتدبّر سبحاكف، بف يؾقؼ وٓ لف يـبغل ٓ مؿا طـف كػسف كّزه وما وأفعالف، وصػاتف أسؿائف
فا التل وأطدائف أولقائف يف وأفعالف أيامف  هبا لقستدلقا إياها وأشفدهؿ طباده طؾك قص 
 طؾك أك ف طؾك هبا ويستدلقا لف، إٓ العبادةُ  تـبغل ٓ الذي الؿبقـ، الحؼ إلُفُفؿ أك ف طؾك

 العزيز وأك ف رحقؿ، غػقر وأك ف العؼاب، شديد وأك ف طؾقؿ، شلء بؽؾ   وأك ف قدير، شلء كؾ  
 كؾ فا أفعاَلف وأن   ،اوطؾؿً  رحؿةً  شلء كؾ   وسع الذي وأك ف يريد، لؿا الػّعال وأك ف الحؽقؿ،

 فنذا ذلؽ، طـ مـفا شلءٌ  يخرج ٓ والؿصؾحة، والعدل والرحؿة الحؽؿة بقـ دائرةٌ 
 التقّكؾ. يف اوتؿامً  اإليؿان، يف وقّقةً  القؼقـ، يف زيادةً  -ريب وٓ- أورثف ذلؽ العبدُ  تدّبر

 وشّدة وصػاتف اهلل بلسؿاء العؾؿ فضؾ طؾك تدل   (1)طظقؿةٍ  أسباٍب  خؿسةُ  ففذه
 وخالؼفؿ رب فؿ معرفة إلك العباد حاجة مـ أطظؿَ  حاجةٌ  هـاك لقس بؾ إلقف، العباد حاجة

ر وهنؿمش وُمدب ر ومؾقؽفؿ  أَقّؾ  وٓ طقـ، صرفة طـف لفؿ غـك ٓ الذي أرزاقفؿ، وُمؼد 
 ولفذا ؛سبحاكف وحده بف واإليؿان وطبادتف بؿعرفتف إٓ زكاء وٓ لفؿ صالح وٓ ذلؽ، مـ
 معرفتف بحسب يؽقن إك ؿا والثـاء الؿْدح مـ واستحؼاقف الصالح مـ العبد حظ   فنن  
 يف القاردة العؾقا وصػاتف الحسـك أسؿائف بتدب ر وذلؽ [،بذلؽ فِ ؾِ ؿَ طَ وَ ] سبحاكف بربف
فف أو مـفا، اشقئً  يجحد أن دون اسؾقؿً  اصحقحً  ففؿا وفِفَؿفا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة كتابف  يحر 
ه ذلؽ طـ اهلل تعالك الخؾؼ صػات مـ بشلءٍ  ُيشب فف أو ومدلقلف، مراده طـ  وتؼّدس، وتـز 
 كؾ ف الحؿد فؾف، [22]الشقرى: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿  فاهلل
 كحصل ٓ الحسـ الثـاء ولف الجسقؿة، وآٓئف العظقؿة وصػاتف الحسـك أسؿائف طؾك
 كػسف. طؾك أثـك كؿا هق ،طؾقف ثـاء
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار101
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

101  العلم بأسماء هللا وصفاته
ُ
ة أهّميَّ
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قة بقان يف بـا اماضقً  الحديُث  يزال ٓ  يف القاردة وصػاتف أسؿائف بذكر اهلل ِذكر أهؿ 
 .ذلؽ طؾك الؿرتّتبة الػقائد مـ صّقبةٌ  جؿؾةٌ  بـا مرّ  وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة الؽتاب

 ٔثارها مؼتضقةٌ  العؾك وصػاتف الحسـك اهلل أسؿاء معرفةَ  أن   :اأيًض  الػقاِد هذه ومـ
 والتقكؾ والؿحبة والرهبة والخشقة واإلكابة والخشقع والذّل  كالخضقع العبقدية مـ

 الرّب  صػات مـ صػة لؽؾ إن   بؾ والباصـة، الظاهرة العبادات أكقاع مـ ذلؽ وغقر
  ًبؿعرفتفا، والتحؼِؼ  هبا العؾؿ ومقجبات مؼتضقاهتا مـ هل خاصةً  طبقدية 

 .(1)والجقارح الؼؾب طؾك التل العبقدية أكقاع عجؿق يف ُمط رد وهذا

 والؿـع والعطاء والـػع بالُضرّ  تعالك الرّب  بتػّرد طؾؿ إذا العبد أن   :ذلؽ وبقان
 ،اباصـً  اهلل طؾك التقّكؾ طبقدية لف ُيثؿرُ  ذلؽ فنن   ،واإلماتة واإلحقاء والرزق والخؾؼ
 .اضاهرً  وثؿراتف التقّكؾ ولقازم

 گ﴿ تعالك: وقال ،[02]الػرقان: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: اهلل قال
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ تعالك: وقال ،[127]الشعراء: ﴾گ گ گ
 .[22]الـساء: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ﴿ تعالك: وقال ،[9]الؿزمؾ: ﴾ژ

 السؿقات يف ذرةٍ  مثؼاُل  طؾقف يخػك ٓ طؾقؿٌ  بصقرٌ  سؿقعٌ  اهلل بلن   العبد طؾؿ وإذا 
  وأك ف الصدور، ُتخػل وما إطقـ خائـة ويعؾؿ وأخػك، السر   يعؾؿ وأك ف وإرض،

ف فؿـ طدًدا، شلء كؾ   وأحصك ،اطؾؿً  شلء بؽؾ   أحاط  طؾقف اهلل العباص   كػسف طر 
 طـ الؼؾب وخطرات والجقارح الؾسان حػظ لف ُيثؿرُ  ذلؽ فنن   بف، وإحاصتف لف ورؤيتف

 ويرضاه. اهلل يحبف بؿا إطضاء هذه تعّؾؼات وَجْعَؾ  اهلل، ُيرضل ٓ ما كؾ

                                                           
 (.410 ،414ٓبـ الؼقؿ )ص:« مػتاح دار السعادة»( واكظر يف هذا: 2)

   
 ٕٕ  

 

 اقتضاء األمساء وانصفاخ آلثازْا يٍ انؼثىدّيح هلل
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 ﴾ک ک ک﴿ تعالك: وقال ،[24]العؾؼ: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ تعالك: اهلل قال
 ڇ﴿ تعالك: وقال ،[2]الحجرات: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ﴿ تعالك: وقال ،[24]الػجر:
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿ تعالك: وقال ،[40]فصؾت: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

 ومراقبتَف اهلل خشقةَ  العبد طـد يقرث العؾؿ هذا أن   ريب فال ،[150]البؼرة: ﴾ڳ
 مـاهقف. طـ والبعدَ  صاطتف طؾك واإلقباَل 

 إٓ يراكا ما لفا: فؼال فلبت، ،لقاًل  فالة يف امرأةً  رجٌؾ  راودَ » : رجب ابـ قال
 اقرتاف العؾؿ هذا فؿـعفا يراكا، أٓ اهلل أيـ :أي .(1)«ُمَؽقكُِبفا فليـ فؼالت: ،الؽقاكب

 الخطقئة. هذه يف والقققع الذكب هذا

 وأك ف اإلحسان، واسعُ  رحقٌؿ، َبر   كريٌؿ، غـل   اهلل بلن   العبد طؾؿ وإذا   
ـٌ  ففق -طباده طـ غـاه مع-  طـفؿ ويؽشػ الخقَر، هبؿ يريد هبؿ، رحقؿٌ  إلقفؿ محس

،  ففق ،اوإحساكً  مـف رحؿةً  بؾ مضرة، لدفع وٓ العبد، مـ إلقف مـػعة لجؾب ٓ الضر 
ة، مـ هبؿ لقعتزّ  وٓ قّؾة، مـ هبؿ لقتؽّثر خؾؼف يخؾؼ لؿ سبحاكف  وٓ لقرزققه وٓ ِذل 
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: قال كؿا طـف قدفعقال وٓ لقـػعقه،
 ،[02-04]الذاريات: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ تعالك: وقال
 ،طبادي يا» :-ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف طـف رواه فقؿا- تعالك وقال ،[222]اإلسراء: ﴾﮸ ﮷ ﮵﮶
ي فتضروين تبُؾغقا لـ إكَّؽؿ  .(2)«كػعل فتـػعقين تبُؾغقا ولـ ،َضر 

ةَ  فقف أثؿر ذلؽ العبد َطؾِؿ فنذا ةَ - الّرجاء قق   طـده، فقؿا وصؿعف -باهلل رجائف قق 
 ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ لف واحتقاجف إلقف افتؼاره وإضفار بف، حقائجف جؿقع وإكزال
 والباصـة الظاهرة العبقدية أكقاعَ  ُيثؿر والرجاء ،[20]فاصر: ﴾ے ے ھ ھ ھھ

 وطؾؿف. العبد معرفة بحسب
                                                           

 (.49)ص:« شرح كؾؿة اإلخالص( »2)
 (.1077، أخرجف مسؾؿ يف صحقحف )( جزء مـ حديث أبل ذر 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ﴾ک ک ک﴿ تعالك: وقال ،[24]العؾؼ: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ تعالك: اهلل قال
 ڇ﴿ تعالك: وقال ،[2]الحجرات: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ﴿ تعالك: وقال ،[24]الػجر:
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿ تعالك: وقال ،[40]فصؾت: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

 ومراقبتَف اهلل خشقةَ  العبد طـد يقرث العؾؿ هذا أن   ريب فال ،[150]البؼرة: ﴾ڳ
 مـاهقف. طـ والبعدَ  صاطتف طؾك واإلقباَل 

 إٓ يراكا ما لفا: فؼال فلبت، ،لقاًل  فالة يف امرأةً  رجٌؾ  راودَ » : رجب ابـ قال
 اقرتاف العؾؿ هذا فؿـعفا يراكا، أٓ اهلل أيـ :أي .(1)«ُمَؽقكُِبفا فليـ فؼالت: ،الؽقاكب

 الخطقئة. هذه يف والقققع الذكب هذا

 وأك ف اإلحسان، واسعُ  رحقٌؿ، َبر   كريٌؿ، غـل   اهلل بلن   العبد طؾؿ وإذا   
ـٌ  ففق -طباده طـ غـاه مع-  طـفؿ ويؽشػ الخقَر، هبؿ يريد هبؿ، رحقؿٌ  إلقفؿ محس

،  ففق ،اوإحساكً  مـف رحؿةً  بؾ مضرة، لدفع وٓ العبد، مـ إلقف مـػعة لجؾب ٓ الضر 
ة، مـ هبؿ لقعتزّ  وٓ قّؾة، مـ هبؿ لقتؽّثر خؾؼف يخؾؼ لؿ سبحاكف  وٓ لقرزققه وٓ ِذل 
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: قال كؿا طـف قدفعقال وٓ لقـػعقه،
 ،[02-04]الذاريات: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ تعالك: وقال
 ،طبادي يا» :-ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف طـف رواه فقؿا- تعالك وقال ،[222]اإلسراء: ﴾﮸ ﮷ ﮵﮶
ي فتضروين تبُؾغقا لـ إكَّؽؿ  .(2)«كػعل فتـػعقين تبُؾغقا ولـ ،َضر 

ةَ  فقف أثؿر ذلؽ العبد َطؾِؿ فنذا ةَ - الّرجاء قق   طـده، فقؿا وصؿعف -باهلل رجائف قق 
 ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ لف واحتقاجف إلقف افتؼاره وإضفار بف، حقائجف جؿقع وإكزال
 والباصـة الظاهرة العبقدية أكقاعَ  ُيثؿر والرجاء ،[20]فاصر: ﴾ے ے ھ ھ ھھ

 وطؾؿف. العبد معرفة بحسب
                                                           

 (.49)ص:« شرح كؾؿة اإلخالص( »2)
 (.1077، أخرجف مسؾؿ يف صحقحف )( جزء مـ حديث أبل ذر 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 لف يثؿر هذا فنن   ،وطؼقبتف وسخطف وغضبف واكتؼامف اهلل بعدلِ  العبدُ  طؾِؿ وإذا 
 خس حس جس﴿ تعالك: اهلل قال الرب، مساخط طـ والبعدَ  والحذرَ  والخقَف  الخشقة
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ تعالك: اهلل وقال ،[294]البؼرة: ﴾جض مص حص مس
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ تعالك: وقال ،[105]البؼرة: ﴾ڤ
 .[109]البؼرة: ﴾ائ ى ى ې

 ه وطظؿتف اهلل بجالل العبدُ  طؾِؿَ  وإذا  فنن   ،اوقدرً  اوقفرً  اذاتً  خؾؼف طؾك وطؾق 
 تعالك: اهلل قال العبادة، أكقاع وجؿقعَ  والؿحبةَ  وآستؽاكةَ  الخضقعَ  لف يثؿر هذا
 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿

 وقال: ،[54]الـساء: ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿ تعالك: وقال ،[41]الحج: ﴾﮸
 ﴾ی ی ىئ﴿ وقال: ،[9]الرطد: ﴾ک ک ڑ ڑ ژ﴿

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿ وقال: ،[100]البؼرة:
 .[47]الزمر: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ

 اطظقؿً  اوشققً  خاصةً  محّبةً  هذا لف أوجَب  وجؿالف، اهلل بؽؿال العبدُ  طؾِؿَ  وإذا 
 العبد يف ُيثؿر هذا أن   ريب وٓ ،(1)«لؼاَءه اهللُ  أحّب  اهلل لؼاء أحّب  ومـ» اهلل لؼاء إلك

 مح جح مج حج يث ىث مث جث يت﴿ تعالك: قال ولفذا العبادة، مـ كثقرةً  اأكقاطً 
 .[220]الؽفػ: ﴾جس مخ حخ جخ

 والصػات إسؿاء مؼتضقات إلك راجعةٌ  أكقاطفا بجؿقع العبقدية أنّ  ُيعؾؿ وبفذا، 
 معرفةً  وصػاتف أسؿاءه ويعرَف  رب ف يعرف أن مسؾؿ طبد كؾ   طؾك يتلّكد فنك ف ولفذا

 حظ يعُظؿ فبفذا هبا، العؾؿ ومقجبات وآثاَرها، تضّؿـتف، ما يعؾؿ وأن سؾقؿًة، صحقحةً 
 الخقر. مـ كصقبف ويؽؿؾ العبد

                                                           
 . (، مـ حديث طبادة بـ الصامت 1425(، ومسؾؿ )4007رواه البخاري )( 2)
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 وصػاتف تعالك اهلل بلسؿاء الؿعرفة تؿام مـ» : الطؾؿـؽل طؿر أبق اإلمام قال
 والصػات بإسؿاء الؿعرفةُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  قال ما والحافظ الداطل هبا يستحؼ التل
 اطالؿً  يؽـ لؿ ذلؽ يعؾؿ لؿ ومـ الحؼائؼ، مـ طؾقف وتدل الػقائد مـ تتضّؿـ وما

 اهـ. .(1)«الؿعاين مـ طؾقف تدل ما بذكرها امستػقدً  وٓ إسؿاء لؿعاين

 سؿقع سبحاكف ففق حال، أحسـ طؾك بف والؼقام ذلؽ لتحؼقؼ يقف ؼـا أن الؿرجق واهلل
 القكقؾ. وكعؿ حسبـا وهق الرجاء، وأهؾ الدطاء،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 وصػاتف تعالك اهلل بلسؿاء الؿعرفة تؿام مـ» : الطؾؿـؽل طؿر أبق اإلمام قال
 والصػات بإسؿاء الؿعرفةُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  قال ما والحافظ الداطل هبا يستحؼ التل
 اطالؿً  يؽـ لؿ ذلؽ يعؾؿ لؿ ومـ الحؼائؼ، مـ طؾقف وتدل الػقائد مـ تتضّؿـ وما

 اهـ. .(1)«الؿعاين مـ طؾقف تدل ما بذكرها امستػقدً  وٓ إسؿاء لؿعاين

 سؿقع سبحاكف ففق حال، أحسـ طؾك بف والؼقام ذلؽ لتحؼقؼ يقف ؼـا أن الؿرجق واهلل
 القكقؾ. وكعؿ حسبـا وهق الرجاء، وأهؾ الدطاء،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

105 اقتضاء األسماء والصفات آلثارها من العبودّية هلل
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 الؽريؿ، الرّب  بؽؿال العؾؿ العظقؿة، العالقة ومـازلف الرفقعة الديـ مؼامات مـ إن  

 رسقلف وسـة كتابف يف القاردة الؽريؿة الحسـك وأسؿائف العظقؿة صػاتف مـ لف يجب وما
 العؾؿ هذا إن   بؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد ورسقُلف طبُده هبا طؾقف وأثـك كػسف طؾك هبا أثـك والتل ،ملسو هيلع هللا ىلص

ـٌ  الديـ، أصقل مـ أصٌؾ  واإليؿان  آطتؼاد. ُأُسسِ  مـ وأساٌس  التقحقد، أركان مـ ورك

 طؾك الؽريؿ الؼرآن مـ كثقرة مقاصـ يف ورّغبفؿ وحّثفؿ طباده اهلل كدب ولفذا
 وجففا، طـ هبا َمقْؾ دون سؾقؿًة، صحقحةً  معرفةً  ومعرفتفا وصػاتف، الرب أسؿاء تعّؾؿ
 ذلؽ. كحق أو تؿثقؾ أو تؽققػ أو تعطقؾ أو بتحريػ مؼصقدها طـ لفا صرٍف  أو

 چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ تعالك: وقال ،[220]إطراف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ
 ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ تعالك: وقال ،[220]اإلسراء: ﴾ڳڳ گ گ گ
 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ
   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷
 ﴾ڭ ڭ ڭ            

 خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ﴿ تعالك: وقال ،[14-11]الحشر:
 تعالك: وقال ،[21]الطالق: ﴾مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ وقال: ،[109]البؼرة: ﴾ائ ى ى ې ې﴿

  ڱ ڱ﴿ وقال:، [155]البؼرة:  ﴾مث جث يت ىت مت خت ﴿وقال:  ،[152]البؼرة:

 وقال: ،[144]البؼرة: ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ وقال: ،[150]البؼرة: ﴾ں ں ڱ
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ وقال: ،[147]البؼرة: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ﴿
 ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى﴿ وقال: ،[92]الؿائدة: ﴾ک ڑ

   
 ٕٖ  

 

 انؼهُى تأمساء اهلل وصفاتّ ويُهج أْم انسُح يف ذنك
 

.  
 العلُم بأسماء هللا وصفاجه ومىهج أهل السىت في ذلك 107 

 گ گ گ﴿ وقال: ،[294]البؼرة: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ وقال: ،[40]إكػال:
 ،[29]محؿد: ﴾ىت مت خت حت جت يب﴿ وقال: ،[150]البؼرة: ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ

 .تؼارب الثالثقـ آية الؿعـك هذا يف وأيات

 بلسؿاء العؾؿ شلن ِطظؿ طؾك دٓلة أوضَح  َلتدل   معـاها يف ورد وما أيات هذه إن  
 ضقء وطؾك الـصقص، يف جاء ما ؼفْ وَ  طؾك العظقؿة وصػاتف الحسـك،  اهلل

 تقققػقةٌ  وصػاتف الرّب  أسؿاء إذ والحديث؛ الؼرآن ذلؽ يف ُيتجاوز فال إدلة، يف ورد ما 
 قال كؿا والسـة، الؽتاب يف ورد ما خالل مـ إٓ ومعرفتفا اهب العؾؿ إلك مجال ٓ

 ُيتجاوز ٓ ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بف وصػف أو كػسف بف وصػ بؿا إٓ اهلل ُيقصػ ٓ» :أحؿد اإلمام
 .(1)«والحديث الؼرآن

 جاء ما إٓ وأسؿائف اهلل صػات يف كؾ ف آطتؼاد يف لقس» : البر طبد ابـ وقال
 جاء وما إمة، طؾقف أجؿعت أو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ صح   أو اهلل كتاب يف امـصقًص  بف
 .(2)«فقف ُيـاضر وٓ لف ُيسّؾؿ كحقه أو كؾ ف ذلؽ يف أحاد أخبار مـ

 اإليؿان أصقل مـ ُيعد   ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بف وصػف وبؿا كػسف بف وصػ بؿا اهلل وصػ إن  
 سبحاكف صػاتف مـ اشقئً  جحد فؿـ هبا، إٓ إيؿان ٓ التل العظقؿة وأسِسف الراسخة،
 الؿخؾقققـ، بصػات شب َففا أو طّطؾفا مـ وكذلؽ بؿممـ، فؾقس وأكؽرها وكػاها
 .اكبقرً  اطؾق   يؼقلقن طؿا اهلل وتعالك يصػقن، طؿا اهلل سبحان

 ومـ َكػر، فؼد خؾؼف مـ بشلء اهلل شّبف مـ» : الخزاطل حؿاد بـ كعقؿ قال
 رسقلف بف وصػف أو كػسف بف اهلل وصػ فقؿا فؾقس كػر، فؼد كػَسف بف اهلل وصػ ما أكؽر
 .(3)«تشبقف ملسو هيلع هللا ىلص

 طظقؿقـ أصؾقـ طؾك الباب هذا يف يؼقم والجؿاطة السـة أهؾ مذهب فنن   ولفذا
 اهلل صػات ُيؿث ؾقن فال تعطقؾ، بال والتـزيف تؿثقؾ، بال اإلثبات هؿا: متقـقـ، وأساسقـ

                                                           
 (.0/14ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى( »2)
 (.1/945« )جامع بقان العؾؿ وفضؾف( »1)
 (.954« )شرح آطتؼاد»الاللؽائل يف ( رواه 5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 گ گ گ﴿ وقال: ،[294]البؼرة: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ وقال: ،[40]إكػال:
 ،[29]محؿد: ﴾ىت مت خت حت جت يب﴿ وقال: ،[150]البؼرة: ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ

 .تؼارب الثالثقـ آية الؿعـك هذا يف وأيات

 بلسؿاء العؾؿ شلن ِطظؿ طؾك دٓلة أوضَح  َلتدل   معـاها يف ورد وما أيات هذه إن  
 ضقء وطؾك الـصقص، يف جاء ما ؼفْ وَ  طؾك العظقؿة وصػاتف الحسـك،  اهلل

 تقققػقةٌ  وصػاتف الرّب  أسؿاء إذ والحديث؛ الؼرآن ذلؽ يف ُيتجاوز فال إدلة، يف ورد ما 
 قال كؿا والسـة، الؽتاب يف ورد ما خالل مـ إٓ ومعرفتفا اهب العؾؿ إلك مجال ٓ

 ُيتجاوز ٓ ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بف وصػف أو كػسف بف وصػ بؿا إٓ اهلل ُيقصػ ٓ» :أحؿد اإلمام
 .(1)«والحديث الؼرآن

 جاء ما إٓ وأسؿائف اهلل صػات يف كؾ ف آطتؼاد يف لقس» : البر طبد ابـ وقال
 جاء وما إمة، طؾقف أجؿعت أو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ صح   أو اهلل كتاب يف امـصقًص  بف
 .(2)«فقف ُيـاضر وٓ لف ُيسّؾؿ كحقه أو كؾ ف ذلؽ يف أحاد أخبار مـ

 اإليؿان أصقل مـ ُيعد   ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بف وصػف وبؿا كػسف بف وصػ بؿا اهلل وصػ إن  
 سبحاكف صػاتف مـ اشقئً  جحد فؿـ هبا، إٓ إيؿان ٓ التل العظقؿة وأسِسف الراسخة،
 الؿخؾقققـ، بصػات شب َففا أو طّطؾفا مـ وكذلؽ بؿممـ، فؾقس وأكؽرها وكػاها
 .اكبقرً  اطؾق   يؼقلقن طؿا اهلل وتعالك يصػقن، طؿا اهلل سبحان

 ومـ َكػر، فؼد خؾؼف مـ بشلء اهلل شّبف مـ» : الخزاطل حؿاد بـ كعقؿ قال
 رسقلف بف وصػف أو كػسف بف اهلل وصػ فقؿا فؾقس كػر، فؼد كػَسف بف اهلل وصػ ما أكؽر
 .(3)«تشبقف ملسو هيلع هللا ىلص

 طظقؿقـ أصؾقـ طؾك الباب هذا يف يؼقم والجؿاطة السـة أهؾ مذهب فنن   ولفذا
 اهلل صػات ُيؿث ؾقن فال تعطقؾ، بال والتـزيف تؿثقؾ، بال اإلثبات هؿا: متقـقـ، وأساسقـ

                                                           
 (.0/14ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى( »2)
 (.1/945« )جامع بقان العؾؿ وفضؾف( »1)
 (.954« )شرح آطتؼاد»الاللؽائل يف ( رواه 5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار107
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

107 العلُم بأسماء هللا وصفاته ومنهج أهل السنة في ذلك
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 وكعقت كؿالف صػات طـف يـػقن وٓ بذواهتؿ، سبحاكف ذاتف ُيؿث ؾقن ٓ كؿا خؾؼف، بصػات
 ٿ ٿٿ ٿ ٺ ﴿ اهلل بلن   يممـقن بؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة كتابف يف الثابتة جاللف

 .﴾ ٹ ٹ
 الؽتاب كصقص مع يؼػ أن :العظقؿ الباب هذا يف مسؾؿ كؾ   طؾك والقاجب 
ف وٓ فقفؿا، ورد بؿا يممـ بؾ كؼصان، أو زيادة دون والسـة  مقاضعف، طـ اهلل كالم يحر 
 صػات مـ بشلءٍ  مـفا اشقئً  يؿثؾ وٓ صػاتف، ُيؽّقػ وٓ وآياتف، أسؿائف يف ُيؾحد وٓ

 أطؾؿ سبحاكف وهق بخؾؼف، ُيؼاس وٓ كِّد، وٓ كػم وٓ لف َسِؿل   ٓ سبحاكف فٕك   خؾؼف؛
 طـف أخربوا الذيـ رسؾف وكذلؽ خؾؼف، مـ احديثً  وأحسـ ،ققاًل  وأصدق وبغقره، بـػسف
 ولفذا ؛يعؾؿقن ٓ ما اهلل طؾك يؼقلقن الذيـ بخالف مصدوققن صادققن الصػات بتؾؽ
 جب يئ ىئ مئ حئ جئی ی ی ی ىئ ىئ﴿ سبحاكف: اهلل قال

 لؾرسؾ، الؿخالػقن بف وصػف طؿا كػسف فسب ح ،[221-220]الصافات: ﴾مب خب حب
 السـة أهؾ فنن   ولفذا والعقب؛ الـؼص مـ قالقه ما لسالمة الؿرسؾقـ، طؾك وسّؾؿ

 طؾقفؿ- اهلل رسؾ مـ وغقرهؿ وطقسك ومقسك وإبراهقؿ لؿحّؿد الؿت بِعقـ والجؿاطة
 الجالل، وكعقت الؽؿال صػات مـ لرهبؿ اهلل رسؾ أثبتف ما ُيثبتقن -وسالمف اهلل صؾقات
ه هبؿ، ورحؿتف لفؿ، ومحبّتف لعباده اهلل كتؽؾقؿ  طرشف، طؾك واستقائف طؾقفؿ، وُطؾق 
 اهلل قال بؿا فآمـقا الجؾقؾة، وصػاتف الؽريؿة الرب كعقت مـ ورد مؿا ذلؽ وكحق

 اطتؼاد أو لؽقػقةٍ  تعرض غقر مـ جاء كؿا وأمّروه ملسو هيلع هللا ىلص كبّقف طـ وصّح  كتابف يف سبحاكف
 السـةُ  وسعتفؿ بؾ الربية، رب صػات تعطقؾ إلك يمدي تلويؾٍ  أو مثؾقٍة، أو مشاهبةٍ 

 ردي ة، أهقاء أو بدطقة ضالٓت إلك يتجاوزوها ولؿ الؿرضقة، والطريؼة الؿحؿدية
ـقة الرتب ذلؽ بسبب فحازوا  .(1)وأخرة الدكقا يف العؾق ة والؿـازل الس 

 قريب. مجقب سؿقع إك ف ،خطاهؿ وترّسؿ هنجفؿ طؾك قروالس   اتباطفؿ حسـ اهلل رزقـا
 

                                                           
يـ طبد الغـل الؿؼدسل»( اكظر: 2)  (.59)ص:« طؼقدة الحافظ تؼل الد 
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 والتحذيُر  العظقؿة، الحسـك بلسؿائف اهلل دطاء يف الرتغقُب  الؽريؿ الؼرآن يف ورد لؼد
 الشديد، الحساب ذلؽ طؾك سقحاسبفؿ اهلل وأن   أسؿائف، يف الؿؾحديـ سبقؾ مـ الشديدُ 
 چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ سبحاكف: ققلف يف وذلؽ
 بلسؿاء ُيعـك أن مسؾؿ كؾ   طؾك يتلّكد فنك ف ولذا ؛[220]إطراف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ

 الذيـ اهلل أسؿاء يف الؿؾحديـ سبقؾ طـ ابعقدً  اصحقحً  اففؿً  وأن يػفؿفا الحسـك، اهلل
 آية يف ذلؽ طؾك وتقّطدهؿ ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ بؼقلف: أية هذه يف تقّطدهؿ
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ بؼقلف: أخرى
 اهلل أسؿاء يف واإللحاد ،[40]فصؾت: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ چڇ چ چ
 آياتف. يف إلحاد

  اهلل إن   إذ ؛حسـك كؾ فا اهلل أسؿاء أن   طؾك الؿتؼّدمة الؽريؿة أية دّلت وقد
 ُيقصػ ٓ أك ف كؿا إسؿاء، بلحسـ إٓ ُيسؿك ٓ -وطظؿتف وجؿالف وجاللف لؽؿالف-
  فلسؿاؤه وأصقبف، وأحسـف الثـاء بلكؿؾ إٓ طؾقف ُيثـك وٓ الصػات، بلحسـ إٓ
ـُ  إسؿاء يف ولقس وأكؿُؾفا، إسؿاء أحسـ هل  مؼامفا غقُرها يؼقم وٓ مـفا أحس
 حسـك بلك فا أسؿاءه  الرب وصػ وقد مسّدها، يسدّ  وٓ معـاها، يمدي وٓ
 ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ ققلف: ويف الؿتؼدمة، أية يف مقاضع، أربعة يف الؽريؿ الؼرآن يف
 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ وققلف: ،[220]اإلسراء: ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک کک
 ﴾       ﴿ وققلف: ،[2]صف: ﴾ھ ھ
 .[14]الحشر:

  .العظقؿة الصػة هبذه  اهلل أسؿاء فقفا ُوصػت الؼرآن يف مقاصـ أربعة ففذه
 وأطظؿفا، وأكؿؾفا إسؿاء أحسـ ففل ،تلكقث إحسـ ٓ الحسـ :الؾغة يف والحسـك

   
 ٕٗ  

 

َّها حسىن ويدنىل   ذنكوصُف أمساء اهلل تأ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه108 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 والتحذيُر  العظقؿة، الحسـك بلسؿائف اهلل دطاء يف الرتغقُب  الؽريؿ الؼرآن يف ورد لؼد
 الشديد، الحساب ذلؽ طؾك سقحاسبفؿ اهلل وأن   أسؿائف، يف الؿؾحديـ سبقؾ مـ الشديدُ 
 چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ سبحاكف: ققلف يف وذلؽ
 بلسؿاء ُيعـك أن مسؾؿ كؾ   طؾك يتلّكد فنك ف ولذا ؛[220]إطراف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ

 الذيـ اهلل أسؿاء يف الؿؾحديـ سبقؾ طـ ابعقدً  اصحقحً  اففؿً  وأن يػفؿفا الحسـك، اهلل
 آية يف ذلؽ طؾك وتقّطدهؿ ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ بؼقلف: أية هذه يف تقّطدهؿ
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ بؼقلف: أخرى
 اهلل أسؿاء يف واإللحاد ،[40]فصؾت: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ چڇ چ چ
 آياتف. يف إلحاد

  اهلل إن   إذ ؛حسـك كؾ فا اهلل أسؿاء أن   طؾك الؿتؼّدمة الؽريؿة أية دّلت وقد
 ُيقصػ ٓ أك ف كؿا إسؿاء، بلحسـ إٓ ُيسؿك ٓ -وطظؿتف وجؿالف وجاللف لؽؿالف-
  فلسؿاؤه وأصقبف، وأحسـف الثـاء بلكؿؾ إٓ طؾقف ُيثـك وٓ الصػات، بلحسـ إٓ
ـُ  إسؿاء يف ولقس وأكؿُؾفا، إسؿاء أحسـ هل  مؼامفا غقُرها يؼقم وٓ مـفا أحس
 حسـك بلك فا أسؿاءه  الرب وصػ وقد مسّدها، يسدّ  وٓ معـاها، يمدي وٓ
 ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ ققلف: ويف الؿتؼدمة، أية يف مقاضع، أربعة يف الؽريؿ الؼرآن يف
 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ وققلف: ،[220]اإلسراء: ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک کک
 ﴾       ﴿ وققلف: ،[2]صف: ﴾ھ ھ
 .[14]الحشر:

  .العظقؿة الصػة هبذه  اهلل أسؿاء فقفا ُوصػت الؼرآن يف مقاصـ أربعة ففذه
 وأطظؿفا، وأكؿؾفا إسؿاء أحسـ ففل ،تلكقث إحسـ ٓ الحسـ :الؾغة يف والحسـك

   
 ٕٗ  

 

َّها حسىن ويدنىل   ذنكوصُف أمساء اهلل تأ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ذاتف يف إطظؿ الؽؿال سبحاكف لف :أي ،[40]الـحؾ: ﴾ڱڱ ڳ ڳ﴿ تعالك: قال كؿا
 إسؿاء. أحسـ أسؿاؤه كاكت ولذا ؛وصػاتف وأسؿائف

 لق فنك فا هلل، طظقؿة كؿال صػة طؾك دلت قد لؽقهنا حسـك كاكت إك ؿا اهلل وأسؿاء
 لقست صػةٍ  طؾك دّلت ولق حسـك، تؽـ لؿ امحًض  اطَؾؿً  كاكت بؾ صػة طؾك تدل لؿ

 الؿدح إلك مـؼسؿة صػة أو كؼص صػةٍ  طؾك دّلت ولق حسـك، تؽـ لؿ كؿال بصػة
 جالل وكعقت كؿال صػات طؾك دالةٌ  جؿقعفا اهلل فلسؿاء حسـك، تؽـ لؿ والؼدح
 دل الذي الؿعـك هق لقس صػاتف مـ معـك طؾك دال   مـفا اسؿ وكؾ   ، لؾرب
 طؾك يدل والعزيز الرحؿة، صػة طؾك يدل -مثاًل - فالّرحؿـ ،(1)أخر آسؿ طؾقف
 والؿحسـ الؽرم، صػة طؾك يدل والؽريؿ الخؾؼ، صػة طؾك يدل والخالؼ العزة، صػة
 الرب طؾك الدٓلة يف متػؼةً  جؿقعفا كاكت وإن وهؽذا اإلحسان، صػة طؾك يدل
، طؾك دٓلُتفا حقث ومـ مرتادفٌة، الذات طؾك دٓلُتفا حقث مـ ففل ولفذا 
 مـف. مستػاد خاص معـك طؾك مـفا اسؿ كؾ لدٓلة متبايـٌة؛ الصػات
 ولق مدح، أسؿاء كؾ فا  الرب أسؿاء» : الؼقؿ ابـ الع مة قال
 حسـك بلك فا اهلل وصػفا وقد الؿدح، طؾك تدل لؿ لفا معاين ٓ مجّردةً  األػاضً  كاكت
 ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ فؼال: كؾ فا
 طؾك لدٓلتفا بؾ الؾػظ، لؿجّرد حسـك تؽـ لـؿ ففل ،[220]إطراف: ﴾ڍ ڇ

 ٺ ٺ ٺ﴿ يؼرأ: اقارئً  العرب بعُض  سؿع لؿا ولفذا ؛الؽؿال أوصاف
 كالمَ  هذا لقس قال: غػقر رحقؿواهلل  [52]الؿائدة: ﴾ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 فعاد اهلل، بؽالم هذا لقس ولؽـ ٓ، فؼال: اهلل؟ بؽالم أُتؽّذب الؼارئ: فؼال تعالك، اهلل
 فحؽؿ طز   صدقَت، إطرابل: فؼال ،[52]الؿائدة: ﴾ۀ ڻ ڻ﴿ وقرأ: حػظف، إلك

 بالعؽس أو العذاب باسؿ الرحؿة آية ُختؿت إذا ولفذا قطع. لؿا ورحؿ غػر ولق فؼطع،
 اهـ. .(2)«اكتظامف وطدمُ  الؽالم تـافرُ  ضفر

                                                           
 (.00ٓبـ سعدي )ص:« الحؼ القاضح الؿبقـ»( اكظر: 2)
 (.202)ص:« جالء إففام( »1)

.  
ها حسنى ومدلىل ذلك 111   وصُف أسماء هللا بأنَّ

 لتحؼقؼ مـف بد ٓ أساس بؿعاكقفا والعؾؿ الحسـك اهلل أسؿاء ففؿ أن   يتبّقـ وهبذا
 أمر الذي- بلسؿائف اهلل فدطاء [220]إطراف: ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ اهلل: ققل
 دطا التل إسؿاء هذه معاين الداطل طؾؿ إذا ويتحؼؼ يؽقن إك ؿا -أية هذه يف بف اهلل
 كلن مقصـف غقر يف آسؿ دطائف يف يجعؾ فنك ف ،بؿعاكقفا اطالؿً  يؽـ لؿ فنن هبا، اهلل

 آكتظام، وطدمُ  الؽالم يف التـافر فقظفر العؽس، أو العذاب باسؿ الرحؿة صؾب يختؿ
 يختؿ مـفا دطاء مـ ما أك ف يجد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـة يف أو الؼرآن يف القاردة إدطقة يتدبرّ  ومـ

 الدطاء مع وتـاسٌب  ارتباطٌ  آسؿ ذلؽ يف ويؽقن إٓ الحسـك اهلل أسؿاء مـ بشلءٍ 
 وققلف: ،[217]البؼرة: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ﴿ تعالك: كؼقلف ،الؿطؾقب

 ک ک ک﴿ وققلف: ،[209]الؿممـقن: ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿
 أيات. مـ ذلؽ وكحق ،[29]إطراف: ﴾ڳ گ گ گ گ ک

 بقان ويف التعّبد، ودطاء الثـاء ودطاء الؿسللة دطاء يتـاول بلسؿائف اهلل دطاء إن   ثؿ
 وصػاتف بلسؿائف يعرفقه أن إلك طباده يدطق سبحاكف وهق» : الؼقؿ ابـ يؼقل ذلؽ
 أسؿائف مقجب يحّب  سبحاكف وهق طبقدّيتفا، مـ بحظ فؿ ويلخذوا هبا، طؾقف ويثـقا

 جؿقٌؾ  القتر، يحب ِوترٌ  جقاد، كؾ   يحب وجقادٌ  طؾقؿ، كؾ   يحب طؾقؿٌ  ففق وصػاتف،
ل   وأهؾف، العػق يحب َطُػق   الجؿال، يحب

 إبرار، يحب بر   وأهؾف، الحقاء يحب   َحقِ
 إلك (1)«...الحؾؿ أهؾ يحب حؾقؿٌ  الصابريـ، يحب صبقرٌ  الشاكريـ، يحب شؽقرٌ 
 . كالمف آخر

 أشدّ  يحذر أن العظقؿ الباب هذا يف الؿسؾؿ لف يتـّبف أن يـبغل ما أهؿ مـ اأيًض  ثؿ
 سُقجزون بلك فؿ أية هذه يف اهلل تقّطدهؿ الذيـ اهلل أسؿاء يف الؿؾحديـ سبقؾ مـ الحذر

 صرُقف، هبؿ وتػّرقت اإللحاد وْصُػ  َجَؿَعفؿ وأكقاع، أصـاٌف  وهؿ يعؿؾقن، كاكقا ما
 الحؿد أن دطقاكا وآخر -اهلل شاء إن- أيت الحديث سقؽقن ؿفؿال الؿقضقع هذا وطـ
 العالؿقـ. رب هلل
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه110 ِ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
ها حسنى ومدلىل ذلك 111   وصُف أسماء هللا بأنَّ

 لتحؼقؼ مـف بد ٓ أساس بؿعاكقفا والعؾؿ الحسـك اهلل أسؿاء ففؿ أن   يتبّقـ وهبذا
 أمر الذي- بلسؿائف اهلل فدطاء [220]إطراف: ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ اهلل: ققل
 دطا التل إسؿاء هذه معاين الداطل طؾؿ إذا ويتحؼؼ يؽقن إك ؿا -أية هذه يف بف اهلل
 كلن مقصـف غقر يف آسؿ دطائف يف يجعؾ فنك ف ،بؿعاكقفا اطالؿً  يؽـ لؿ فنن هبا، اهلل

 آكتظام، وطدمُ  الؽالم يف التـافر فقظفر العؽس، أو العذاب باسؿ الرحؿة صؾب يختؿ
 يختؿ مـفا دطاء مـ ما أك ف يجد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـة يف أو الؼرآن يف القاردة إدطقة يتدبرّ  ومـ

 الدطاء مع وتـاسٌب  ارتباطٌ  آسؿ ذلؽ يف ويؽقن إٓ الحسـك اهلل أسؿاء مـ بشلءٍ 
 وققلف: ،[217]البؼرة: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ﴿ تعالك: كؼقلف ،الؿطؾقب

 ک ک ک﴿ وققلف: ،[209]الؿممـقن: ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿
 أيات. مـ ذلؽ وكحق ،[29]إطراف: ﴾ڳ گ گ گ گ ک

 بقان ويف التعّبد، ودطاء الثـاء ودطاء الؿسللة دطاء يتـاول بلسؿائف اهلل دطاء إن   ثؿ
 وصػاتف بلسؿائف يعرفقه أن إلك طباده يدطق سبحاكف وهق» : الؼقؿ ابـ يؼقل ذلؽ
 أسؿائف مقجب يحّب  سبحاكف وهق طبقدّيتفا، مـ بحظ فؿ ويلخذوا هبا، طؾقف ويثـقا

 جؿقٌؾ  القتر، يحب ِوترٌ  جقاد، كؾ   يحب وجقادٌ  طؾقؿ، كؾ   يحب طؾقؿٌ  ففق وصػاتف،
ل   وأهؾف، العػق يحب َطُػق   الجؿال، يحب

 إبرار، يحب بر   وأهؾف، الحقاء يحب   َحقِ
 إلك (1)«...الحؾؿ أهؾ يحب حؾقؿٌ  الصابريـ، يحب صبقرٌ  الشاكريـ، يحب شؽقرٌ 
 . كالمف آخر

 أشدّ  يحذر أن العظقؿ الباب هذا يف الؿسؾؿ لف يتـّبف أن يـبغل ما أهؿ مـ اأيًض  ثؿ
 سُقجزون بلك فؿ أية هذه يف اهلل تقّطدهؿ الذيـ اهلل أسؿاء يف الؿؾحديـ سبقؾ مـ الحذر

 صرُقف، هبؿ وتػّرقت اإللحاد وْصُػ  َجَؿَعفؿ وأكقاع، أصـاٌف  وهؿ يعؿؾقن، كاكقا ما
 الحؿد أن دطقاكا وآخر -اهلل شاء إن- أيت الحديث سقؽقن ؿفؿال الؿقضقع هذا وطـ
 العالؿقـ. رب هلل
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار111
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

111 ها حسنى ومدلول ذلك  أسماء هللا بأنَّ
ُ

وصف
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 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ : اهلل ققل طـ مضك فقؿا الحديث كان
 معـا بؼل وقد ،[220]إطراف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ
 سقجازيفؿ بلك ف فقفا الؿؾحديـ وتقّطده أسؿائف، يف اإللحاد مـ اهلل تحذيرُ  أية معـك مـ
 ُيفِؿؾ. وٓ ُيؿِفؾ سبحاكف ففق الحساب، أشدّ  طؾقفا وُيحاسبفؿ أطؿالفؿ، طؾك

 بتهديدين: أسمائه في يلحدون  الرين آلاية هره في هللا تهّدد وكد

 لؾتفديد. فنك فا ،﴾ھ﴿ ققلف: يف إمر صقغة إول:

 .(1)﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ ققلف: يف الثاين:
 الؼرب جاكب يف الشّؼ  وهق الّؾحد، ومـف والعدول، الؿقؾ هق :الؾغة يف واإللحاد

 قال الباصؾ، إلك الحؼ طـ الؿائؾ أي: الديـ، يف الُؿؾحد ومـف القسط، طـ مال الذي
قت ابـ ؽ   .(2)«مـف لقس ما فقف الُؿدخؾ الحؼ طـ العادل الؿؾحد» :الس 

 الثابت الحؼ طـ ومعاكقفا وبحؼائؼفا هبا العدول هق :سبحاكف اهلل أسؿاء يف واإللحاد
 اإللحاد مـ أية هذه يف اهلل حّذر ولؿا القصػ، هذا يجؿعفا طديدة أكقاع وهق لفا،
 وأكقاَطف؛ ،أسؿائف يف اإللحاد يعرف أن الؿسؾؿ طؾك امتلّكدً  كان التحذير هذا أسؿائف يف
 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا فقف يؼع لئال

 ققؾ: وقد وحقطة، حذر طؾك مـفا افقؽقكق ،لؾـاس تتضُح  أي: ،[00]إكعام:
 

ذذذذذذذذ َطَرْفذذذذذذذذُت    ٓ لؾشذذذذذذذذرْ  ذرَّ الش 
 

قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفِ  ـْ ؽِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلَ ِر    لَتَقق 
 

ذذذذذذذذذ ِف رِ ْعذذذذذذذذذيَ  َٓ  ـْ َمذذذذذذذذذوَ   رَّ الشَّ
 

 قذذذذذذذذفِ َيَؼذذذذذذذذع فِ  الـَّذذذذذذذذاسِ  ـَ ِمذذذذذذذذ 
 

                                                           
 (.1/519لؾشـؼقطل )« أضقاء البقان»( اكظر: 2)
 (.4/412لألزهري )« يب الؾغةهتذ( »1)

   
 ٕ٘  

 

 انتحريس يٍ اإلحلاد يف أمساء اهلل
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 :(1)أهىاع -جلّدم كما- هللا أسماء في وإلا��اد

ك أن :أحدها ى اإللف، مـ الال ت الؿشركقـ كتسؿقة هبا، وإوثان إصـام يسؿ   والُعز 
 :ققلف تػسقر يف جرير ابـ قال ،اإلفً  الصـؿ وتسؿقتفؿ الؿـ ان، مـ ومـَاةَ  العزيز، مـ
 إلحادهؿ وكان الؿشركقـ، بف يعـل» :[220]إطراف: ﴾چڇ چ چ چ ڃ﴿
 فقفا وزادوا وأوثاهنؿ، آلفتفؿ هبا فسّؿقا طؾقف، هل طؿا هبا طدلقا أك فؿ اهلل أسؿاء يف

 وسّؿقا اهلل، هق الذي اهلل اسؿ مـ لفا مـفؿ ااشتؼاقً  الال ت بعضفا فسّؿقا مـفا، وكؼصقا
 يف مجاهد طـ روى ثؿ .(2)«العزيز هق الذي اهلل اسؿ مـ لفا ااشتؼاقً  ىز  العُ  بعضفا
 اهـ. .«اهلل مـ الالت واشتؼقا العزيز، مـ العزى اشتؼقا» قال: أك ف أية معـك

 الباصؾة. وآلفتفؿ أوثاهنؿ إلك بلسؿائف طدلقا فنك فؿ أسؿاء اهلل،يف  إلحاد ففذا

  تقققػقةٌ  الحسـك اهلل وأسؿاءُ  وكؿالف، بجاللف يؾقؼ ٓ بؿا اهلل تسؿقة :الثاين الـقع
 ،مـفا لقس ما فقفا أدخؾ مـ فنن   ولفذا ؛والسـة الؼرآن فقفا يتجاوز أن ٕحد يجقز ٓ
 تػسقرها:» :الؿتؼدمة أية تػسقر يف  إطؿش قال اهلل، أسؿاء يف مؾحدٌ  ففق

 اهـ. .(3)«مـفا لقس ما فقفا ُيدخؾقن

 وتسؿقة بالطبع، الػاطؾة العؾةَ  إياه الػالسػة وتسؿقة ،اأبً  لف الـصارى تسؿقة ذلؽ ومـ
 اهلل. أسؿاء يف اإللحاد مـ ذلؽ فؽؾ   ذلؽ، وكحق الؽقن بؿفـدس لف الضالل أهؾ بعض

 طباس ابـ قال كؿا حؼائؼفا، وَجحدُ  معاكقفا طـ إسؿاء تعطقؾ :الثالث الـقع
 حؼائؼفا وجحد إسؿاء هذه معاين أكؽر مـ أن   ريب وٓ ،(4)«التؽذيب اإللحاد» :
 ألػاظٌ  إك فا الؿعطؾة: مـ يؼقل مـ ققل ذلؽ ومـ اهلل، أسؿاء يف مؾحدٌ  هبا مؽذٌب  ففق

 والبصقر السؿقع اسؿ طؾقف فقطؾؼقن صػات، تتضّؿـ وٓ ،معانٍ  طؾك تدل ٓ مجّردةٌ 
 تعالك رحؿة، وٓ لف، بصر وٓ لف، سؿع وٓ لف، حقاة ٓ ويؼقلقن: والرحقؿ، والحل

                                                           
 (.5/249ٓبـ الؼقؿ )« بدائع الػقائد»( اكظر: 2)
 (.4/255« )جامع البقان( »1)
 (.0/2415« )تػسقره»( رواه ابـ أبل حاتؿ يف 5)
 (.4/254« )تػسقره»( رواه ابـ جرير يف 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 :(1)أهىاع -جلّدم كما- هللا أسماء في وإلا��اد

ك أن :أحدها ى اإللف، مـ الال ت الؿشركقـ كتسؿقة هبا، وإوثان إصـام يسؿ   والُعز 
 :ققلف تػسقر يف جرير ابـ قال ،اإلفً  الصـؿ وتسؿقتفؿ الؿـ ان، مـ ومـَاةَ  العزيز، مـ
 إلحادهؿ وكان الؿشركقـ، بف يعـل» :[220]إطراف: ﴾چڇ چ چ چ ڃ﴿
 فقفا وزادوا وأوثاهنؿ، آلفتفؿ هبا فسّؿقا طؾقف، هل طؿا هبا طدلقا أك فؿ اهلل أسؿاء يف

 وسّؿقا اهلل، هق الذي اهلل اسؿ مـ لفا مـفؿ ااشتؼاقً  الال ت بعضفا فسّؿقا مـفا، وكؼصقا
 يف مجاهد طـ روى ثؿ .(2)«العزيز هق الذي اهلل اسؿ مـ لفا ااشتؼاقً  ىز  العُ  بعضفا
 اهـ. .«اهلل مـ الالت واشتؼقا العزيز، مـ العزى اشتؼقا» قال: أك ف أية معـك

 الباصؾة. وآلفتفؿ أوثاهنؿ إلك بلسؿائف طدلقا فنك فؿ أسؿاء اهلل،يف  إلحاد ففذا

  تقققػقةٌ  الحسـك اهلل وأسؿاءُ  وكؿالف، بجاللف يؾقؼ ٓ بؿا اهلل تسؿقة :الثاين الـقع
 ،مـفا لقس ما فقفا أدخؾ مـ فنن   ولفذا ؛والسـة الؼرآن فقفا يتجاوز أن ٕحد يجقز ٓ
 تػسقرها:» :الؿتؼدمة أية تػسقر يف  إطؿش قال اهلل، أسؿاء يف مؾحدٌ  ففق

 اهـ. .(3)«مـفا لقس ما فقفا ُيدخؾقن

 وتسؿقة بالطبع، الػاطؾة العؾةَ  إياه الػالسػة وتسؿقة ،اأبً  لف الـصارى تسؿقة ذلؽ ومـ
 اهلل. أسؿاء يف اإللحاد مـ ذلؽ فؽؾ   ذلؽ، وكحق الؽقن بؿفـدس لف الضالل أهؾ بعض

 طباس ابـ قال كؿا حؼائؼفا، وَجحدُ  معاكقفا طـ إسؿاء تعطقؾ :الثالث الـقع
 حؼائؼفا وجحد إسؿاء هذه معاين أكؽر مـ أن   ريب وٓ ،(4)«التؽذيب اإللحاد» :
 ألػاظٌ  إك فا الؿعطؾة: مـ يؼقل مـ ققل ذلؽ ومـ اهلل، أسؿاء يف مؾحدٌ  هبا مؽذٌب  ففق

 والبصقر السؿقع اسؿ طؾقف فقطؾؼقن صػات، تتضّؿـ وٓ ،معانٍ  طؾك تدل ٓ مجّردةٌ 
 تعالك رحؿة، وٓ لف، بصر وٓ لف، سؿع وٓ لف، حقاة ٓ ويؼقلقن: والرحقؿ، والحل

                                                           
 (.5/249ٓبـ الؼقؿ )« بدائع الػقائد»( اكظر: 2)
 (.4/255« )جامع البقان( »1)
 (.0/2415« )تػسقره»( رواه ابـ أبل حاتؿ يف 5)
 (.4/254« )تػسقره»( رواه ابـ جرير يف 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار113
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

113 التحذير من اإللحاد في أسماء هللا



. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 اهلل، أسؿاء يف اإللحاد مـ هذا أن   ريب وٓ يصػقن، طؿا اهلل وسبحان يؼقلقن، طؿا اهلل
، تعطقؾف مـ فؿـفؿ التعطقؾ، هذا يف متػاوتقن الؿعطؾقـ همٓء إن   ثؿ  أك ف بؿعـك جزئل 

، تعطقؾف مـ ومـفؿ ،ابعًض  ويثبت ابعًض  يعّطؾ  ُيثبت فال ،الجؿقعَ  يعطؾ أك ف بؿعـك كؾل 
 وصػ مؿا اشقئً  جحد مـ وكؾ   الحسـك، اهلل أسؿاء طؾقفا تدل التل الصػات مـ اشقئً 
 بحسب اإللحاد هذا مـ وحّظف ذلؽ، يف ألحد فؼد ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بف وصػف أو كػسف بف اهلل

 الجحد. هذا مـ حظ ف

 تؾقؼ كامؾةٍ  طظقؿةٍ  صػاٍت  مـ الحسـك اهلل أسؿاء تضّؿـتف ما تشبقفُ  :الرابع الـقع
ا الؿشّبفقن يؼقل طؿا اهلل تعالك الؿخؾقققـ، بصػات وجؿالف اهلل بجالل  كبقًرا، طؾق 
 سبحاكف: ويؼقل ،[22]الشقرى: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ يؼقل: واهلل
 سبحاكف ففق مثقؾ، وٓ شبقف وٓ لف سؿّل  ٓ سبحاكف فاهلل ،[40]مريؿ: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿
 أحؿد اإلمام يؼقل كؿا- والؿَشب ف خؾؼف، مـ شلء يشبفف وٓ خؾؼف، مـ اشقئً  يشبف ٓ
 اهلل تعالك ،كبصري وبصره كسؿعل، وسؿعف كَقِدي، اهلل يد» :-يؼقل الذي هق 
 ففق وكؿالف اهلل بجالل يؾقؼ وجف طؾك وصػاتف اهلل أسؿاء ُيثبت مـ أما ،(1)«ذلؽ طـ

 التعطقؾ. مـ وسالؿ التشبقف، مـ بريء
 جؿاطات مـفا كؾ يف وقع وقد الحسـك، اهلل أسؿاء يف لإللحاد أربعةٌ  أكقاعٌ  ففذه

 بّرأ وقد -وباصؾ ضالل كؾ مـ وكرمف بؿـّف ووقاكؿ َوَوَقاكا، اهلل َحَؿاكا- الؿبطؾقـ مـ
 وصػ بؿا إٓ اهلل يصػقا فؾؿ ،كؾ ف ذلؽ مـ بسـتف الؼائؿقـ وورثتف ملسو هيلع هللا ىلص لفقرس أتباع اهلل
 ولؿ خؾؼف، بصػات يشّبفقها ولؿ صػاتف، يجحدوا ولؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص كبّقف بف ووصػف كػسف بف

 وكػقا والصػات، إسؿاء لف أثبتقا بؾ معـك، وٓ الػظً  ٓ طؾقف أكزلت طؿا هبا يعدلقا
 التعطقؾ، مـ اخؾق   وتـزيُففؿ التشبقف، مـ ابري   إثباُتفؿ فؽان الؿخؾققات، مشاهبة طـف
 .[22]الشقرى:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ سبحاكف: قال كؿا

 وبؿا أهؾف، هق بؿا طؾقف ُمثـقـ هلل، حامديـ هـا الحديث كختؿ الؽريؿة أية وهبذه
  ويرضك. ربـا يحب كؿا فقف امباركً  اصّقبً  اكثقرً  احؿدً  كػسف، طؾك بف أثـك

                                                           
 (.2/474ٓبـ تقؿقة )« كؼض التلسقس»( اكظر: 2)

.  
 115 

 
 الحاجات، أطظؿُ  هل ومؾقؽفؿ وخالؼفؿ رهبؿ معرفة إلك العباد حاجة أن   يخػك ٓ

 وما ربف بلسؿاء أطرَف  العبدُ  كان وكؾؿا الضرورات، أطظؿ هل ذلؽ إلك وضرورهتؿ
 الـؼائص مـ ذلؽ يضاد مؿا طـف يتـّزه وما الجالل، وكعقت الؽؿال صػات مـ يستحؼف
 هذا تحؼقؼ إلك والسبقؾ ذلؽ، بحسب الؿدح مـ وكصقبف الثـاء مـ حظ ف كان والعققب
 الؽتاب يف القاردة الحسـك اهلل أسؿاء العبد يتدّبر أن ،الـبقؾ والؿؼصد الجؾقؾ الؿطؾب
 بجالل يؾقؼ وجف طؾك معـك مـ طؾقف دّلت ما ويثبت ،ااسؿً  ااسؿً  ويتلّمؾفا والسـة،
 كؾ   أن   ويممـ مـتفك، لف لقس والعظؿة الؽؿال هذا أن   ويعتؼد وطظؿتف، وكؿالف الرب

 استطاع ما ويبذل طـف، مؼّدٌس  مـّزهٌ  تعالك اهلل فنن   ،القجقه مـ بقجف الؽؿال هذا كاقض ما
 الؿسائؾ أهؿ الجؾقؾة العظقؿة الؿسللة هذه ويجعؾ وصػاتف، اهلل أسؿاء معرفة يف وسعف مـ

 كصقب. بـلوفر الخقر مـ لقػقز ؛بالتؼديؿ وأحؼفا بالعـاية وأوٓها

 طؾك رجاًل  بعث ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   : طائشة الؿممـقـ أم طـ ومسؾؿ البخاري روى
 ذكروا رجعقا فؾؿا ،﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿بـ فقختؿ ،صالتف يف ٕصحابف يؼرأ وكان سرّية،
 صػةُ  ٕك فا فؼال: فسللقه ،«ذلؽ؟ يصـع كان شلء ٕي سؾقه» فؼال: ،ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل ذلؽ

 .(1)«يحّبف اهلل أنَّ  أخبروه» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال هبا. أقرأ أن أحب وأكا الّرحؿـ،

 وجاللف، كؿالف وكعقت الّرحؿـ أوصاف لِذكر ُأخؾصت الؽريؿة السقرة ففذه
 سبب طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سللف لؿا ولفذا قراءهتا، مـ اإلكثار  الصحابل هذا فلحب
 :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  فؼال هبا. أقرأ أن أحب وأكا الّرحؿـ صػة ٕك فا قال: لؼراءهتا مالزمتف

 إياها ُحبُّؽ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   يف قصة مشاهبة حديث آخر ويف ،«يحّبف اهلل أنَّ  أخبروه»
                                                           

 (.225« )مسؾؿصحقح »(، و7570البخاري )صحقح » (2)

   
 ٕٙ  

 

 تدّتس أمساء اهلل وصفاتّ وػدو تؼطيهها
 وِػظى أثس ذنك ػهً انؼثد
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 الحاجات، أطظؿُ  هل ومؾقؽفؿ وخالؼفؿ رهبؿ معرفة إلك العباد حاجة أن   يخػك ٓ

 وما ربف بلسؿاء أطرَف  العبدُ  كان وكؾؿا الضرورات، أطظؿ هل ذلؽ إلك وضرورهتؿ
 الـؼائص مـ ذلؽ يضاد مؿا طـف يتـّزه وما الجالل، وكعقت الؽؿال صػات مـ يستحؼف
 هذا تحؼقؼ إلك والسبقؾ ذلؽ، بحسب الؿدح مـ وكصقبف الثـاء مـ حظ ف كان والعققب
 الؽتاب يف القاردة الحسـك اهلل أسؿاء العبد يتدّبر أن ،الـبقؾ والؿؼصد الجؾقؾ الؿطؾب
 بجالل يؾقؼ وجف طؾك معـك مـ طؾقف دّلت ما ويثبت ،ااسؿً  ااسؿً  ويتلّمؾفا والسـة،
 كؾ   أن   ويممـ مـتفك، لف لقس والعظؿة الؽؿال هذا أن   ويعتؼد وطظؿتف، وكؿالف الرب

 استطاع ما ويبذل طـف، مؼّدٌس  مـّزهٌ  تعالك اهلل فنن   ،القجقه مـ بقجف الؽؿال هذا كاقض ما
 الؿسائؾ أهؿ الجؾقؾة العظقؿة الؿسللة هذه ويجعؾ وصػاتف، اهلل أسؿاء معرفة يف وسعف مـ

 كصقب. بـلوفر الخقر مـ لقػقز ؛بالتؼديؿ وأحؼفا بالعـاية وأوٓها

 طؾك رجاًل  بعث ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   : طائشة الؿممـقـ أم طـ ومسؾؿ البخاري روى
 ذكروا رجعقا فؾؿا ،﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿بـ فقختؿ ،صالتف يف ٕصحابف يؼرأ وكان سرّية،
 صػةُ  ٕك فا فؼال: فسللقه ،«ذلؽ؟ يصـع كان شلء ٕي سؾقه» فؼال: ،ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل ذلؽ

 .(1)«يحّبف اهلل أنَّ  أخبروه» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال هبا. أقرأ أن أحب وأكا الّرحؿـ،

 وجاللف، كؿالف وكعقت الّرحؿـ أوصاف لِذكر ُأخؾصت الؽريؿة السقرة ففذه
 سبب طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سللف لؿا ولفذا قراءهتا، مـ اإلكثار  الصحابل هذا فلحب
 :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  فؼال هبا. أقرأ أن أحب وأكا الّرحؿـ صػة ٕك فا قال: لؼراءهتا مالزمتف

 إياها ُحبُّؽ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   يف قصة مشاهبة حديث آخر ويف ،«يحّبف اهلل أنَّ  أخبروه»
                                                           

 (.225« )مسؾؿصحقح »(، و7570البخاري )صحقح » (2)

   
 ٕٙ  

 

 تدّتس أمساء اهلل وصفاتّ وػدو تؼطيهها
 وِػظى أثس ذنك ػهً انؼثد
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 .(1)«الجـة أدخؾؽ

 ما واستحضار تذّكرها ومالزمتَف الرحؿـ لصػات العبد حب أن   طؾك ذلؽ فدل
 سبٌب  معاكقفا يف والتػّؼف وجاللف، الرب بؽؿال الالئؼة الجؾقؾة الؿعاين مـ طؾقف دّلت
 يف الحال هق كؿا ومحبتف  الرب ارض وكقؾ الجـة، دخقل أسباب مـ طظقؿ
 وأرضاه. رضل اهلل طـف الجؾقؾ الصحابل هذا قصة

  َّالؽتاب يف القاردة الصػات جؿقع مع يؼػ أن مسؾؿ كؾ طؾك القاجب إن 
 اهلل مِـ» : الزهري اإلمام قال كؿا والتسؾقؿ، والؼبقل الرضا مققػ والسـة
 قْدِره حّؼ  اهلل َقَدرَ  لؿسؾؿ يجقز وٓ .(2)«التسؾقؿ وطؾقـا البالغ، الرسقل وطؾك الرسالة،

 ذلؽ. كحق أو تعطقؾٍ  أو استـؽارٍ  أو بَرد   مـفا اشقئً  ُيؼابؾ أن

 طباس ابـ طـ أبقف، طـ صاوس، ابـ طـ معؿر، طـ «مصـػف» يف الرزاق طبد روى
 ااستـؽارً  الصػات يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ احديثً  سؿع لؿا اكتػض رجاًل  رأى أك ف» :
 .(3)«متشاهبف طـد ويفؾؽقن محؽؿف طـد رقة يجدون همٓء؟ َفَرُق  ما فؼال: لذلؽ،

 وضعػ طؾؿف لؼؾة- الرجؾ هذا أن   إٓ الؿحؽؿ، مـ والسـة الؼرآن يف اهلل وصػات
 وأخرب ذلؽ  طباس ابـ طؾقف فلكؽر آستـؽار، إلك فبادر إمر طؾقف اشتبف -تػريؼف

 .ةؽَ ؾَ هَ  سبقُؾ  آستـؽار هذا أن  

 يحذر وأن والؼبقل، التسؾقؿ هق والصػات إسؿاء يف القاجب أن   بذلؽ فتبقّـ
 أو لفا، بتعطقؾ إما ؛وصػاتف اهلل أسؿاء يف ُيؾحدون مـ سبقؾ مـ الحذر أشدّ  الؿسؾؿُ 
 ذلؽ كحق أو الؿخؾقققـ، بصػات لفا تؿثقؾ أو لؿعاكقفا، تحريػ أو لبعضفا، تؽذيب

 ذلؽ. طـ وتؼّدس اهلل تعالك الضالل، سبؾ مـ
                                                           

(، 1902(، والرتمذي )774(، ورواه البخاري تعؾقًؼا )242/ 5) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 2)
 . وحسـف مـ حديث أكس 

 فتح(. - 25/005« )صحقحف»البخاري يف  طؾؼف( 1)
، «التقحقد»(، وأورده شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب يف كتاب 22/415« )الؿصـػ( »5)

 (.072)ص:« تقسقر العزيز الحؿقد»يف  واكظر شرحف

.  
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 لـػسف اهلل أثبتف ما إثبات هق :العظقؿ الباب هذا يف مـفجفؿ والجؿاطة السـة وأهؾ
 تعطقؾ، أو تحريػ دون الجالل، وكعقت الؽؿال صػات مـ ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف لف أثبتف وما

 الـؼائص مـ ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف طـف كػاه وما كػسف طـ اهلل كػاه ما وكػل تؿثقؾ، أو تؽققػ ودون
 والحديث. الؼرآن ذلؽ يف يتجاوزون وٓ والعققب،

 واستؼامتف صالحف يف العبد طؾك كثقرةً  اآثارً  العظقؿ الؿـفج لفذا أن   ريب وٓ
 مـ كان أطؾؿ وصػاتف وبلسؿائف باهلل كان كؾ ؿا العبد إن   إذ لف؛ ومراقبتف رّبف مـ وخقفف

 .، وطـ معصقتف أبعدأقرب وإلقف أصؾب، ولف أخقف، اهلل

َب  الؿـفج هذا خالػ مـ أما  أسؿاء يف الزيغ أهؾ صرَق  وسؾؽ الجادة هذه وَتـَؽ 
 باهلل، معرفة الـاس أضعػ يؽقن إك ف بؾ وخالؼف، ربف معرفة طـ أبعده فؿا وصػاتف اهلل

 مـف. وخشقةً  اخقفً  وأقّؾفؿ

 إلك يرجع اهلل معرفة يف الـاس تػاوت أنَّ  بّقـ أن بعد  الؼقؿ ابـ يؼقل ولذا
 لحؼاِؼفا: الؿخالػة الشبف بػساد والعؾؿ وففؿفا الـبقية الـصقص معرفة يف تػاوتفؿ

 لجفؾفؿ ؛السؾػ ذّمف الذي الؿذمقم، الباصؾ الؽالم أهؾ بصقرة الـاس أضعػ وتجد»
ـِ  ومعاكقفا، بالـصقص بف وتؿؽ   .«قؾقهبؿ مـ الباصؾة الش 

ـُ  العقام أن    بّقـ ثؿ ًٓ  أحس  :فؼال ،مـفؿ برهبؿ معرفة وأققى همٓء مـ حا
 -الؿتؽؾؿقـ أكثر طـد :أي- أكثرهؿ طـد مممـقـ لقسقا الذيـ العامة حال تلمؾت وإذا»

 اهـ. .(1)«لؾحؼ اواكؼقادً  لؾقحل اتسؾقؿً  وأطظؿ اإيؿاكً  وأققى مـفؿ بصقرةً  أتؿّ  رأيتفؿ

 الديـ أبقاب جؿقع ويف الباب هذا يف يؽقن أن :مسؾؿ كؾ   طؾك وجب ولفذا 
 وأبقاب كؾ فا الضالل سبؾ يحذر وأن مـفجفؿ، وَوْفؼ والجؿاطة السـة أهؾ ســ طؾك

 ويرضاه، يحبف خقر لؽؾ يقّفؼـا أن سبحاكف فـسللف وحده، اهلل بقد والتقفقؼ جؿقعفا، الباصؾ
 قريٌب. مجقٌب  سؿقعٌ  إك ف مضؾقـ، وٓ ضالقـ غقر مفتديـ هداة يجعؾـا وأن

 

                                                           
 (.2/210« )مدارج السالؽقـ( »2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 لـػسف اهلل أثبتف ما إثبات هق :العظقؿ الباب هذا يف مـفجفؿ والجؿاطة السـة وأهؾ
 تعطقؾ، أو تحريػ دون الجالل، وكعقت الؽؿال صػات مـ ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف لف أثبتف وما

 الـؼائص مـ ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف طـف كػاه وما كػسف طـ اهلل كػاه ما وكػل تؿثقؾ، أو تؽققػ ودون
 والحديث. الؼرآن ذلؽ يف يتجاوزون وٓ والعققب،

 واستؼامتف صالحف يف العبد طؾك كثقرةً  اآثارً  العظقؿ الؿـفج لفذا أن   ريب وٓ
 مـ كان أطؾؿ وصػاتف وبلسؿائف باهلل كان كؾ ؿا العبد إن   إذ لف؛ ومراقبتف رّبف مـ وخقفف

 .، وطـ معصقتف أبعدأقرب وإلقف أصؾب، ولف أخقف، اهلل

َب  الؿـفج هذا خالػ مـ أما  أسؿاء يف الزيغ أهؾ صرَق  وسؾؽ الجادة هذه وَتـَؽ 
 باهلل، معرفة الـاس أضعػ يؽقن إك ف بؾ وخالؼف، ربف معرفة طـ أبعده فؿا وصػاتف اهلل

 مـف. وخشقةً  اخقفً  وأقّؾفؿ

 إلك يرجع اهلل معرفة يف الـاس تػاوت أنَّ  بّقـ أن بعد  الؼقؿ ابـ يؼقل ولذا
 لحؼاِؼفا: الؿخالػة الشبف بػساد والعؾؿ وففؿفا الـبقية الـصقص معرفة يف تػاوتفؿ

 لجفؾفؿ ؛السؾػ ذّمف الذي الؿذمقم، الباصؾ الؽالم أهؾ بصقرة الـاس أضعػ وتجد»
ـِ  ومعاكقفا، بالـصقص بف وتؿؽ   .«قؾقهبؿ مـ الباصؾة الش 

ـُ  العقام أن    بّقـ ثؿ ًٓ  أحس  :فؼال ،مـفؿ برهبؿ معرفة وأققى همٓء مـ حا
 -الؿتؽؾؿقـ أكثر طـد :أي- أكثرهؿ طـد مممـقـ لقسقا الذيـ العامة حال تلمؾت وإذا»

 اهـ. .(1)«لؾحؼ اواكؼقادً  لؾقحل اتسؾقؿً  وأطظؿ اإيؿاكً  وأققى مـفؿ بصقرةً  أتؿّ  رأيتفؿ

 الديـ أبقاب جؿقع ويف الباب هذا يف يؽقن أن :مسؾؿ كؾ   طؾك وجب ولفذا 
 وأبقاب كؾ فا الضالل سبؾ يحذر وأن مـفجفؿ، وَوْفؼ والجؿاطة السـة أهؾ ســ طؾك

 ويرضاه، يحبف خقر لؽؾ يقّفؼـا أن سبحاكف فـسللف وحده، اهلل بقد والتقفقؼ جؿقعفا، الباصؾ
 قريٌب. مجقٌب  سؿقعٌ  إك ف مضؾقـ، وٓ ضالقـ غقر مفتديـ هداة يجعؾـا وأن
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار117
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

117 تدّبُر أسماء هللا وصفاته وعدم تعطيلها وِعظم أثر ذلك على العبد
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 حديث مـ «صحقحقفؿا» يف ومسؾؿ البخاري خّرجف فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ صّح  لؼد

 أحصاها مـ ،اواحًد  إٓ ماِةً  ،ااسؿً  وتسعقـ تسعة هلل إنَّ » قال: أك ف  هريرة أبل
 .(1)«الجـة دخؾ

 إحصاء طؾك الؿرتت ب -الجـة دخقل وهق أٓ- العظقؿ الػضؾ هذا أن   ريب وٓ
 والسعل العظقؿ الؿطؾب هذا كقؾ يف الِجدّ  الـػس يف لقحرك اهلل أسؿاء مـ العدد هذا
 تحؼقؼف. طؾك الشديد والحرص تؽؿقؾف، يف

 هذا يف فقف ِب رغ  الؿُ  اهلل أسؿاء بنحصاء الؿرادَ  أن   -خطلً - الـّاس بعُض  ضـ ولؼد
 الؼؾب، يف واستظفارها اهلل، أسؿاء مـ ااسؿً  وتسعقـ تسعة ألػاظ طد   هق الحديث
 يف هلل ذكره جؿؾة يف بعضفؿ جعؾفا وربؿا مخصقصة، معّقـة أوقات يف هبا والتؾّػظ
 لؿدلقٓهتا، تدبّر أو العظقؿة، الجؾقؾة إسؿاء لفذه -همٓء مـ- فؼف دون ومسائف صباحف

 ومتطؾباهتا. بؿؼتضقاهتا طؿؾ أو ومستؾزماهتا، لؿقجباهتا تحؼقؼ أو

 فؼف بال فؼط، حروففا طدّ  اهلل أسؿاء بنحصاء الؿراد لقس أك ف ô العؾؿاء كبّف ولؼد
 ثؿ ،اسؾقؿً  اصحقحً  اففؿً  هبا والؿراد معـاها ففؿ مـ ذلؽ يف بد ٓ بؾ هبا، طؿؾ أو لفا

 تؼتضقف. بؿا العؿؾ

 التل فوصػاتِ  تعالك اهلل بلسؿاء الؿعرفةِ  تؿامِ  مـ» : الطؾؿـؽل طؿر أبق قال
 وما والصػات بإسؿاء الؿعرفة ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال ما والحافظ الداطل هبا يستحؼ
 لؿعاين اطالؿً  يؽـ لؿ ذلؽ يعؾؿ لؿ ومـ الحؼائؼ، مـ طؾقف وتدل الػقائد، مـ تتضّؿـ
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ٍٍ  أمساُء اهلل احلسىن غرُي حمصىزج ِتؼدٍد يؼيَّ
ٌُ املساد تقىنّ  ُّح»:ملسو هيلع هللا ىلصوتيا ٍْ أحصاْا دخم اجل  «َي
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 .(1)«الؿعاين مـ طؾقف تدل ما بذكرها امستػقدً  وٓ إسؿاء،

 هبا هللهبا  الداطل يـال والتل الحسـك بإسؿاء الؿعرفة تؿام أن   إلك  فـّبف
 مـ تتضّؿـف وبؿا بإسؿاء بالؿعرفة يؽقن إك ؿا الحديث يف القارد العظقؿ الثقاب هذا
 طؾقف. تدل بؿا طؾؿ أو لفا ففؿ دون فؼط طّدها ٓ الحؼائؼ، مـ طؾقف وتدل ػقائدال

 مراتَب  ث َث  الحسـك اهلل أسؿاء إلحصاء أنَّ   الؼقؿ ابـ الع مة ذكر وقد
 الؿتؼدم: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل حديث يف الؿذكقر العظقؿ اهلل ثقاَب  العبُد  يـال وتحؼقؼفا بتؽؿقؾفا

 وطددها. ألػاضفا إحصاء :إولك الؿرتبة

 ومدلقٓهتا. معاكقفا ففؿ :الثاكقة الؿرتبة

 .(2)الؿسللة ودطاء العبادة لدطاء شامؾ وهذا هبا، اهلل دطاء :الثالثة الؿرتبة

 مـ الؼدر لفذا الصحقح اإلحصاء يؽقن العظقؿة الثالثة الؿراتب هذه فبتحؼقؼ
 الحسـك. اهلل أسؿاء

 العدد هذا يف محصقرةً  لقست الحسـك اهلل أسؿاء أن   هـا ُيعؾؿ أن يـبغل ومؿا 
 ،«الجـة دخؾ أحصاها مـ ااسؿً  وتسعقـ تسعة هلل إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف يف الؿذكقر الؿعّقـ
 ،مستؼال   اخربً ولقس صػٌة، «أحصاها مـ» فؼقلف: واحدة، جؿؾة الحديث هذا يف فالؽالم
 يـايف ٓ وهذا الجـة، دخؾ أحصاها مـ أن   شلهنا مـ اسًؿا وتسعقـ تسعة هلل أن   :والؿعـك

 تسعة طـدي إن   تؼقل: كؿا العرب لغة يف كثقرة كظائر ولفذا غقرها، أسؿاءٌ  لف يؽقن أن
 لغقر معدةً  غقرها طـدك يؽقن أن يـايف ٓ هذا فنن   لؾصدقة، أطددهتا ادرهؿً  وتسعقـ
 العؾؿاء. بقـ فقف خالف ٓ معروف أمر وهذا ذلؽ،

 معّقـ، بعدد ُتحدّ  وٓ محصقرة غقرُ  اهلل أسؿاء أن   طؾك يدل ما السـة يف ورد لؼد بؾ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼدت قالت:  طائشة طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :ذلؽ ومـ
 مـصقبتان، وهؿا الؿسجد يف وهق فقدمق بطـ طؾك يدي فققعت فالتؿستف الػراش مـ لقؾة
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 .(1)«الؿعاين مـ طؾقف تدل ما بذكرها امستػقدً  وٓ إسؿاء،

 هبا هللهبا  الداطل يـال والتل الحسـك بإسؿاء الؿعرفة تؿام أن   إلك  فـّبف
 مـ تتضّؿـف وبؿا بإسؿاء بالؿعرفة يؽقن إك ؿا الحديث يف القارد العظقؿ الثقاب هذا
 طؾقف. تدل بؿا طؾؿ أو لفا ففؿ دون فؼط طّدها ٓ الحؼائؼ، مـ طؾقف وتدل ػقائدال

 مراتَب  ث َث  الحسـك اهلل أسؿاء إلحصاء أنَّ   الؼقؿ ابـ الع مة ذكر وقد
 الؿتؼدم: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل حديث يف الؿذكقر العظقؿ اهلل ثقاَب  العبُد  يـال وتحؼقؼفا بتؽؿقؾفا

 وطددها. ألػاضفا إحصاء :إولك الؿرتبة

 ومدلقٓهتا. معاكقفا ففؿ :الثاكقة الؿرتبة

 .(2)الؿسللة ودطاء العبادة لدطاء شامؾ وهذا هبا، اهلل دطاء :الثالثة الؿرتبة

 مـ الؼدر لفذا الصحقح اإلحصاء يؽقن العظقؿة الثالثة الؿراتب هذه فبتحؼقؼ
 الحسـك. اهلل أسؿاء

 العدد هذا يف محصقرةً  لقست الحسـك اهلل أسؿاء أن   هـا ُيعؾؿ أن يـبغل ومؿا 
 ،«الجـة دخؾ أحصاها مـ ااسؿً  وتسعقـ تسعة هلل إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف يف الؿذكقر الؿعّقـ
 ،مستؼال   اخربً ولقس صػٌة، «أحصاها مـ» فؼقلف: واحدة، جؿؾة الحديث هذا يف فالؽالم
 يـايف ٓ وهذا الجـة، دخؾ أحصاها مـ أن   شلهنا مـ اسًؿا وتسعقـ تسعة هلل أن   :والؿعـك

 تسعة طـدي إن   تؼقل: كؿا العرب لغة يف كثقرة كظائر ولفذا غقرها، أسؿاءٌ  لف يؽقن أن
 لغقر معدةً  غقرها طـدك يؽقن أن يـايف ٓ هذا فنن   لؾصدقة، أطددهتا ادرهؿً  وتسعقـ
 العؾؿاء. بقـ فقف خالف ٓ معروف أمر وهذا ذلؽ،

 معّقـ، بعدد ُتحدّ  وٓ محصقرة غقرُ  اهلل أسؿاء أن   طؾك يدل ما السـة يف ورد لؼد بؾ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼدت قالت:  طائشة طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :ذلؽ ومـ
 مـصقبتان، وهؿا الؿسجد يف وهق فقدمق بطـ طؾك يدي فققعت فالتؿستف الػراش مـ لقؾة

                                                           
 (.22/114ٓبـ حجر )« فتح الباري( »2)
 (.2/244« )بدائع الػقائد»اكظر: ( 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار119
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 املراد بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أحصاها دخل الجن
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 بؽ وأطقذ طؼقبتؽ، مـ تؽاوبؿعاف سخطؽ، مـ برضاك أطقذ الّؾفؿ» يؼقل: وهق
 يحصل ٓ أك ف ملسو هيلع هللا ىلص فلخرب ،(1)«كػسؽ طؾك أثـقت كؿا أكت ،طؾقؽ ثـاء أحصل ٓ ،مـؽ
 طؾقف. الثـاء ٕحصك أسؿائف جؿقع أحصك ولق طؾقف، ثـاء

 مـ طؾلّ  اهلل يػتح ثؿ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص أك ف الطقيؾ الشػاطة حديث يف ورد ما :اأيًض  ذلؽ ومـ
 أن   طؾك الحديث فدل ،(2)«قبؾل أحدٍ  طؾك يػتحف لؿ اشقئً  طؾقف الثـاء وحسـ محامده
 وهل الققم، ذلؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف طؾك هبا اهلل يػتح وصػاتف اهلل أسؿاء مـ محامد هـاك

 والسـة. الؽتاب يف الؿلثقرة الؿحامد غقر -شؽ بال-

 أن   : مسعقد بـ اهلل طبد حديث مـ وغقره «الؿسـد» يف ثبت فؼد :اوأيًض 
 وابـ كطبد وابـ طبدك إك ل الؾفؿ فؼال: حزنٌ  وٓ هؿ   اطبًد  أصاب ما» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 لؽ، هق اسؿ بؽؾ أسللؽ قضاؤك، يفّ طدٌل  حؽؿؽ، يفّ ماضٍ  بقدك، كاصقتل أمتؽ،
 طؾؿ يف بف استلثرت أو خؾؼؽ، مـ اأحًد  طؾؿتف أو كتابؽ، يف أكزلتف أو كػسؽ، بف سّؿقت
ل، وذهاب حزين وج ء صدري وكقر قؾبل ربقع الؼرآن تجعؾ أن طـدك، الغقب  إٓ هؿ 
 .(3)«افرًح  مؽاكف وأبدلف وحزكف هّؿف اهلل أذهب

  أقسام: ث ثةَ  اهلل أسؿاء فجعؾ» : الؼقؿ ابـ قال

  ف.كتابَ  بف َل زِ ـْ يُ  ولؿ هؿغقرِ  أو مالئؽتف مـ شاء لؿـ هُ فلضفرَ  كػسف بف كسؿ   :قسؿ

 طباده. إلك بف فتعرف كتابف بف أكزل :وقسؿ

 استلثرت» قال: ولفذا ؛خؾؼف مـ اأحدً  طؾقف ُيطؾِع فؾؿ غقبف طؾؿ يف بف استلثر :وقسؿ
 .(4)«بعؾؿف تػردت أي: «بف

                                                           
 (.424« )مسؾؿصحقح » (2)
 . (294(، ومسؾؿ )4721رواه البخاري )( 1)
 (.299« )السؾسؾة الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 2/592« )دالؿسـ( »5)
 (.2/244« )بدائع الػقائد( »4)
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 والسـة الؼرآن يف هل بؾ الؿعقّـ، العدد هذا يف محصقرة غقُر  اهلل أسؿاء أن   يتبقّـ وهبذا
 اهلل. أسؿاء مـ العدد هذا إحصاء فضقؾة طؾك الدٓلة الحديث وقصارى ذلؽ، مـ أكثرُ 

 إسؿاء هذه طدّ  يف صحقٌح  حديٌث  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ يرد لؿ أك ف :هـا طؾقف يـّبف ومؿا 
 لفذه ذكرٍ  مـ وغقرهؿا «ماجف ابـ ســ»و ،«الرتمذي جامع» يف ورد ما وأما وسردها،
 الؿعرفة أهؾ باتػاق- هذا فنن   ،(1)الؿتؼّدم هريرة أبل حديث َطِؼَب  مسرودةً  إسؿاء
 حديث يف الرواة بعض مـ مدرٌج  هق وإك ؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كالم مـ سقْ لَ  -بالحديث والعؾؿ
 طـ ثبقهتا ولعدم لضعػفا ؛لفا ذكر دون ومسؾؿ البخاري خّرجف ولذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل
 .(2)العؾؿ أهؾ كتب مـ مظاهنا يف مبسقصة العؾؿ صالب يجدها ذلؽ وتػاصقؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 وطّقل قرأهؿا فؿـ والسـة، الؽتاب يف -تؼّدم كؿا- مقجقدة إسؿاء هذه إن   ثؿ
 بالؿراد، ضػر فؼد ،فقفؿا القاردة الحسـك اهلل أسؿاء تدبر يف واجتفد ديـف، يف طؾقفؿا
 التقفقؼ. وحده وباهلل الؿؼصقد، وحصؾ

 

 

 
 

 

│ 

                                                           
 (.5242« )ســ ابـ ماجف»(، و5007« )الرتمذي جامع»( اكظر: 2)
 وما بعدها(. 22/120ٓبـ حجر )« فتح الباري»( واكظر يف ذلؽ: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه120 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 ...لحسنى غيُر محصىزة ِبعدٍد معيَّنأسماُء هللا ا 121 

 والسـة الؼرآن يف هل بؾ الؿعقّـ، العدد هذا يف محصقرة غقُر  اهلل أسؿاء أن   يتبقّـ وهبذا
 اهلل. أسؿاء مـ العدد هذا إحصاء فضقؾة طؾك الدٓلة الحديث وقصارى ذلؽ، مـ أكثرُ 

 إسؿاء هذه طدّ  يف صحقٌح  حديٌث  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ يرد لؿ أك ف :هـا طؾقف يـّبف ومؿا 
 لفذه ذكرٍ  مـ وغقرهؿا «ماجف ابـ ســ»و ،«الرتمذي جامع» يف ورد ما وأما وسردها،
 الؿعرفة أهؾ باتػاق- هذا فنن   ،(1)الؿتؼّدم هريرة أبل حديث َطِؼَب  مسرودةً  إسؿاء
 حديث يف الرواة بعض مـ مدرٌج  هق وإك ؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كالم مـ سقْ لَ  -بالحديث والعؾؿ
 طـ ثبقهتا ولعدم لضعػفا ؛لفا ذكر دون ومسؾؿ البخاري خّرجف ولذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل
 .(2)العؾؿ أهؾ كتب مـ مظاهنا يف مبسقصة العؾؿ صالب يجدها ذلؽ وتػاصقؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 وطّقل قرأهؿا فؿـ والسـة، الؽتاب يف -تؼّدم كؿا- مقجقدة إسؿاء هذه إن   ثؿ
 بالؿراد، ضػر فؼد ،فقفؿا القاردة الحسـك اهلل أسؿاء تدبر يف واجتفد ديـف، يف طؾقفؿا
 التقفقؼ. وحده وباهلل الؿؼصقد، وحصؾ

 

 

 
 

 

│ 

                                                           
 (.5242« )ســ ابـ ماجف»(، و5007« )الرتمذي جامع»( اكظر: 2)
 وما بعدها(. 22/120ٓبـ حجر )« فتح الباري»( واكظر يف ذلؽ: 1)
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رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  
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طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام
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 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

121
ٍن أسماُء هللا الحسنى غيُر محصورة ِبعدٍد معيَّ

ة«
ّ
 املراد بقوله ملسو هيلع هللا ىلص:»َمْن أحصاها دخل الجن

ُ
وبيان
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 ققل وأن   معّقـ، طدد يف محصقرةٍ  غقرُ  الحسـك اهلل أسؿاء أن   بقانُ  معـا مرّ  لؼد
 إسؿاء حصر يػقد ٓ «الَجـَّة دخؾ أحصاها مـ ااسؿً  وتسعقـ تسعة هلل إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 والتسعقـ، التسعة إسؿاء هذه فضقؾة طؾك الدٓلةُ  اراهَص قُ  وأن   العدد، هذا يف الحسـك
 الجـة. دخؾ أحصاها مـ بلن   اختصت وأك فا

 شقخ قال ذلؽ، كػك لؿـ اخالفً  الحسـك إسؿاء تػاضؾ طؾك دٓلةٌ  هذا ويف
 ٓ ققٌل  ذلؽ وكحق تتػاضؾ ٓ اهلل صػات :قال مـ وققل» : تقؿقة ابـ اإلس م
 ذلؽ طؾك دل   كؿا ،متػاضؾة اأيًض  ففل متـقطة وصػاتف أسؿاءه أن   وكؿا ...طؾقف دلقؾ

 اهـ. .(1)«العؼؾ مع واإلجؿاعُ  والسـةُ  الؽتاُب 
 الصحقحة إخبار يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت ما الحسـك إسؿاء تػاضؾ طؾك يدل ومؿا

 طظقؿةٌ  فضقؾةٌ  هذه أن   ريب وٓ أجاب، بف ُدطَل  وإذا َأططك، بف ُسئؾ إذا أطظؿ ااسؿً  هلل أن  
 بعض كستعرض ولعؾـا إطظؿ، اهلل اسؿ بلك ف ُوصػ الذي آسؿ هذا هبا اختص

 تعققـف. يف العؾؿ أهؾ بعض كالم طؾك ذلؽ بعد كؼػ ثؿ ذلؽ، يف القاردة إحاديث
 : مالؽ بـ أكس طـ إربعة، الســ وأهؾ ،«الؿسـد» يف أحؿد اإلمام روى

 ،أكت إٓ إلف ٓ الحؿد، لؽ بلن   أسللؽ إك ل الّؾفؿ يؼقل: رجاًل  سؿع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن  
 الـبل فؼال واإلكرام، الجالل ذو وإرض السؿقات بديعُ  الؿـانُ  لؽ، شريؽ ٓ وحدك

 وزاد ،«أططك بف سئؾ وإذا أجاب، بف ُدطل إذا الذي إطظؿ باسؿف اهلل سللَت  لؼد» :ملسو هيلع هللا ىلص
 .(2)«قّققم يا حّل  يا» :آخره يف والـسائل داود أبق

                                                           
 (.100 -297)ص:« جقاب أهؾ العؾؿ واإليؿان»( اكظر: 2)
ســ »(، و5044« )الرتمذي جامع»(، و2490« )ســ أبل داود»(، و5/140« )الؿسـد»( 1)

صحقح إدب »(، وصححف العالمة إلباين يف 5202« )ســ ابـ ماجف»(، و5/01« )الـسائل
 (.045« )الؿػرد

   
 ٕٛ  

 

 وذكُس االسى األػظى تفاضُم األمساء احلسىن، 
 

.  
 جفاضُل ألاسماء الحسنى،  وذكُس الاسم ألاعظم 123 

 اهلل رسقل قال قال:  أمامة أبل طـ وغقرهؿا والحاكؿ ماجف، ابـ وروى
  البؼرة، يف :الؼرآن مـث ث  سقر يف أجاب بف ُدطل إذا الذي إطظؿ اهلل اسؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1)«وصف طؿران، وآل

 الـبل أن   : يزيد بـت أسؿاء طـ والرتمذي داود، وأبق أحؿد، اإلمام وروى
 جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی﴿ أيتقـ: هاتقـ يف إطظؿ اهلل اسؿ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص
  (2)«﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ طؿران: آل وفاتحة ،[245]البؼرة: ﴾حب

 .[1 -2]آل طؿران: 

 سؿع قال:  بريدةَ  طـ حبان وابـ الســ، أصحاباإلمام أحؿد و وروى
 إحد أكت إلف ٓ ،اهلل أكت أك ؽ أشفد بلك ل أسللؽ إك ل الؾفؿّ  يؼقل: رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 سلل لؼد» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال أحد. اكػقً  لف يؽـ ولؿ ،يقلد ولؿ يؾد لؿ الذي دالصؿ
 .(3)«أجاب بف ُدطل وإذا أططك بف سئؾ إذا الذي إطظؿ باسؿف اهلل

 وإذا أجاب بف ُدطل إذا الذي إطظؿ اهلل اسؿ ذكر يف الثابتة إحاديث بعض ففذه
 طـد طظقؿ شلن طـف والبحث ومعرفتف آسؿ لفذا كان فؼد ذاه وٕجؾ أططك، بف سئؾ
  الشقكاين اإلمام قال ومختصرٌة، مطقلةٌ  كثقرةٌ  أبحاٌث  هذا يف ولفؿ العؾؿ، أهؾ
ًٓ  أربعقـ كحق طؾك إطظؿ آسؿ تعققـ يف َػ ؾِ اختُ  وقد» :«الذاكريـ تحػة» كتابف يف  ،قق
 اهـ. .(4)«بالتصـقػ السققصل أفردها قد

 آسؿ يف الؿـظؿ الدر» أسؿاه والذي ذلؽ يف أفرده الذي كتابف يف السققصل يذكر ولؿ

                                                           
« الصحقحة»(، وحسـف إلباين يف 2/004« )مستدرك الحاكؿ»(، و5204« )ســ ابـ ماجف( »2)

(744.) 
(، وحسـف 5472« )الرتمذي جامع»(، و2494« )ســ أبل داود»(، و4/442« )الؿسـد( »1)

 (.920« )صحقح الجامع»إلباين يف 
الســ »(، و5470« )الرتمذي جامع»(، و2495« )ســ أبل داود»(، و0/549) «الؿسـد( »5)

  .(291 ،292« )صحقح ابـ حبان»(، و5207« )ســ ابـ ماجف»(، و7444لؾـسائل )« الؽربى
 (.47)ص:« تحػة الذاكريـ( »4)
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رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اهلل رسقل قال قال:  أمامة أبل طـ وغقرهؿا والحاكؿ ماجف، ابـ وروى
  البؼرة، يف :الؼرآن مـث ث  سقر يف أجاب بف ُدطل إذا الذي إطظؿ اهلل اسؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1)«وصف طؿران، وآل

 الـبل أن   : يزيد بـت أسؿاء طـ والرتمذي داود، وأبق أحؿد، اإلمام وروى
 جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی﴿ أيتقـ: هاتقـ يف إطظؿ اهلل اسؿ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص
  (2)«﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ طؿران: آل وفاتحة ،[245]البؼرة: ﴾حب

 .[1 -2]آل طؿران: 

 سؿع قال:  بريدةَ  طـ حبان وابـ الســ، أصحاباإلمام أحؿد و وروى
 إحد أكت إلف ٓ ،اهلل أكت أك ؽ أشفد بلك ل أسللؽ إك ل الؾفؿّ  يؼقل: رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 سلل لؼد» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال أحد. اكػقً  لف يؽـ ولؿ ،يقلد ولؿ يؾد لؿ الذي دالصؿ
 .(3)«أجاب بف ُدطل وإذا أططك بف سئؾ إذا الذي إطظؿ باسؿف اهلل

 وإذا أجاب بف ُدطل إذا الذي إطظؿ اهلل اسؿ ذكر يف الثابتة إحاديث بعض ففذه
 طـد طظقؿ شلن طـف والبحث ومعرفتف آسؿ لفذا كان فؼد ذاه وٕجؾ أططك، بف سئؾ
  الشقكاين اإلمام قال ومختصرٌة، مطقلةٌ  كثقرةٌ  أبحاٌث  هذا يف ولفؿ العؾؿ، أهؾ
ًٓ  أربعقـ كحق طؾك إطظؿ آسؿ تعققـ يف َػ ؾِ اختُ  وقد» :«الذاكريـ تحػة» كتابف يف  ،قق
 اهـ. .(4)«بالتصـقػ السققصل أفردها قد

 آسؿ يف الؿـظؿ الدر» أسؿاه والذي ذلؽ يف أفرده الذي كتابف يف السققصل يذكر ولؿ

                                                           
« الصحقحة»(، وحسـف إلباين يف 2/004« )مستدرك الحاكؿ»(، و5204« )ســ ابـ ماجف( »2)

(744.) 
(، وحسـف 5472« )الرتمذي جامع»(، و2494« )ســ أبل داود»(، و4/442« )الؿسـد( »1)

 (.920« )صحقح الجامع»إلباين يف 
الســ »(، و5470« )الرتمذي جامع»(، و2495« )ســ أبل داود»(، و0/549) «الؿسـد( »5)

  .(291 ،292« )صحقح ابـ حبان»(، و5207« )ســ ابـ ماجف»(، و7444لؾـسائل )« الؽربى
 (.47)ص:« تحػة الذاكريـ( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

ًٓ  طشريـ سقى «إطظؿ  صريٍح  صحقٍح  دلقؾٍ  ققام لعدم ؛ضعُػف ضاهرٌ  مـفا وكثقرٌ  ،قق
 إلك ؾتػتيُ  ٓ كثقرةٌ  أباصقؾ الباب هذا يف لفؿ الؿتصقفة وبعض وثبقتف، صحتف طؾك
 يخدطقن مـؽرةً  اوقصًص  مخرتطًة، وآثاًرا مقضقطةً  أحاديَث  ذلؽ يف ونوُ ويرْ  مـفا، شلءٍ 
 طؾك ديـف يف يؽقن أن مسؾؿ كؾ   طؾك والقاجب جفالفؿ، هبا ويغرون الؿسؾؿقـ طقام هبا

 !الؿسؾؿقـ طقام مـ همٓء غرّ  فؽؿ وباصؾفؿ، همٓء إفؽ يف القققع مـ وحذر حقطة
 الؿستعان. واهلل !بسببفؿ اكتشر وباصؾ وشر ضالل مـ وكؿ !جفالفؿ مـ خدطقا وكؿ

  َّلألدلة وأقربفا بالصقاب وأوٓها إطظؿ آسؿ تعققـ يف إققال أشفر إن: 
 العؾؿ. أهؾ مـ كبقرٌ  جؿعٌ  ذهب الؼقل هذا وإلك ،«اهلل» هق إطظؿ اهلل اسؿ أن   هق

 اهلل اسؿ أنَّ  فقف اختار وقد- «التقحقد» كتابف يف مـده بـ اهلل طبد أبق اإلمام قال
 مـ أحدٌ  بف يتسّؿك أن خؾَؼف  اهلل مـع ذاتف، معرفة اهلل فاسؿف» :-اهلل هق إطظؿ
 الحؼ وكؾؿة اإلسالم، وطؿقد اإليؿان أول جعؾف دوكف، مـ إلف باسؿف طكدْ يُ  أو خؾؼف،

 ُح تَ تَ ػْ تُ  وبف الؼتؾ، مـ الؼائؾ زُ جَ تَ حْ يُ  فبف واإلشراك إضداد ومخالػة واإلخالص،
 تبارك إشقاء، وُيختؿ يػتتح وباسؿف الشقطان، مـ وُيستعاذ إيؿان، وتـعؼد الػرائض

 اهـ. .(1)«غقره إلف وٓ اسؿف

 خصائصف ومـ إسؿاء، مـ لغقره لقس ما الخصائص مـ الؽريؿ آسؿ ولفذا
 ويؼال: ،[220]إطراف: ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ كؼقلف: ،إلقف إسؿاء سائر يضقػ اهلل أن  

 الرحؿـ، أسؿاء مـ اهلل ُيؼال: وٓ اهلل، أسؿاء مـ والؼدوس والؽريؿ والرحؿـ العزيز
 باإلجؿال، طؾقفا دال   الحسـك إسؿاء معاين لجؿقع مستؾزمٌ  الؽريؿ آسؿ هذا إن   بؾ

ـٌ  تػصقٌؾ  الحسـك وإسؿاء  مؿا وغقرها العظقؿة الؿعاين فؾفذه اإللفقة، لصػات وتبقق
 هق إطظؿ آسؿ أن   اختقار إلك العؾؿ أهؾ مـ واحد غقر صار آسؿ هذا بف اختص
 إشارة فقفا التل إحاديث جؿقع يف ورد قد الؽريؿ آسؿ هذا أن   هذا ُيؼقي ومؿا اهلل،
 إطظؿ. آسؿ إلك

                                                           
 (.1/12« )التقحقد( »2)
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 الؼقؿ ابـ قال ،«الؼققم الحل» هق إطظؿ آسؿ أن   إلك ذهب مـ العؾؿ أهؾ ومـ
 مستؾزمةٌ  الؽؿال، صػات لجؿقع متضّؿـةٌ  الحقاة صػة فنن  » :«الؿعاد زاد» كتابف يف 
 الذي- إطظؿ اهلل اسؿُ  كان ولفذا ؛إفعال صػات لجؿقع متضّؿـةٌ  الؼققمقة وصػة لفا،
 اهـ. .(1)«الؼققم الحل اسؿ هق -أططك بف ُسئؾ وإذا أجاب، بف ُدطل إذا

 ففذا إطظؿ، آسؿ إلك إشارةٌ  فقفا التل إحاديث أكثر يف آسؿ هذا ورد وقد
 مسللة ففذه حالٍ  كؾ   وطؾك ،(2)إطظؿ آسؿ يف ققؾ ما أققى هؿا قبؾف والذي الؼقل
 مـ أن   إٓ إلقف، ُيصار أن يجب التعققـ طؾك الدٓلة قطعل دلقؾٍ  ورود لعدم ؛اجتفاد
 إٓ إلف ٓ الحؿد، لؽ بلن   أسللؽ إك ل الؾفؿ» دطائف: يف فؼال ،الؿتؼّدمة بإدطقة اهلل دطا
 أو ،«واإلكرام الجالل ذو وإرض، السؿقات بديعُ  الؿـانُ  لؽ، شريؽ ٓ وحدك أكت
 الذي الصؿد، إحد أكت، ٓ  إ إلف ٓ اهلل أكت أك ؽ أشفد بلك ل أسللؽ إك ل الؾفؿّ » قال:
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلخبار إطظؿ باسؿف اهلل دطا فؼد ،«أحد كػًقا لف يؽـ ولؿ يقلد، ولؿ يؾد لؿ

 أجاب. بف ُدطل وإذا أططك، بف سئؾ إذا الذي إطظؿ باسؿف دطاه بلك ف بذلؽ اهلل دطا طّؿـ

 والسـة، الؽتاب يف وردت طديدةً  اشروصً  الدطاء لؼبقل أن   كتذّكر أن يـبغل أك ف طؾك
 اهلل. شاء إن بسط لفا وسقليت

 .ويرضاه يحبف خقر لؽؾ التقفقؼ الؽريؿ اهلل أسلل الختام ويف
 

                                                           
 (.4/104« )زاد الؿعاد( »2)
والصقاب »طؾك هذا الؿقصـ بؼقلف:  طّؾؼ سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز ( 1)

أن  إطظؿ بؿعـك العظقؿ، وأن  أسؿاَء اهلل سبحاكف كّؾفا حسـك، وكّؾفا طظقؿة، وَمـ سلل اهلل 
سبحاكف بشلء مـفا صادًقا مخؾًصا سالًؿا مـ الؿقاكع ُرجقت إجابُتف، ويدل  طؾك ذلؽ اختالف 

، كؾ فا طظؿك إحاديث القاردة يف ذلؽ؛ وٕن  الؿعـك يؼتضل ذلؽ، فؽؾ  أسؿائف حسـك، و
 «.ولل  التقفقؼ واهلل 

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه124 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الؼقؿ ابـ قال ،«الؼققم الحل» هق إطظؿ آسؿ أن   إلك ذهب مـ العؾؿ أهؾ ومـ
 مستؾزمةٌ  الؽؿال، صػات لجؿقع متضّؿـةٌ  الحقاة صػة فنن  » :«الؿعاد زاد» كتابف يف 
 الذي- إطظؿ اهلل اسؿُ  كان ولفذا ؛إفعال صػات لجؿقع متضّؿـةٌ  الؼققمقة وصػة لفا،
 اهـ. .(1)«الؼققم الحل اسؿ هق -أططك بف ُسئؾ وإذا أجاب، بف ُدطل إذا

 ففذا إطظؿ، آسؿ إلك إشارةٌ  فقفا التل إحاديث أكثر يف آسؿ هذا ورد وقد
 مسللة ففذه حالٍ  كؾ   وطؾك ،(2)إطظؿ آسؿ يف ققؾ ما أققى هؿا قبؾف والذي الؼقل
 مـ أن   إٓ إلقف، ُيصار أن يجب التعققـ طؾك الدٓلة قطعل دلقؾٍ  ورود لعدم ؛اجتفاد
 إٓ إلف ٓ الحؿد، لؽ بلن   أسللؽ إك ل الؾفؿ» دطائف: يف فؼال ،الؿتؼّدمة بإدطقة اهلل دطا
 أو ،«واإلكرام الجالل ذو وإرض، السؿقات بديعُ  الؿـانُ  لؽ، شريؽ ٓ وحدك أكت
 الذي الصؿد، إحد أكت، ٓ  إ إلف ٓ اهلل أكت أك ؽ أشفد بلك ل أسللؽ إك ل الؾفؿّ » قال:
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلخبار إطظؿ باسؿف اهلل دطا فؼد ،«أحد كػًقا لف يؽـ ولؿ يقلد، ولؿ يؾد لؿ

 أجاب. بف ُدطل وإذا أططك، بف سئؾ إذا الذي إطظؿ باسؿف دطاه بلك ف بذلؽ اهلل دطا طّؿـ

 والسـة، الؽتاب يف وردت طديدةً  اشروصً  الدطاء لؼبقل أن   كتذّكر أن يـبغل أك ف طؾك
 اهلل. شاء إن بسط لفا وسقليت

 .ويرضاه يحبف خقر لؽؾ التقفقؼ الؽريؿ اهلل أسلل الختام ويف
 

                                                           
 (.4/104« )زاد الؿعاد( »2)
والصقاب »طؾك هذا الؿقصـ بؼقلف:  طّؾؼ سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز ( 1)

أن  إطظؿ بؿعـك العظقؿ، وأن  أسؿاَء اهلل سبحاكف كّؾفا حسـك، وكّؾفا طظقؿة، وَمـ سلل اهلل 
سبحاكف بشلء مـفا صادًقا مخؾًصا سالًؿا مـ الؿقاكع ُرجقت إجابُتف، ويدل  طؾك ذلؽ اختالف 

، كؾ فا طظؿك إحاديث القاردة يف ذلؽ؛ وٕن  الؿعـك يؼتضل ذلؽ، فؽؾ  أسؿائف حسـك، و
 «.ولل  التقفقؼ واهلل 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار125
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

125 تفاضُل األسماء الحسنى،  وذكُر االسم األعظم
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ـ   كؾؿات، أربعُ  الؽريؿ الؼرآن بعد كرالذ   وأفضؾ الؽالم خقر إن    وشلنٌ  رفقعٌ  قدرٌ  لف

: اهلل، ديـ يف طالقةٌ  ومؽاكةٌ  طظقؿٌ  ـّ  .«أكبر واهلل ،اهلل إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان» ه

 طظؿ طؾك ققيةً  دٓلةً  تدل كثقرةٌ  كصقٌص  إربع الؽؾؿات هذه فضؾ يف ورد وقد
ـ   الؼقام طؾك يرتّتب وما الؽؾؿات، هذه وقدر شلن  كريؿٍة، وأفضالٍ  طظقؿةٍ  أجقرٍ  مـ هب

 وأخرة. الدكقا يف متقالقةٍ  وخقراٍت 

 القاردة الـصقص بعض خ ل مـ الؽؾؿات هذه فضاِؾ بعَض  كستعرض ولعؾـا
 :ذلؽ يف

 ـ   :الؽؾؿات هذه فضاِؾ فؿـ  يف مسؾؿ روى فؼد اهلل، إلك الؽالم أحب أك ف
 الؽ م أحب» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  بجـدُ  بـ سؿرة حديث مـ «صحقحف»

، ٓ يضرك بليفـ أكبر واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان :أربع تعالك اهلل إلك
َـّ  أربع» بؾػظ: «مسـده» يف الطقالسل ورواه ،(1)«بدأت ـّ  الؽ م، أصقب مـ ه  مـ وه
َـّ  يضرك ٓ الؼرآن، ف  .(2)«أكبر واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان بدأت: بلي 

 َـّ  ومـ ـ   أخرب ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   :فضاِؾف  الشؿس طؾقف صؾعت مؿا إلقف أحب   أّكف
  هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى لؿا فقفا(، وما الدكقا مـ :)أي
 أكبر واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان أققل: ٕن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:

 .(3)«الشؿس طؾقف صؾعت مّؿا إللَّ  أحبُّ 

                                                           
 .(25تؼدم تخريجف )ص:( 2)
 (.211)ص:« مسـد الطقالسل( »1)
 (.1490« )مسؾؿصحقح » (5)

   
 ٕٜ  

 

 واحلًد هلل،  فضائم انكهًاخ األزتغ: سثحاٌ اهلل،
 واهلل أكرب وال إنّ إال اهلل، 
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 لؾبقفؼل «اإليؿان شعب»و ،«أحؿد اإلمام مسـد» يف ثبت ما :فضاِؾفـ ومـ 
 قالت: صالب أبل بـت هاكئ أم طـ صالح، أبل طـ هبدلة، بـ طاصؿ طـ جّقد بنسـاد

 بعؿؾ ينفُؿر -قالت كؿا أو- وضُعػت كربُت  قد إك ل فؼؾُت: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بل مرّ 
 تعتؼقـفا رقبة ماِة لؽ تعدل فنكَّفا تسبقحة، ماِة اهللَ  سّبحل» قال: جالسة. وأكا أطؿؾف
 مؾجؿة ُمسرجة فرس ماِة لِؽ  تعدل تحؿقدة، ماِة اهلل واحؿدي إسؿاطقؾ، ولد مـ

 ُمؼّؾدة بَدكة ماِة لؽ تعدل فنكَّفا تؽبقرة ماِة اهللَ  وَكب ري اهلل، سبقؾ يف طؾقفا تحؿؾقـ
 بقـ ما تؿأل» قال: أحسبف طاصؿ( طـ )الراوي خؾػ ابـ قال- تفؾقؾة ماِة وهؾ ؾل متؼبَّؾة،
  .(1)«بف أتقِت  ما بؿثؾ يلتل أن إٓ َؽ ؾِ ؿَ طَ ِمْثُؾ  ٕحدٍ  يقمئذ يرفع وٓ وإرض، السؿاء

 مائة، اهللَ  سّبح فؿـ الؽؾؿات، همٓء طؾك الؿرتت ب العظقؿ الثقاب هذا وتلم ؾ
 وخص   إسؿاطقؾ، ولد مـ رقبة مائة ِطتؼ تعدل فنك فا ،مّرة مائة ،اهلل سبحان قال: :أي
كر إسؿاطقؾ بـل  قال: مـ :أي مائة، اهلل َحِؿد ومـ ،اَكسبً  العرب أشرُف  ٕك فؿ ؛بالذ 

 مؾجؿٍة، مسرجةٍ  فرس بؿائة تصّدق مـ ثقاب مثؾ الثقاب مـ لف كان ،مّرة مائة ،هلل الحؿد
 مّرة، مائة اهللَ  كّبر ومـ اهلل، سبقؾ يف الؿجاهديـ لحؿؾ ولجامفا افَ ُج رْ َس  طؾقفا :أي
 متؼّبؾٍة، مؼّؾدةٍ  بدكةٍ  مائة إكػاق ثقاب مثُؾ  الثقاب مـ لف كان ،مّرة مائة أكرب اهلل قال: :أي
 وإرض، السؿاء بقـ ما تؿأل فنك فا ،مرة مائة اهلل إٓ إلف ٓ قال: :أي مائة، هّؾؾ ومـ
 بف. أتك ما بؿثؾ يليت أن إٓ أفضؾ مؿا يرفع لف طؿٌؾ  ٕحدٍ  ُيرفع وٓ

 ـ   :الؽؾؿات همٓء فضاِؾ ومـ رات أك ف  ،«الؿسـد» يف ثبت فؼد لؾذكقب، مؽػ 
 العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد حديث مـ «الحاكؿ مستدرك»و ،«الرتمذي جامع»و

 أكبر، واهلل اهلل، إٓ إلف ٓ يؼقل: رجؾ إرض طؾك ما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: 
 كاكت ولق ذكقُبف طـف ُكػ رت إٓ باهلل، إٓ ققة وٓ حقل وٓ هلل، والحؿد اهلل، وسبحان

                                                           
/ 1) «الرتغقب والرتهقب»قال الؿـذري يف  (.421« )شعب اإليؿان»و(، 4/544« )الؿسـد( »2)

 (.505/ 5) «السؾسؾة الصحقحة»ـ إسـاده إلباين يف ، وحس  «رواه أحؿد بنسـاد حسـ»(: 409
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 لؾبقفؼل «اإليؿان شعب»و ،«أحؿد اإلمام مسـد» يف ثبت ما :فضاِؾفـ ومـ 
 قالت: صالب أبل بـت هاكئ أم طـ صالح، أبل طـ هبدلة، بـ طاصؿ طـ جّقد بنسـاد

 بعؿؾ ينفُؿر -قالت كؿا أو- وضُعػت كربُت  قد إك ل فؼؾُت: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بل مرّ 
 تعتؼقـفا رقبة ماِة لؽ تعدل فنكَّفا تسبقحة، ماِة اهللَ  سّبحل» قال: جالسة. وأكا أطؿؾف
 مؾجؿة ُمسرجة فرس ماِة لِؽ  تعدل تحؿقدة، ماِة اهلل واحؿدي إسؿاطقؾ، ولد مـ

 ُمؼّؾدة بَدكة ماِة لؽ تعدل فنكَّفا تؽبقرة ماِة اهللَ  وَكب ري اهلل، سبقؾ يف طؾقفا تحؿؾقـ
 بقـ ما تؿأل» قال: أحسبف طاصؿ( طـ )الراوي خؾػ ابـ قال- تفؾقؾة ماِة وهؾ ؾل متؼبَّؾة،
  .(1)«بف أتقِت  ما بؿثؾ يلتل أن إٓ َؽ ؾِ ؿَ طَ ِمْثُؾ  ٕحدٍ  يقمئذ يرفع وٓ وإرض، السؿاء

 مائة، اهللَ  سّبح فؿـ الؽؾؿات، همٓء طؾك الؿرتت ب العظقؿ الثقاب هذا وتلم ؾ
 وخص   إسؿاطقؾ، ولد مـ رقبة مائة ِطتؼ تعدل فنك فا ،مّرة مائة ،اهلل سبحان قال: :أي
كر إسؿاطقؾ بـل  قال: مـ :أي مائة، اهلل َحِؿد ومـ ،اَكسبً  العرب أشرُف  ٕك فؿ ؛بالذ 

 مؾجؿٍة، مسرجةٍ  فرس بؿائة تصّدق مـ ثقاب مثؾ الثقاب مـ لف كان ،مّرة مائة ،هلل الحؿد
 مّرة، مائة اهللَ  كّبر ومـ اهلل، سبقؾ يف الؿجاهديـ لحؿؾ ولجامفا افَ ُج رْ َس  طؾقفا :أي
 متؼّبؾٍة، مؼّؾدةٍ  بدكةٍ  مائة إكػاق ثقاب مثُؾ  الثقاب مـ لف كان ،مّرة مائة أكرب اهلل قال: :أي
 وإرض، السؿاء بقـ ما تؿأل فنك فا ،مرة مائة اهلل إٓ إلف ٓ قال: :أي مائة، هّؾؾ ومـ
 بف. أتك ما بؿثؾ يليت أن إٓ أفضؾ مؿا يرفع لف طؿٌؾ  ٕحدٍ  ُيرفع وٓ

 ـ   :الؽؾؿات همٓء فضاِؾ ومـ رات أك ف  ،«الؿسـد» يف ثبت فؼد لؾذكقب، مؽػ 
 العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد حديث مـ «الحاكؿ مستدرك»و ،«الرتمذي جامع»و

 أكبر، واهلل اهلل، إٓ إلف ٓ يؼقل: رجؾ إرض طؾك ما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: 
 كاكت ولق ذكقُبف طـف ُكػ رت إٓ باهلل، إٓ ققة وٓ حقل وٓ هلل، والحؿد اهلل، وسبحان

                                                           
/ 1) «الرتغقب والرتهقب»قال الؿـذري يف  (.421« )شعب اإليؿان»و(، 4/544« )الؿسـد( »2)

 (.505/ 5) «السؾسؾة الصحقحة»ـ إسـاده إلباين يف ، وحس  «رواه أحؿد بنسـاد حسـ»(: 409
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار127
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

127 فضائل الكلمات األربع: سبحان هللا، والحمد هلل،وال إله إال هللا، وهللا أكبر
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 .(1)«البحر َزَبد مـ أكثر

رة بالذكقب والؿراد  أبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت لؿا الصغائر، :أي ،هـا الؿؽػ 
 الجؿعة إلك والجؿعة الخؿس الصؾقات» يؼقل: كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن   : هريرة

راٌت  رمضان إلك ورمضان َـّ  ما مؽػ   باجتـاب التؽػقر فؼّقد ،(2)«الؽباِر اجُتـبت إذا بقـف
رها ٓ الؽبقرة ٕن   الؽبائر؛  التقبة. إٓ ُيؽػ 

 اهلل رسقل أن   : مالؽ بـ أكس طـ وغقره الرتمذي رواه ما الؿعـك هذا ويف
 إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال القرق، فتـاثر بعصاه فضرهبا القرق يابسة بشجرة مرّ  ملسو هيلع هللا ىلص

 َتساقط كؿا العبد ذكقب مـ َلُتساقط أكبر واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ اهلل، وسبحان هلل، الحؿد
 .(3)«الشجرة هذه ورق

 ـ   :الؽؾؿات همٓء فضاِؾ ومـ  بـ اهلل طبد طـ الرتمذي روى الجـة، غرس أك ف
 ،محؿد يا فؼال: بل، ُأسري لقؾة إبراهقؿ لؼقت» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، مسعقد
 ققعان، وأكَّفا الؿاء، طذبةُ  التربة، صق بةُ  الجـةَ  أنَّ  وأخبِرهؿ الس َم، مـل أمتؽ أقرئ

 .(4)«أكبر واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان ِغراسفا

 يعؾقه إرض مـ وصلة يف القاسع الؿستقي الؿؽان وهق قاع، جؿع :والؼقعان
  .(5)إثقر ٓبـ «الـفاية» يف كذا كباتف، ويستقي فقؿسؽف السؿاء، ماء

 الؼقعان غراس يـؿق كؿا ،الؽؾؿات هبذه اسريعً  غراسفا يـؿق الجـة أن   :والؿؼصقد
 فا.وكبتُ  إرض مـ

                                                           
(، 2/005« )مستدرك الحاكؿ»(، و5440« )الرتمذي جامع»(، و1/202،120« )الؿسـد( »2)

 (. 0454« )صحقح الجامع»وحسـف الرتمذي وصححف الحاكؿ وأقره الذهبل، وحسـف إلباين يف 
 (. 155« )مسؾؿصحقح » (1)
 (.2402« )صحقح الجامع»وحسـف إلباين يف  (،5055« )الرتمذي جامع( »5)
 .(12تؼدم تخريجف )ص:( 4)
(0( )4/251.) 

.  
 ... وال إله إال هللا فضائل الكلماث ألازبع: سبحان هللا، والحمد هلل، 129 

 َـّ  ومـ  يؽثر اإلسالم يف رعؿ  يُ  مممـ مـ اهلل طـد أفضؾ أحد لقس أك ف :فضاِؾف
 «والؾقؾة الققم طؿؾ» يف والـسائل أحؿد، اإلمام روى وتحؿقده، وهتؾقؾف وتسبقحف تؽبقره
 فلسؾؿقا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   أتقا ثالثةً  ُطْذَرة بـل مـ كػًرا أن   شداد: بـ اهلل طبد طـ حسـ بنسـاد
 فبعث ،صؾحة طـد فؽاكقا قال: أكا، صؾحُة: قال «؟يؽػقـقفؿ مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال قال:
 آخر فقفؿ فخرج آخر، ابعثً  َبَعَث  ثؿ قال: فاستشفَد، أحُدهؿ فقف فخرج ،ابعثً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 الذيـ الثالثة همٓء فرأيت صؾحة: قال فراشف، طؾك الثالُث  مات ثؿ قال: فاستشفد،
 أخقًرا اسُتشفد الذي ورأيت أمامفؿ، فراشف طؾك الؿقت فرأيت الجـة، يف طـدي كاكقا
 الـبل فلتقت قال: ذلؽ، مـ فدخؾـل قال: آخَرهؿ، أوَلفؿ اسُتشفد الذي ورأيت يؾقف،
 أفضؾ أحٌد  لقس ذلؽ، مـ أكؽرَت  ما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال قال: لف، ذلؽ فذكرت ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1)«وتحؿقده وتفؾقؾف وتسبقُحف تؽبقُره َيؽُثر اإلس م يف ُيعّؿرُ  مممـ مـ اهلل طـد

 ولؿ طؿُؾف، وحُسـ طؿُره صال مـ فضؾ ِطظؿ طؾك العظقؿ الحديث هذا دّل  وقد
 .التقفقؼ وحده وباهلل صؾة ولؾحديث ، اهلل بذكر اَرْصبً  لساُكف يزل

 

 

 
 

 

│ 

                                                           
(، 20474 /4كتاب: طؿؾ الققم والؾقؾة ) ،لؾـسائل« الســ الؽربى»(، و2/245« )الؿسـد( »2)

 (.404« )الصحقحة»ـف إلباين يف وحس  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه128 ِ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 َـّ  ومـ  يؽثر اإلسالم يف رعؿ  يُ  مممـ مـ اهلل طـد أفضؾ أحد لقس أك ف :فضاِؾف
 «والؾقؾة الققم طؿؾ» يف والـسائل أحؿد، اإلمام روى وتحؿقده، وهتؾقؾف وتسبقحف تؽبقره
 فلسؾؿقا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   أتقا ثالثةً  ُطْذَرة بـل مـ كػًرا أن   شداد: بـ اهلل طبد طـ حسـ بنسـاد
 فبعث ،صؾحة طـد فؽاكقا قال: أكا، صؾحُة: قال «؟يؽػقـقفؿ مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال قال:
 آخر فقفؿ فخرج آخر، ابعثً  َبَعَث  ثؿ قال: فاستشفَد، أحُدهؿ فقف فخرج ،ابعثً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 الذيـ الثالثة همٓء فرأيت صؾحة: قال فراشف، طؾك الثالُث  مات ثؿ قال: فاستشفد،
 أخقًرا اسُتشفد الذي ورأيت أمامفؿ، فراشف طؾك الؿقت فرأيت الجـة، يف طـدي كاكقا
 الـبل فلتقت قال: ذلؽ، مـ فدخؾـل قال: آخَرهؿ، أوَلفؿ اسُتشفد الذي ورأيت يؾقف،
 أفضؾ أحٌد  لقس ذلؽ، مـ أكؽرَت  ما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال قال: لف، ذلؽ فذكرت ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1)«وتحؿقده وتفؾقؾف وتسبقُحف تؽبقُره َيؽُثر اإلس م يف ُيعّؿرُ  مممـ مـ اهلل طـد

 ولؿ طؿُؾف، وحُسـ طؿُره صال مـ فضؾ ِطظؿ طؾك العظقؿ الحديث هذا دّل  وقد
 .التقفقؼ وحده وباهلل صؾة ولؾحديث ، اهلل بذكر اَرْصبً  لساُكف يزل
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار129
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

129 فضائل الكلمات األربع: سبحان هللا، والحمد هلل،وال إله إال هللا، وهللا أكبر
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ـ   أربع لؽؾؿات الػضائؾ مـ جؿؾة ذكرُ  معـا مرّ  لؼد  الؼرآن: بعد الؽالم أفضؾ ه
 .أكبر واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان

 أحاديث خ ل مـ الؽؾؿات همٓء فضاِؾ مـ أخرى جؿؾةٍ  ِذْكر هـا وكقاصؾ
 :ذلؽ يف القاردة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 َـّ  فؿـ ـ   الؽؾؿات همٓء اختار اهلل أن   :فضاِؾف  طؾك ورّتب لِعباده، واصطػاه
ـّ  اهلل ِذكر  مستدرك»و أحؿد لإلمام «الؿسـد» فػل ،جزياًل  اوثقابً  طظقؿًة، أجقًرا هب

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن   : سعقد وأبل هريرة أبل حديث مـ -صحقح بنسـاد- «الحاكؿ
 واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان :اأربعً  الؽ م مـ اصطػك اهلل إنَّ » قال:
 ومـ سّقئة، طشرون طـف وُحّطت حسـة، طشرون لف ُكتب اهلل سبحان قال: فؿـ أكبر،
 رب هلل الحؿد قال: ومـ ذلؽ، فؿثؾ اهلل إٓ إلف ٓ قال: ومـ ذلؽ، فؿثؾ أكبر اهلل قال:

 .(1)«سقئة ث ثقن طـف وُحطّ  حسـة، ث ثقن لف ُكتبت كػِسفِ  قَِبؾ ِمـ العالؿقـ

 الحؿد ٕن   إربع؛ طـ كػسف قَِبؾ مِـ العبد يؼقلف طـدما الحؿد ثقاب يف زاد وقد
  مؼابؾة يف وقع فؽلك ف كعؿة، حدوث أو ُشرٍب، أو كلكؾٍ  سبب بعد إٓ اغالبً  يؼع ٓ
 لذلؽ يدفعف أن دون كػسف قِبَؾ مـ الحؿد العبد أكشل فنذا الحؿد، وقت إلقف ُأسدَي  ما

د    ثقابف. زاد كعؿةٍ  تجد 

 َـّ  ومـ ـ   :فضاِؾف ـّ  ُجـّةٌ  أك ف  ُمـجقات الؼقامة يقم ويلتقـ الـار، مـ لؼائؾف
ـّ   ،«والؾقؾة الققم طؿؾ» يف والـسائل ،«الؿستدرك» يف الحاكؿ روى لف، ومؼّدمات لؼائؾف

                                                           
 (:2722« )صحقح الجامع»(، وقال إلباين يف 2/021« )الؿستدرك»(، و1/501« )الؿسـد( »2)

 صحقح.

   
 ٖٓ  
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 رسقل يا قؾـا: ،«ُجـََّتؽؿ ُخذوا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ وغقرهؿا
 هلل، والحؿد اهلل، سبحان ققلقا: الـار، مـ ُجـَّتُؽؿ بؾ ٓ،» قال: !؟حضر قد طدو ـْ مِ  اهلل
ـّ  أكبر، واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ ـّ  ومؼّدمات، مـجقات الؼقامة يقم يلتقـ فنكَّف  الباققات وه

 .(1)«الصالحات

ـ   الؽؾؿات همٓء وصَػ  -تؼّدم ما إلك إضافة- الحديث هذا تضّؿـ وقد  بلك ف
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ تعالك: اهلل قال وقد الصالحات، الباققات
 أَمؾٍ  خقرُ  وهذا جزاُؤها، ويدوم ثقاُبفا، يبؼك التل :أي والباققات ،[44]الؽفػ: ﴾ٺ
ؾف  ثقاب. وأفضؾ العبد يمم 

 َـّ  ومـ ـ   :فضاِؾف ـّ  ،الرحؿـ طرش حقل َيـَعطِْػـ أك ف  الـحؾ، كدوي   دوي   ولف
، يذكرن ـّ  ،«الحاكؿ مستدرك»و ،«ماجف ابـ ســ»و أحؿد، لإلمام «الؿسـد» فػل بصاحبف
 اهلل ج ل مـ تذكرون مؿا إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  َبشقر بـ الـعؿان طـ

ـّ  العرش حقل َيـَعطِْػـ والتحؿقد، والتفؾقؾ والتؽبقر التسبقح  الـحؾ، كَدِوي   َدِوي   لف
 .(2)«؟!بف يذكر مـ -لف يزال ٓ أو- لف يؽقن أن أحدكؿ يحب أما بصاحبفا، تذكر

 َيـَعطِْػـ إربع الؽؾؿات همٓء أن   وهل العظقؿة، الػضقؾة هذه الحديث هذا فلفاد
ـّ  حقلف، َيِؿؾـ :أي ،العرش حقل  صقَت  يشبف صقٌت  :أي ،الـحؾ كَدِوي   َدِوي   ولف
رن الـحؾ ، ُيَذك  ـّ كر طؾك حض   أطظؿ هذا ويف بؼائؾف  قال ولفذا ،مٓء الؽؾؿاتهب الذ 

 .«؟!بف كرذ  يُ  مـ -لف يزال ٓ أو- لف يؽقن أن أحدكؿ يحب أٓ» الحديث: يف

 َـّ  ومـ ـّ  أخرب ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   :فضاِؾف اإلمام أحؿد  روى الؿقزان، يف ثؼقالٌت  أك ف
 والحاكؿ، ،«صحقحف» يف حبان وابـ ،«والؾقؾة الققم طؿؾ» يف الـسائلو «الؿسـد»يف 

                                                           
 قال الحاكؿ: (،4/121كتاب: طؿؾ الققم والؾقؾة )« الســ الؽربى»و(، 2/042« )الؿستدرك» (2)

 ، ووافؼف الذهبل، وصححف إلباين يف«هذا حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ ولؿ يخرجاه»
 (.5124« )صحقح الجامع»

قال  (.2/005)« الؿستدرك»و(، 5209« )ســ ابـ ماجف»و(، 172، 4/142« )الؿسـد( »1)
 .«إسـاده صحقح، رجالف ثؼات، وصححف الحاكؿ»: «زوائد ســ ابـ ماجف»البقصقري يف 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 ألازبع الكلماث لهؤالء أخسي  فضائل 131 

 رسقل يا قؾـا: ،«ُجـََّتؽؿ ُخذوا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ وغقرهؿا
 هلل، والحؿد اهلل، سبحان ققلقا: الـار، مـ ُجـَّتُؽؿ بؾ ٓ،» قال: !؟حضر قد طدو ـْ مِ  اهلل
ـّ  أكبر، واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ ـّ  ومؼّدمات، مـجقات الؼقامة يقم يلتقـ فنكَّف  الباققات وه

 .(1)«الصالحات

ـ   الؽؾؿات همٓء وصَػ  -تؼّدم ما إلك إضافة- الحديث هذا تضّؿـ وقد  بلك ف
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ تعالك: اهلل قال وقد الصالحات، الباققات
 أَمؾٍ  خقرُ  وهذا جزاُؤها، ويدوم ثقاُبفا، يبؼك التل :أي والباققات ،[44]الؽفػ: ﴾ٺ
ؾف  ثقاب. وأفضؾ العبد يمم 

 َـّ  ومـ ـ   :فضاِؾف ـّ  ،الرحؿـ طرش حقل َيـَعطِْػـ أك ف  الـحؾ، كدوي   دوي   ولف
، يذكرن ـّ  ،«الحاكؿ مستدرك»و ،«ماجف ابـ ســ»و أحؿد، لإلمام «الؿسـد» فػل بصاحبف
 اهلل ج ل مـ تذكرون مؿا إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  َبشقر بـ الـعؿان طـ

ـّ  العرش حقل َيـَعطِْػـ والتحؿقد، والتفؾقؾ والتؽبقر التسبقح  الـحؾ، كَدِوي   َدِوي   لف
 .(2)«؟!بف يذكر مـ -لف يزال ٓ أو- لف يؽقن أن أحدكؿ يحب أما بصاحبفا، تذكر

 َيـَعطِْػـ إربع الؽؾؿات همٓء أن   وهل العظقؿة، الػضقؾة هذه الحديث هذا فلفاد
ـّ  حقلف، َيِؿؾـ :أي ،العرش حقل  صقَت  يشبف صقٌت  :أي ،الـحؾ كَدِوي   َدِوي   ولف
رن الـحؾ ، ُيَذك  ـّ كر طؾك حض   أطظؿ هذا ويف بؼائؾف  قال ولفذا ،مٓء الؽؾؿاتهب الذ 

 .«؟!بف كرذ  يُ  مـ -لف يزال ٓ أو- لف يؽقن أن أحدكؿ يحب أٓ» الحديث: يف

 َـّ  ومـ ـّ  أخرب ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   :فضاِؾف اإلمام أحؿد  روى الؿقزان، يف ثؼقالٌت  أك ف
 والحاكؿ، ،«صحقحف» يف حبان وابـ ،«والؾقؾة الققم طؿؾ» يف الـسائلو «الؿسـد»يف 

                                                           
 قال الحاكؿ: (،4/121كتاب: طؿؾ الققم والؾقؾة )« الســ الؽربى»و(، 2/042« )الؿستدرك» (2)

 ، ووافؼف الذهبل، وصححف إلباين يف«هذا حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ ولؿ يخرجاه»
 (.5124« )صحقح الجامع»

قال  (.2/005)« الؿستدرك»و(، 5209« )ســ ابـ ماجف»و(، 172، 4/142« )الؿسـد( »1)
 .«إسـاده صحقح، رجالف ثؼات، وصححف الحاكؿ»: «زوائد ســ ابـ ماجف»البقصقري يف 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار131
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

131 فضائل أخرى لهؤالء الكلمات األربع
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 وأشار- َبٍخ، َبٍخ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت قال:  كؿَ ؾْ ُس  أبل طـ وغقرهؿ
ـّ  ما -بخؿس بقده  أكبر، واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان الؿقزان: يف أثؼؾف

 .(1)«فقحتسُبف الؿسؾؿ لؾؿرء ُيتقىف الصالح والقلُد 

 تػضقؾف. وبقان بالشلء اإلطجاب طـد ُتؼال كؾؿة هل «َبٍخ  َبٍخ » الحديث: يف وققلف

 ـّ  واحدة كؾ   بؼقل لؾعبد أن   :الؽؾؿات همٓء فضاِؾ ومـ  روى صدقة، مـف
 لؾـبل قالقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصحاب مـ اكاًس  أن   : ذر أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ

ثقر أهؾ ذهب اهلل رسقل يا :ملسو هيلع هللا ىلص  كصقم، كؿا ويصقمقن كصؾل، كؿا يصّؾقن بإجقر، الد 
 بؽؾ   إنَّ  تصّدققن؟ ما لؽؿ اهلل جعؾ قد لقس أوَ » قال: !أمقالفؿ بػضقلِ  ويتصّدققن
 وأمرٍ  صدقة، تفؾقؾةٍ  وكؾ   صدقة، تحؿقدة وكؾ   صدقة، تؽبقرة وكؾ   صدقة، تسبقحة

 رسقل يا قالقا: .«صدقة أحدكؿ ُبضعِ  ويف صدقة، مـؽرٍ  طـ وكفٍل  صدقة، بالؿعروف
 طؾقف أكان حرام يف وضعفا لق أرأيتؿ» قال: أجٌر؟ فقفا لف ويؽقن شفقَتف أحدكا أيليت اهلل،
 .(2)«أجرٌ  لف كان الح ل يف وضعفا إذا فؽذلؽ وزٌر؟

ـّ  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فلخربهؿ ذلؽ، طـ طاجزون وهؿ بالؿال، إٓ صدقة ٓ أن الػؼراء ض
 الؽؾؿات همٓء ذلؽ مؼّدمة يف وذكر صدقٌة، واإلحسان الؿعروف فعؾ أكقاع جؿقع أن  

 أكرب. واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان إربع:

 ـّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   :الؽؾؿات همٓء فضاِؾ ومـ ًٓ  جعؾف  يف الؽريؿ الؼرآن طـ بد
 بـ طبد اهلل طـ وغقرهؿ والدارقطـل، والـسائل، داود، أبق روى ـف،ُيحِس  ٓ مـ حؼ  
 الؼرآنَ آخذ مـ أن  أستطقع ٓ إك ل فؼال: ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك رجؾ جاء قال:  أوىف أبل

                                                           
 «صحقح ابـ حبان»و(، 4/00كتاب: طؿؾ الققم والقؾة )« الســ الؽربى»(، و445/ 5) «الؿسـد( »2)

، وصححف الحاكؿ، ووافؼف (021 ،2/022« )الؿستدرك»و(، 552 رقؿ5/224)اإلحسان( )
 الذهبل.

، وقال: إسـاده حسـ. اكظر: «مسـده»خرجف البزار يف  ولؾحديث شاهد مـ حديث ثقبان 
 (.5071رقؿ  9/ 4) «كشػ إستار طـ زوائد البزار»

 (.2004« )مسؾؿصحقح » (1)

.  
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 واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان ؾ:ق» قال: ما يجزئـل مـف، فعؾ ؿـل ،شقًئا
 ، فؿا لل؟رسقل اهلل، هذا هلل  : يا قال .«العؾل العظقؿ باهلل إٓ ققة وٓ حقل وٓ أكبر،
 فؼال ،قال هؽذا بقده فؾؿا قام ،«واْهِدين ،وطافِـل ، وارزقـل،اْرحؿـل الّؾفؿّ  قؾ:»قال: 

 .(1)«الخقرمـ  هيد َمألَ  فؼد هذا أما» :ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل

 ورد وقد إربع، الؽؾؿات لفمٓء الـبقية السـة يف القاردة الػضائؾ بعض ففذه
  .اهلل شاء إن تػاصقؾفا سقليت مخصقصةٌ  فضائُؾ  مـفـ كؾؿة لؽؾ  

 طظقؿ طؾك وداّلةٌ  ا،جد   طظقؿةٌ  أكَّفا يجد :الؿتؼّدمة الػضاِؾ هذه يتلمؾ ومـ 
ـّ  وِرفعة الؽؾؿات، همٓء قدرِ  ـّ  وكثرة شلهن ـّ  فقائده  الؿممـ، العبد طؾك وطقائده

 أسؿاء أن   العؾؿ أهؾ بعض طـ ُذكر ما -أطؾؿ واهلل- العظقؿ الػضؾ هذا يف السر ولعّؾ 
  :إربع الؽؾؿات هذه يف مـدرجةٌ  كؾ فا  اهلل

 مشتؿؾة :هلل والحؿد والسالم، كالؼّدوس التـزيف أسؿاء تحتف يـدرج :اهلل فسبحان
 اهلل تؽبقر فقفا :أكبر واهلل وصػاتف، أسؿائف يف  هلل الؽؿال أكقاع إثبات طؾك

  :أي «هق إٓ إلف ٓ» فـ كذلؽ كان ومـ طؾقف، الثـاءَ  أحدٌ  ُيحصل ٓ وأك ف وتعظقؿف،
 .(2)سقاه حؼ معبقد ٓ

ـ   أجؾ   وما !الؽؾؿات همٓء أطظؿَ  ما !فؾّؾف ـّ  الؿرتّتب الخقر أكربَ وما !شلهن  !طؾقف
، والؿداومة لؾؿحافظة يقفؼـا أن اهلل فـسلل ـّ ـّ  مـ يجعؾـا وأن طؾقف  ألسـتفؿ ال ذيـ أهؾف
 .طؾقف والؼادر ذلؽ ولّل  إك ف بذلؽ، رصبةٌ 

                                                           
 (،245/ 1) «ســ الـسائل»(، و251) «ســ أبل داود»(، و505/ 4) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 2)

 (، والؾػظ ٕبل داود.524، 525/ 2) «ســ الدارقطـل»و
. «سـده صحقح»: «ســ الدارقطـل»وقال الؿحدث أبق الطقب العظقؿ آبادي يف تعؾقؼف طؾك 

 .(207/ 2) «صحقح أبل داود» «سـده حسـ»وقال إلباين: 
 (.40لؾعالئل )ص:« تػسقر الباققات الصالحات»يف  ا( اكظر: جزءً 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه132 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 ألازبع الكلماث لهؤالء أخسي  فضائل 133 

 واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان ؾ:ق» قال: ما يجزئـل مـف، فعؾ ؿـل ،شقًئا
 ، فؿا لل؟رسقل اهلل، هذا هلل  : يا قال .«العؾل العظقؿ باهلل إٓ ققة وٓ حقل وٓ أكبر،
 فؼال ،قال هؽذا بقده فؾؿا قام ،«واْهِدين ،وطافِـل ، وارزقـل،اْرحؿـل الّؾفؿّ  قؾ:»قال: 

 .(1)«الخقرمـ  هيد َمألَ  فؼد هذا أما» :ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل

 ورد وقد إربع، الؽؾؿات لفمٓء الـبقية السـة يف القاردة الػضائؾ بعض ففذه
  .اهلل شاء إن تػاصقؾفا سقليت مخصقصةٌ  فضائُؾ  مـفـ كؾؿة لؽؾ  

 طظقؿ طؾك وداّلةٌ  ا،جد   طظقؿةٌ  أكَّفا يجد :الؿتؼّدمة الػضاِؾ هذه يتلمؾ ومـ 
ـّ  وِرفعة الؽؾؿات، همٓء قدرِ  ـّ  وكثرة شلهن ـّ  فقائده  الؿممـ، العبد طؾك وطقائده

 أسؿاء أن   العؾؿ أهؾ بعض طـ ُذكر ما -أطؾؿ واهلل- العظقؿ الػضؾ هذا يف السر ولعّؾ 
  :إربع الؽؾؿات هذه يف مـدرجةٌ  كؾ فا  اهلل

 مشتؿؾة :هلل والحؿد والسالم، كالؼّدوس التـزيف أسؿاء تحتف يـدرج :اهلل فسبحان
 اهلل تؽبقر فقفا :أكبر واهلل وصػاتف، أسؿائف يف  هلل الؽؿال أكقاع إثبات طؾك

  :أي «هق إٓ إلف ٓ» فـ كذلؽ كان ومـ طؾقف، الثـاءَ  أحدٌ  ُيحصل ٓ وأك ف وتعظقؿف،
 .(2)سقاه حؼ معبقد ٓ

ـ   أجؾ   وما !الؽؾؿات همٓء أطظؿَ  ما !فؾّؾف ـّ  الؿرتّتب الخقر أكربَ وما !شلهن  !طؾقف
، والؿداومة لؾؿحافظة يقفؼـا أن اهلل فـسلل ـّ ـّ  مـ يجعؾـا وأن طؾقف  ألسـتفؿ ال ذيـ أهؾف
 .طؾقف والؼادر ذلؽ ولّل  إك ف بذلؽ، رصبةٌ 

                                                           
 (،245/ 1) «ســ الـسائل»(، و251) «ســ أبل داود»(، و505/ 4) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 2)

 (، والؾػظ ٕبل داود.524، 525/ 2) «ســ الدارقطـل»و
. «سـده صحقح»: «ســ الدارقطـل»وقال الؿحدث أبق الطقب العظقؿ آبادي يف تعؾقؼف طؾك 

 .(207/ 2) «صحقح أبل داود» «سـده حسـ»وقال إلباين: 
 (.40لؾعالئل )ص:« تػسقر الباققات الصالحات»يف  ا( اكظر: جزءً 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار133
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 فضؾ طؾك الداّلة الـبقية الـصقص مـ جؿؾةٍ  ِذكرِ  حقل سبؼ فقؿا الحديث كان
 سقؽقن يؾل وفقؿا أكرب، واهلل اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان إربع: الؽؾؿات
ّٓ  إلف ٓ التقحقد كؾؿة فضائؾ ذكر يف الحديث  الؽؾؿات همٓء أفضؾ هل التل ،اهللإ
ـّ  إربع، ؛ وأجّؾف ـّ  الرسُؾ، وُأرسؾت الخؾقؼُة، ُخؾؼت الؽؾؿة هذه فألجؾ وأطظؿف
 وأشؼقاءِ  ،الجـة أهؾِ  وسعداء وكػار، مممـقـ إلك الـاس افرتق وهبا الؽتُب، وُأكزلت

يـ أركان أطظؿ وهل التؼقى، كؾؿة وهل القثؼك، العروة ففل الـار، أهؾ  وأهؿ ،الد 
 ومػتاح الشفادة، كؾؿة وهل الـار، مـ والـجاة بالجـة الػقز سبقؾ وهل اإليؿان، شعب
 مـ ومققعفا الؽؾؿة هذه وفضائؾ أمره، ورأس وأساسف الديـ وأصؾ السعادة، دار

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ العارفقن ويعرفف القاصػقن يصُػف ما فقق الديـ
 .[22طؿران: ]آل ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ

 ُيؿؽـ ٓ جّؿًة، اومزاي كريؿًة، وفقاضَؾ  طظقؿًة، فضائَؾ  الجؾقؾة الؽؾؿة لفذه إن  
  اهلل أن   الؽريؿ الؼرآن يف الؽؾؿة هذه فضؾ يف ورد ومؿا استؼصاؤها، ٕحد
 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل قال رسآهتؿ، وخالصةَ  الرسؾ، دطقة زبدةَ  جعؾفا
 ڄ ڄ﴿ تعالك: وقال ،[10]إكبقاء: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 أول يف تعالك وقال ،[54]الـحؾ: ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ الـحؾ: سقرة
 هذه يف الـعؿ مـ طباده طؾك اهلل طّدد ما أول هل أية وهذه ،[1]الـحؾ: ﴾ۀ ڻ

 ،طباده طؾك أسبغفا التل تعالك اهلل كعؿ أطظؿ هق لذلؽ التقفقؼ أن   طؾك ذلؽ فدّل  السقرة،
 : مجاهد قال .[10]لؼؿان: ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ سبحاكف: قال كؿا

   
 ٖٔ  
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 .(1)«اهلل إٓ إلف ٓ»

 أن ـْ مِ  أطظؿ كعؿة العباد مـ طبد طؾك اهلل أكعؿ ما» : طققـة بـ سػقان وقال
 .(2)«اهلل إٓ إلف ٓ طّرففؿ

 تعالك: اهلل قال الطّقبة، الؽؾؿة بلك فا الؼرآن يف وصػفا اهلل أن   :فضاِؾفا ومـ 
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿
 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حئ

 .[210 -214 ]إبراهقؿ:

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ تعالك: ققلف يف الثابت الؼقل وهل 
 .[17]إبراهقؿ: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ تعالك: ققلف يف العفد وهل﴾ 

 ويتربّأ اهلل، إٓ إلف ٓ أن شفادة العفد:» قال: أك ف  طباس ابـ طـ روي ،[27]مريؿ:
 .(3)«تؼقى كؾ   رأس وهل والؼقة، الحقل مـ  اهلل إلك

 يتؿّسؽ لؿ ومـ كجا، هبا تؿّسؽ مـ التل القثؼك العروة أك فا فضاِؾفا: ومـ 
 ﴾مث جث يت ىت مت خت حت جت يب﴿ تعالك: قال هؾؽ، هبا

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: وقال ،[104]البؼرة:
 .[11]لؼؿان: ﴾گگ

 الخؾقؾ إبراهقؿ جعؾفا التل الباققة الؽؾؿة أك فا :فضاِؾفا ومـ  طِؼبِف يف 
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ تعالك: اهلل قال يرجعقن، لعؾفؿ
 .[12-14]الزخرف: ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

                                                           
 (.22/72)« تػسقره»( رواه ابـ جرير يف 2)
 (.05)ص:« كؾؿة اإلخالص»( ذكره ابـ رجب يف 1)
 (.5/2022« )الدطاء»( رواه الطرباين يف 5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 .(1)«اهلل إٓ إلف ٓ»

 أن ـْ مِ  أطظؿ كعؿة العباد مـ طبد طؾك اهلل أكعؿ ما» : طققـة بـ سػقان وقال
 .(2)«اهلل إٓ إلف ٓ طّرففؿ

 تعالك: اهلل قال الطّقبة، الؽؾؿة بلك فا الؼرآن يف وصػفا اهلل أن   :فضاِؾفا ومـ 
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿
 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حئ

 .[210 -214 ]إبراهقؿ:

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ تعالك: ققلف يف الثابت الؼقل وهل 
 .[17]إبراهقؿ: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ تعالك: ققلف يف العفد وهل﴾ 

 ويتربّأ اهلل، إٓ إلف ٓ أن شفادة العفد:» قال: أك ف  طباس ابـ طـ روي ،[27]مريؿ:
 .(3)«تؼقى كؾ   رأس وهل والؼقة، الحقل مـ  اهلل إلك

 يتؿّسؽ لؿ ومـ كجا، هبا تؿّسؽ مـ التل القثؼك العروة أك فا فضاِؾفا: ومـ 
 ﴾مث جث يت ىت مت خت حت جت يب﴿ تعالك: قال هؾؽ، هبا

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: وقال ،[104]البؼرة:
 .[11]لؼؿان: ﴾گگ

 الخؾقؾ إبراهقؿ جعؾفا التل الباققة الؽؾؿة أك فا :فضاِؾفا ومـ  طِؼبِف يف 
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ تعالك: اهلل قال يرجعقن، لعؾفؿ
 .[12-14]الزخرف: ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

                                                           
 (.22/72)« تػسقره»( رواه ابـ جرير يف 2)
 (.05)ص:« كؾؿة اإلخالص»( ذكره ابـ رجب يف 1)
 (.5/2022« )الدطاء»( رواه الطرباين يف 5)
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 هبا أحؼ   وكاكقا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصحاب اهلل ألزمفا التل التؼقى كؾؿة وهل 
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ تعالك: اهلل قال وأهَؾفا،
 ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 .[14]الػتح: ﴾ے ھ ھ ھ

 أفضؾ بشلء الـاس تؽّؾؿَ  ما قال: مقؿقن بـ طؿرو طـ ،قعلبِ السَّ  إسحاق أبق روى
 كؾؿة واهلل هل اهلل؟ طبد أبا يا هل ما أتدري» طقاض: بـ سعد فؼال اهلل، إٓ إلف ٓ مـ

 .(1)« وأهَؾفا هبا أحّؼ  وكاكقا ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد أصحاب اهلل ألزمفا التؼقى

 ڃ﴿ تعالك: اهلل قال وغايتف، الصقاب مـتفك أك فا :الؽؾؿة هذه فضاِؾ ومـ 
 .[52]الـبل: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ

 ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ تعالك: ققلف يف  طباس ابـ طـ صؾحة، أبل بـ طؾل روى
 وهل اهلل، إٓ إلف ٓ أن بشفادة  الرّب  لف أذنَ  مـ إٓ» قال: أكَّف ﴾ڌ ڌ ڍ
 .(2)«الصقاب مـتفك

 .(3)«اهلل إٓ إلف ٓ الصقاب:» طؽرمة: وقال

 ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: بؼقلف الؿرادة الحؼ دطقة هل أك فا فضاِؾفا: ومـ 
 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 .[24]الرطد: ﴾ڤ ڤ ڤ

 اإلسالم، ديـ أهؾ طؾقفا اجتؿع التل الحؼقؼقة الرابطة هل أك فا فضاِؾفا: ومـ 
 كالجسد الؿسؾؿ الؿجتؿع أصبح وبسببفا وُيبغضقن، ُيحبّقن وهبا ويعادون، ُيقالقن فعؾقفا
 .ابعًض  بعضف َيُشد   الؿرصقص وكالبـقان القاحد

                                                           
 (.5/2055« )الدطاء»( رواه الطرباين يف 2)
 (.5/2010« )الدطاء»رواه الطرباين يف  (1)
 (.5/2010« )الدطاء»رواه الطرباين يف  (5)
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 :«البقان أضقاء» كتابف يف  الشـؼقطل إمقـ محؿد الع ّمة الشقخ قال
  رابطة هل الؿختؾػ وتملػ الؿػرتَق  َتجؿع التل الحؼقؼقة الرابطة أن   والحاصؾ»
 جسدٌ  كلك ف كؾ ف اإلسالمل الؿجتؿع تجؿع التل الرابطة هذه أن   ترى أٓ ،«اهلل إٓ إلف ٓ»

 مـ حقلف ومـ العرش حؿؾة قؾقب ططػت ،ابعًض  بعضف يشدّ  كالبـقان وتجعؾف واحٌد،
 ۓ ۓ﴿ تعالك: قال آختالف، مـ بقـفؿ ما مع إرض يف آدم بـل طؾك الؿالئؽة
 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲
 ٻ ٻ ٱ           ﯁ ﯀
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ

 حقلف ومـ العرش حؿؾة بقـ ربطت التل الرابطة أن   إلك تعالك أشار فؼد ،[9-7]غافر:
 هل إك ؿا العظقؿ الصالح الدطاء هذا لفؿ اهلل دطقا حتك إرض يف آدم بـل وبقـ

 . باهلل اإليؿان

 تربط التل الرابطة أن   الؿسؾؿقـ بقـ خالف فال وبالجؿؾة : قال أن إلك
 إلف ٓ رابطة هل والسؿاء إرض أهؾ بقـ وتربط ببعض بعضفؿ إرض أهؾ أفراد
 اهـ. (1)«غقرها برابطة الـداء لبتةا يجقز فال اهلل، إٓ

 ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل قال الحسـات، أفضؾ أك فا :الؽؾؿة هذه فضاِؾ ومـ 
 .[29]الـؿؾ: ﴾پ ٻ ٻ

 بالحسـة: الؿراد أن   وغقرهؿ: هريرة، وأبل طباس، وابـ مسعقد، ابـ طـ ورد وقد
 ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : اهلل ققل يف  طؽرمة وطـ ،(2)«اهلل إٓ إلف ٓ»

 .(3)«اهلل إٓ إلف ٓ مـ خقر شلء ٓ ٕك ف خقر؛ مـفا لف قال: اهلل. إٓ إلف ٓ ققل:» قال:

                                                           
 (.442-5/447« )أضقاء البقان( »2)
 (.2492 ،5/2497لؾطرباين )« لدطاءا»( اكظر: 1)
 (.74)ص:« فضؾ التفؾقؾ وثقابف الجزيؾ»( أورده ابـ البـا يف 5)
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رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه136 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 :«البقان أضقاء» كتابف يف  الشـؼقطل إمقـ محؿد الع ّمة الشقخ قال
  رابطة هل الؿختؾػ وتملػ الؿػرتَق  َتجؿع التل الحؼقؼقة الرابطة أن   والحاصؾ»
 جسدٌ  كلك ف كؾ ف اإلسالمل الؿجتؿع تجؿع التل الرابطة هذه أن   ترى أٓ ،«اهلل إٓ إلف ٓ»

 مـ حقلف ومـ العرش حؿؾة قؾقب ططػت ،ابعًض  بعضف يشدّ  كالبـقان وتجعؾف واحٌد،
 ۓ ۓ﴿ تعالك: قال آختالف، مـ بقـفؿ ما مع إرض يف آدم بـل طؾك الؿالئؽة
 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲
 ٻ ٻ ٱ           ﯁ ﯀
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ

 حقلف ومـ العرش حؿؾة بقـ ربطت التل الرابطة أن   إلك تعالك أشار فؼد ،[9-7]غافر:
 هل إك ؿا العظقؿ الصالح الدطاء هذا لفؿ اهلل دطقا حتك إرض يف آدم بـل وبقـ

 . باهلل اإليؿان

 تربط التل الرابطة أن   الؿسؾؿقـ بقـ خالف فال وبالجؿؾة : قال أن إلك
 إلف ٓ رابطة هل والسؿاء إرض أهؾ بقـ وتربط ببعض بعضفؿ إرض أهؾ أفراد
 اهـ. (1)«غقرها برابطة الـداء لبتةا يجقز فال اهلل، إٓ

 ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل قال الحسـات، أفضؾ أك فا :الؽؾؿة هذه فضاِؾ ومـ 
 .[29]الـؿؾ: ﴾پ ٻ ٻ

 بالحسـة: الؿراد أن   وغقرهؿ: هريرة، وأبل طباس، وابـ مسعقد، ابـ طـ ورد وقد
 ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : اهلل ققل يف  طؽرمة وطـ ،(2)«اهلل إٓ إلف ٓ»

 .(3)«اهلل إٓ إلف ٓ مـ خقر شلء ٓ ٕك ف خقر؛ مـفا لف قال: اهلل. إٓ إلف ٓ ققل:» قال:

                                                           
 (.442-5/447« )أضقاء البقان( »2)
 (.2492 ،5/2497لؾطرباين )« لدطاءا»( اكظر: 1)
 (.74)ص:« فضؾ التفؾقؾ وثقابف الجزيؾ»( أورده ابـ البـا يف 5)
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مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار137
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 َطؾ ؿـل اهلل رسقل يا قؾت: قال:  ذر أبل طـ وغقره «الؿسـد» يف ثبت وقد
 فنكَّفا ،حسـةً  فاطؿؾ سّقئةً  طؿؾَت  إذا» فؼال: الـار. مـ وُيباطدين الجـة مـ ُيؼّربـل طؿاًل 
ـَ  اهلل، رسقل يا قؾت: .«أمثالفا طشر  أحسـ هل كعؿ» قال: اهلل؟ إٓ إلف ٓ الحسـات أَفِؿ

 .(1)«الحسـات

 وسقف الؽريؿ، الؼرآن يف ورد ما خالل مـ العظقؿة، الؽؾؿة هذه فضائؾ بعض ففذه
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل حديث يف ذلؽ مـ َوَرد ما خالل مـ فضائؾفا بعض ذكر كستؽؿؾ
 وحده. اهلل بقد والتقفقؼ

 

 

 

 

 
 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 .( والؾػظ لف2492لؾطرباين ) «الدطاء»، و(0/249) «الؿسـد( »2)
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 مـ ورد ما خالل مـ «اهلل إٓ إلف ٓ» التقحقد: كؾؿة فضائؾ طـ سبؼ فقؿا تحّدثـا

 والسؿاوات، إرض قامت ٕجؾفا التل العظقؿة الؽؾؿة تؾؽ الؽريؿ، الؼرآن يف ذلؽ
 الشرائُع، وُشرطت الؽتُب، وُأكزلت الرسُؾ، ُأرسؾ وهبا الؿخؾققات، جؿقعُ  وُخؾؼت
 واكؼسؿت والـار، الجـة سقق وقام الدواويـ، وُوضعت الؿقازيـ، ُكصبت وٕجؾفا
 والعؼاب، والثقاب وإمر، الخؾؼ مـشل ففل ؛فّجارو أبرارو كػار،و مممـقـ إلك الخؾقؼة
 رونوأِخ  إولقن ُيسلل وطـفا الؼبؾة، وُكصبت ،الؿّؾة طؾقف أسست الذي الحؼ وهل
 تعبدون؟ كـتؿ ماذا مسللتقـ: طـ ُيسلل حتك اهلل يدي بقـ طبدٍ  َقَدما تزول ف  الؼقامة، يقم
 الؿرَسِؾقـ؟ أجبتؿ وماذا

 .وطؿاًل  وإقراًرا اطؾؿً  «اهلل إٓ إلف ٓ» التقحقد كؾؿة بتحؼقؼ إولك: فجقاب

 .(1)وصاطةً  واكؼقاًدا وإقراًرا اطؾؿً  اهلل رسقل امحؿدً  أن   بتحؼقؼ الثاين: وجقاب

ّٓ  إلف ٓ التقحقد كؾؿة فضائؾ إن   ها لؿخؾقق ُيؿؽـ ٓ اهللإ  طؾقفا يرتّتُب  إذ ؛طد 
 خقال، يف يدور وٓ ببال يخطر ٓ ما وأخرة الدكقا يف الجّؿة والػقائد والثقاب إجر مـ

 حديث يف ذلؽ مـ ورد ما خالل مـ الؽؾؿة هذه فضائؾ مـ جؿؾةً  أستعرُض  ولَعؾ ل
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 قاب، ِطتَؼ  وَتعِدُل  ،اتضعقػً  وأكثُرها إطؿال أفضُؾ  أك فا :فضاِؾفا فؿـ  الر 
 طـ  هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» يف كؿا الشقطان، مـ ِحرًزا لؼائؾفا وتؽقن
 وهق الحؿُد  ولف الؿؾُؽ  لف لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ قال: مـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 حسـة، ماِة لف توُكتب رقاب، طشرِ  ِطْدَل  لف كاكت مّرة ماِة يقم يف قديرٌ  شلء كؾ   طؾك
 يلت ولؿوكاكت لف حرًزا مـ الشقطان يقمف ذلؽ حتك يؿسل،  سّقئة، ماِة طـف ْت قَ وُمحِ 

                                                           
 (.2/54ٓبـ الؼقؿ )« زاد الؿعاد»( اكظر: 2)

   
 ٖٔ  

 

 ّ إال اهللال إنفضائُم أخسي نكهًح انتىحيد: 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه138 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 مـ ورد ما خالل مـ «اهلل إٓ إلف ٓ» التقحقد: كؾؿة فضائؾ طـ سبؼ فقؿا تحّدثـا

 والسؿاوات، إرض قامت ٕجؾفا التل العظقؿة الؽؾؿة تؾؽ الؽريؿ، الؼرآن يف ذلؽ
 الشرائُع، وُشرطت الؽتُب، وُأكزلت الرسُؾ، ُأرسؾ وهبا الؿخؾققات، جؿقعُ  وُخؾؼت
 واكؼسؿت والـار، الجـة سقق وقام الدواويـ، وُوضعت الؿقازيـ، ُكصبت وٕجؾفا
 والعؼاب، والثقاب وإمر، الخؾؼ مـشل ففل ؛فّجارو أبرارو كػار،و مممـقـ إلك الخؾقؼة
 رونوأِخ  إولقن ُيسلل وطـفا الؼبؾة، وُكصبت ،الؿّؾة طؾقف أسست الذي الحؼ وهل
 تعبدون؟ كـتؿ ماذا مسللتقـ: طـ ُيسلل حتك اهلل يدي بقـ طبدٍ  َقَدما تزول ف  الؼقامة، يقم
 الؿرَسِؾقـ؟ أجبتؿ وماذا

 .وطؿاًل  وإقراًرا اطؾؿً  «اهلل إٓ إلف ٓ» التقحقد كؾؿة بتحؼقؼ إولك: فجقاب

 .(1)وصاطةً  واكؼقاًدا وإقراًرا اطؾؿً  اهلل رسقل امحؿدً  أن   بتحؼقؼ الثاين: وجقاب

ّٓ  إلف ٓ التقحقد كؾؿة فضائؾ إن   ها لؿخؾقق ُيؿؽـ ٓ اهللإ  طؾقفا يرتّتُب  إذ ؛طد 
 خقال، يف يدور وٓ ببال يخطر ٓ ما وأخرة الدكقا يف الجّؿة والػقائد والثقاب إجر مـ

 حديث يف ذلؽ مـ ورد ما خالل مـ الؽؾؿة هذه فضائؾ مـ جؿؾةً  أستعرُض  ولَعؾ ل
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 قاب، ِطتَؼ  وَتعِدُل  ،اتضعقػً  وأكثُرها إطؿال أفضُؾ  أك فا :فضاِؾفا فؿـ  الر 
 طـ  هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» يف كؿا الشقطان، مـ ِحرًزا لؼائؾفا وتؽقن
 وهق الحؿُد  ولف الؿؾُؽ  لف لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ قال: مـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 حسـة، ماِة لف توُكتب رقاب، طشرِ  ِطْدَل  لف كاكت مّرة ماِة يقم يف قديرٌ  شلء كؾ   طؾك
 يلت ولؿوكاكت لف حرًزا مـ الشقطان يقمف ذلؽ حتك يؿسل،  سّقئة، ماِة طـف ْت قَ وُمحِ 

                                                           
 (.2/54ٓبـ الؼقؿ )« زاد الؿعاد»( اكظر: 2)

   
 ٖٔ  

 

 ّ إال اهللال إنفضائُم أخسي نكهًح انتىحيد: 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 .(1)«ذلؽ مـ أكثرَ  طؿَؾ  أحٌد  إٓ بف، جاء مؿا بلفضؾ أحٌد 

 طشرَ  قالفا مـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  إكصاري أيقب أبل طـ اأيًض  وفقفؿا
 .(2)«إسؿاطقؾ َوَلدِ  مـ أكػس أربعة َأطتَؼ  كؿـ كان مرات

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث يف ثبت لؿا ؛الـبّققن قالف ما أفضؾ أك فا :فضاِؾفا ومـ 
 لف لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ َطَرَفَة: طشقةَ  والـبّققن أكا قؾُت  ما أفضؾ» قال: أك ف

 يقم دطاءُ  الدطاءِ  خقرُ » لػظ: ويف ،(3)«قدير شلء كؾ   طؾك وهق الحؿُد  ولف الؿؾُؽ 
 الؿؾُؽ  لف لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ قبؾل: مـ والـبقُّقن أكا قؾتف ما وخقرُ  طرفة،
 .(4)«قدير شلء كؾ   طؾك وهق الحؿُد  ولف

 اهلل طبد حديث يف كؿا ،الؼقامة يقم الذكقِب  بصحائػ ترجُح  أك فا فضاِؾفا: ومـ 
ج  العاص بـ طؿرو بـا  وغقرهؿا ،«جامع الرتمذي»و ،«الؿسـد» يف الُؿخر 

 يقم الخ ِؼ رؤوس طؾك أّمتل مـ برجؾ ُيصاح» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ جّقد بنسـاد
  اهلل يؼقل ثؿ البصر، مّد  مـفا ِسِجؾ   كؾُّ  ،ِسِج    وتسعقن تسعةٌ  لف فُقـشرُ  الؼقامِة،

 فقفاب حسـة؟ أو ُطذر َأَلَؽ  : فقؼقل رّب. يا ،ٓ فقؼقل: شقئا؟ هذا مـ َأُتـؽر لف:
 طؾقؽ، ضؾؿ ٓ وإكَّف حسـة، طـدكا لؽ إنَّ  بؾك : فقؼقل رب. يا ،ٓ فقؼقل: ،الرجؾ
 رب يا فقؼقل: ورسقلف، طبده محؿًدا وأنَّ  اهلل إٓ إلف ٓ أن أشفد فقفا: بطاقة لف فُتخرُج 

 السج ت فُتقَضع قال: ُتظؾؿ، ٓ إكَّؽ : فقؼقل الِسِج َّت؟ هذه مع البطاقة هذه ما
ة يف ة، يف والبطاقة كِػَّ  .(5)«البطاقة وثُؼؾت الِسِج َّت فطاشت كِػَّ

                                                           
 .(12تؼدم تخريجف )ص  (2)
 (.1495)« مسؾؿصحقح »(، و4404« )البخاريصحقح » (1)
 .( مـ حديث طؾل 274« )الدطاء»( أخرجف الطرباين يف 5)
 السؾسؾة»( مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو. وحسـف إلباين يف 5020« )جامعال»( أخرجف الرتمذي يف 4)

 (، وقال: الحديث ثابت بؿجؿقع هذه الشقاهد.2 ،4/7« )الصحقحة
 وصححف(. 4500« )ســ ابـ ماجف»و(، 1459« )الرتمذي جامع»و(، 1/125« )الؿسـد( »0)

 .(2090« )صحقح الجامع»يف  إلباين

.  
 ... ضائُل أخسي لكلمت الخىحيد:ف 141 

 اهلل إٓ إلف ٓ فقفا التل بطاقتف جعؾ ما اإليؿان مـ بؼؾبف قام قد هذا أن   ريب وٓ
 مـ بؼؾقهبؿ يؼقم ما بحسب إطؿال يف متػاضؾقن الـاس إذ ؛الِسجالّت بتؾؽ تطقُش 

 يف هبا إيؿاكف لضعػ ؛هذا مثؾ لف يحصؾ ٓ اهلل إٓ إلف ٓ :قائؾ مـ فؽؿ وإٓ اإليؿان،
 أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، مالؽ بـ أكس حديث مـ «الصحقحقـ» يف ورد فؼد قؾبف،
 مـ ويخرج خقر، مـ قرةٍ عِ َش  وزن قؾبف ويف ،اهلل إٓ إلف ٓ :قال مـ الـار مـ يخرج» قال:
 إلف ٓ :قال مـ الـار مـ ويخرج خقر، مـ بّرة وزن قؾبف ويف اهلل إٓ إلف ٓ :قال مـ الـار
 متػاوتقن اهلل إٓ إلف ٓ أهؾ أن   طؾك ذلؽ فدّل  ،(1)«خقر مـ ذرة وزن قؾبف ويف اهلل إٓ
 إيؿان. مـ قؾقهبؿ يف قام ما بحسب فقفا

 ـّ  رجحت وإرض بالسؿقات ُوِزكت لق أك فا الؽؾؿة: هذه فضاِؾ ومـ  كؿا هب
 مقتف: طـد ٓبـف قال اكقًح  أنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، طؿرو بـ اهلل طبد طـ «الؿسـد» يف

 وُوضعت ػة،كِ  يف ُوضعت لق السبع وإرضقـ السبع السؿقات فننَّ  اهلل، إٓ إلف ب  آُمُرك
ـّ  رجحت ؛ػةكِ  يف اهلل إٓ إلف ٓ ـّ  السبع السؿقات أنَّ  ولق اهلل، إٓ إلف ٓ بف  مبفؿة حؾؼة ُك

ـّ   .(2)«اهلل إٓ إلف ٓ لؼصؿتف

 تصؾ حتك الُحجب تخرق بؾ حجاب، اهلل دون لفا لقس أك فا فضاِؾفا: ومـ 
 قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، هريرة أبل طـ حسـ بنسـاد الرتمذي فػل ، اهلل إلك

 إلك ُتػضل حتك السؿاء أبقاب لف ُفتحت إٓ ؛امخؾًص  قطّ  اهلل إٓ إلف ٓ :طبٌد  قال ما»
 .(3)«الؽباِر اجَتـَب ما العرش

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   :«مسؾؿ صحقح» فػل الـار، مـ لؼائؾفا كجاة أك فا فضاِؾفا: ومـ 
كً  سؿع  «الصحقحقـ» ويف ،(4)«الـار مـ خرج» فؼال: اهلل، إٓ إلف ٓ أن أشفد يؼقل: اممذ 
 إلف ٓ قال: مـ الـار طؾك حّرم اهلل إنَّ » قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، ِطتبان حديث مـ

                                                           
 (.510( )295« )مسؾؿصحقح »(، و44« )البخاريصحقح » (2)
 (.254« )السؾسؾة الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 1/270« )الؿسـد( »1)
 (.0442« )صحقح الجامع»(، وحسـف إلباين يف 5090« )الرتمذي جامع( »5)
 (.521« )مسؾؿصحقح » (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه140 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 ... ضائُل أخسي لكلمت الخىحيد:ف 141 

 اهلل إٓ إلف ٓ فقفا التل بطاقتف جعؾ ما اإليؿان مـ بؼؾبف قام قد هذا أن   ريب وٓ
 مـ بؼؾقهبؿ يؼقم ما بحسب إطؿال يف متػاضؾقن الـاس إذ ؛الِسجالّت بتؾؽ تطقُش 

 يف هبا إيؿاكف لضعػ ؛هذا مثؾ لف يحصؾ ٓ اهلل إٓ إلف ٓ :قائؾ مـ فؽؿ وإٓ اإليؿان،
 أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، مالؽ بـ أكس حديث مـ «الصحقحقـ» يف ورد فؼد قؾبف،
 مـ ويخرج خقر، مـ قرةٍ عِ َش  وزن قؾبف ويف ،اهلل إٓ إلف ٓ :قال مـ الـار مـ يخرج» قال:
 إلف ٓ :قال مـ الـار مـ ويخرج خقر، مـ بّرة وزن قؾبف ويف اهلل إٓ إلف ٓ :قال مـ الـار
 متػاوتقن اهلل إٓ إلف ٓ أهؾ أن   طؾك ذلؽ فدّل  ،(1)«خقر مـ ذرة وزن قؾبف ويف اهلل إٓ
 إيؿان. مـ قؾقهبؿ يف قام ما بحسب فقفا

 ـّ  رجحت وإرض بالسؿقات ُوِزكت لق أك فا الؽؾؿة: هذه فضاِؾ ومـ  كؿا هب
 مقتف: طـد ٓبـف قال اكقًح  أنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، طؿرو بـ اهلل طبد طـ «الؿسـد» يف

 وُوضعت ػة،كِ  يف ُوضعت لق السبع وإرضقـ السبع السؿقات فننَّ  اهلل، إٓ إلف ب  آُمُرك
ـّ  رجحت ؛ػةكِ  يف اهلل إٓ إلف ٓ ـّ  السبع السؿقات أنَّ  ولق اهلل، إٓ إلف ٓ بف  مبفؿة حؾؼة ُك

ـّ   .(2)«اهلل إٓ إلف ٓ لؼصؿتف

 تصؾ حتك الُحجب تخرق بؾ حجاب، اهلل دون لفا لقس أك فا فضاِؾفا: ومـ 
 قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، هريرة أبل طـ حسـ بنسـاد الرتمذي فػل ، اهلل إلك

 إلك ُتػضل حتك السؿاء أبقاب لف ُفتحت إٓ ؛امخؾًص  قطّ  اهلل إٓ إلف ٓ :طبٌد  قال ما»
 .(3)«الؽباِر اجَتـَب ما العرش

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   :«مسؾؿ صحقح» فػل الـار، مـ لؼائؾفا كجاة أك فا فضاِؾفا: ومـ 
كً  سؿع  «الصحقحقـ» ويف ،(4)«الـار مـ خرج» فؼال: اهلل، إٓ إلف ٓ أن أشفد يؼقل: اممذ 
 إلف ٓ قال: مـ الـار طؾك حّرم اهلل إنَّ » قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، ِطتبان حديث مـ

                                                           
 (.510( )295« )مسؾؿصحقح »(، و44« )البخاريصحقح » (2)
 (.254« )السؾسؾة الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 1/270« )الؿسـد( »1)
 (.0442« )صحقح الجامع»(، وحسـف إلباين يف 5090« )الرتمذي جامع( »5)
 (.521« )مسؾؿصحقح » (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار141
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

141 فضائُل أخرى لكلمة التوحيد: »ال إله إال هللا«



. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 .(1)«اهلل وجف بذلؽ يبتغل اهلل إٓ

 فػل اإليؿان، ُشعب أفضؾ جعؾفا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   الؽؾؿة: هذه فضاِؾ ومـ 
 وسبعقن عٌ ْض بِ  اإليؿانُ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   ، هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ»

 .(2)«الطريؼ طـ إذى إماصة وأدكاها اهلل، إٓ إلف ٓ :ققل أط ها شعبة،

 كر أفضُؾ  أك فا أخرب ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   فضاِؾفا: ومـ  مـ وغقره الرتمذي يف كؿا الذ 
كر أفضؾ» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت قال:  اهلل طبد بـ جابر حديث  إلف ٓ الذ 

 .(3)«هلل الحؿد الدطاء وأفضؾ اهلل، إٓ

 الرسقل بشػاطة الـاس أسعد يؽقن قؾبف مـ اخالًص  قالفا ـْ مَ  أن   فضاِؾفا: ومـ 
 ققؾ: قال: أك ف  هريرة أبل حديث مـ «الصحقح» يف كؿا الؼقامة، يقم ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ

 ضــت لؼد» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال الؼقامة؟ يقم بشػاطتؽ الـاس َأسعد ـْ مَ  ،اهلل رسقل يا
 طؾك ِحرصؽ مـ رأيت اؿَ لِ  مـؽ أول أحٌد  الحديث هذا طـ يسللـل ٓ أن هريرة أبا يا

 أو ،قؾبف مـ اخالًص  اهلل إٓ إلف ٓ :قال ـْ مَ  الؼقامة يقم بشػاطتل الـاس َأسعُد  الحديث،
 .(4)«كػسف

 دلقٌؾ  «قؾبف مـ اخالًص  اهلل إٓ إلف ٓ :قال ـْ مَ » الحديث: هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل ويف
 مـ بدّ  ٓ بؾ فؼط، بؾساكف لفا ققلف بؿجّرد قائؾفا مـ ُتؼبؾ ٓ اهلل إٓ إلف ٓ أن   طؾك

 قائؾفا مـ ُتؼبؾ ٓ هل إذ والسـة، الؽتاب يف القاردة بؼققدها واإلتقان شروصفا استقػاء
 والحؿد ،-اهلل شاء إن- الؼادم الؽالم سقؽقن الؿفؿ الؿقضقع هذا وطـ بذلؽ، إٓ
 العالؿقـ. رب هلل

                                                           
 (.145( )55« )مسؾؿصحقح »(، و4952« )البخاريصحقح » (2)
 (.50« )مسؾؿصحقح »(، و9« )البخاريصحقح » (1)
 «صحقح الجامع»وحسـف إلباين يف  (،5200) «ســ ابـ ماجف»و (،5525« )الرتمذي جامع( »5)

(2204.) 
 (.99« )البخاريصحقح » (4)
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 خقر هل التل اهلل إٓ إلف ٓ التقحقد كؾؿة فضائؾ مـ شلء ذكرُ  معـا تؼّدم لؼد
 طظقؿٍة، وفضائَؾ  كريؿٍة، أجقرٍ  مـ طؾقفا يرتّتُب  ما وِذكرُ  وأجؾ فا، وأفضُؾفا الؽؾؿات

 ُتؼبؾ ٓ اهلل إٓ إلف ٓ أن   يعؾؿَ  أن الؿسؾؿ طؾك يجب لؽـ وأخرة، الدكقا يف كافعةٍ  وثؿارٍ 
 واستقػاء وفرضفا، حّؼفا أداء مـ بدّ  ٓ بؾ فؼط، بالؾسان لفا كطؼف بؿجّرد قائؾفا مـ

 اهلل إلك هبا يتؼّرب صاطةٍ  كؾ   أن   يعؾؿ مسؾؿٍ  وكؾ   والسـة، الؽتاب يف القاردة شروصفا
ٓ   مـف ُتؼبؾ ٓ ٓ   ُتؼبؾ ٓ فالصالة بشروصفا، أتك إذا إ  ُيؼبؾ ٓ والحج الؿعؾقمة، بشروصفا إ
ٓ   ُتؼبؾ ٓ كذلؽ العبادات وجؿقع بشروصف، إٓ  والسـة، الؽتاب مـ الؿعؾقمة بشروصفا إ

ٓ   ُتؼبؾ ٓ «اهلل إٓ إلف ٓ» يف الشلن وهؽذا  الؽتاب يف الؿعؾقمة بشروصفا العبد قام إذا إ
 والسـة.

 ووجقب «اهلل إٓ إلف ٓ» بشروط العـاية أهؿّقة إلك ô الصالح سؾُػـا أشار وقد
 : البصري الحسـ طـ جاء ما :ذلؽ ومـ بذلؽ، إٓ ُتؼبؾ ٓ وأك فا هبا، آلتزام

 إلف ٓ :قال ـْ مَ  فؼال: الجـة. دخؾ اهلل إٓ إلف ٓ :قال ـْ مَ  يؼقلقن: اكاًس  إن   لف: ققؾ أكَّف
 الجـة. دخؾ وفرَضفا حّؼفا فلّدى اهلل إٓ

 ٓ أن شفادة قال: الققم؟ لفذا أطددت   ما امرأتف: يدفـ وهق لؾػرزدق الحسـ وقال
 فنياك اشروصً  اهلل إٓ إلف لال لؽـ الُعّدة، كِعؿَ  الحسـ: فؼال سـة. سبعقـ مـذ اهلل إٓ إلف

 الؿحصـات. وقذف

 ولؽـ بؾك،» قال: اهلل؟ إٓ إلف ٓ الَجـ ة مػتاح ألقس سللف: لؿـ مـبف بـ وهب وقال
 يشقر .«ُيػتح لؿ وإٓ لؽ، ُفتح أسـان لف بؿػتاح أتقت فنن أسـان، لف إٓ مػتاح مـ ما

 .(1)اهلل إٓ إلف ٓ شروط إلك بإسـان

                                                           
 (.24)ص:« كؾؿة اإلخالص»( أورد هذه أثار ابـ رجب يف 2)

   
 ٖٖ  

 

 شسوط ال إنّ إال اهلل
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه142 ِ
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القسم األول: الذ
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 خقر هل التل اهلل إٓ إلف ٓ التقحقد كؾؿة فضائؾ مـ شلء ذكرُ  معـا تؼّدم لؼد
 طظقؿٍة، وفضائَؾ  كريؿٍة، أجقرٍ  مـ طؾقفا يرتّتُب  ما وِذكرُ  وأجؾ فا، وأفضُؾفا الؽؾؿات

 ُتؼبؾ ٓ اهلل إٓ إلف ٓ أن   يعؾؿَ  أن الؿسؾؿ طؾك يجب لؽـ وأخرة، الدكقا يف كافعةٍ  وثؿارٍ 
 واستقػاء وفرضفا، حّؼفا أداء مـ بدّ  ٓ بؾ فؼط، بالؾسان لفا كطؼف بؿجّرد قائؾفا مـ

 اهلل إلك هبا يتؼّرب صاطةٍ  كؾ   أن   يعؾؿ مسؾؿٍ  وكؾ   والسـة، الؽتاب يف القاردة شروصفا
ٓ   مـف ُتؼبؾ ٓ ٓ   ُتؼبؾ ٓ فالصالة بشروصفا، أتك إذا إ  ُيؼبؾ ٓ والحج الؿعؾقمة، بشروصفا إ
ٓ   ُتؼبؾ ٓ كذلؽ العبادات وجؿقع بشروصف، إٓ  والسـة، الؽتاب مـ الؿعؾقمة بشروصفا إ

ٓ   ُتؼبؾ ٓ «اهلل إٓ إلف ٓ» يف الشلن وهؽذا  الؽتاب يف الؿعؾقمة بشروصفا العبد قام إذا إ
 والسـة.

 ووجقب «اهلل إٓ إلف ٓ» بشروط العـاية أهؿّقة إلك ô الصالح سؾُػـا أشار وقد
 : البصري الحسـ طـ جاء ما :ذلؽ ومـ بذلؽ، إٓ ُتؼبؾ ٓ وأك فا هبا، آلتزام

 إلف ٓ :قال ـْ مَ  فؼال: الجـة. دخؾ اهلل إٓ إلف ٓ :قال ـْ مَ  يؼقلقن: اكاًس  إن   لف: ققؾ أكَّف
 الجـة. دخؾ وفرَضفا حّؼفا فلّدى اهلل إٓ

 ٓ أن شفادة قال: الققم؟ لفذا أطددت   ما امرأتف: يدفـ وهق لؾػرزدق الحسـ وقال
 فنياك اشروصً  اهلل إٓ إلف لال لؽـ الُعّدة، كِعؿَ  الحسـ: فؼال سـة. سبعقـ مـذ اهلل إٓ إلف

 الؿحصـات. وقذف

 ولؽـ بؾك،» قال: اهلل؟ إٓ إلف ٓ الَجـ ة مػتاح ألقس سللف: لؿـ مـبف بـ وهب وقال
 يشقر .«ُيػتح لؿ وإٓ لؽ، ُفتح أسـان لف بؿػتاح أتقت فنن أسـان، لف إٓ مػتاح مـ ما

 .(1)اهلل إٓ إلف ٓ شروط إلك بإسـان

                                                           
 (.24)ص:« كؾؿة اإلخالص»( أورد هذه أثار ابـ رجب يف 2)

   
 ٖٖ  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ُتؼبؾ ٓ «اهلل إٓ إلف ٓ» أنَّ  :تبّقـ والسـة الؽتاب لـصقص العؾؿ أهؾ باستؼراء إكَّف ثؿ
 وهل: شروط بسبعة إٓ

 لؾجفؾ. الؿـايف اوإثباتً  اكػقً  بؿعـاها العؾؿ - 2

 والريب. لؾشؽ الؿـايف القؼقـ - 1

 والرياء. لؾشرك الؿـايف اإلخالص - 5

 لؾؽذب. الؿـايف الصدق - 4

 والؽره. لؾبغض الؿـافقة الؿحّبة - 0

 لؾرتك. الؿـايف آكؼقاد - 4

 لؾرّد. الؿـايف الؼبقل - 7

 فؼال: واحدٍ  بقٍت  يف السبعة الشروط هذه العؾؿ أهؾ بعُض  جؿع وقد

ـٌ  طؾؿٌ    مذعْ  وصدُقؽ وإخ ٌص  يؼق
 

 لذذذذفا والَؼبذذذذقُل  واكذؼقذذذذادٍ  محّبذذذةٍ  

 

 ذِكر مع مـفا، واحدٍ  بؽؾ   الؿراد لبقان الشروط هذه مع مختصرةً  وقػةً  ولـِؼػ
 .(1)والسـة الؽتاب مـ أدّلتفا بعض

 لؾجفؾ، الؿـايف اوإثباتً  اكػقً  مـفا الؿراد بؿعـاها العؾؿ وهق :إول الشرط أما 
 وُتثبت اهلل، سقى ـْ مَ  كؾ   طـ العبادة أكقاع جؿقع تـػل أك فا قالفا ـمَ  عؾؿيَ  بلنْ  وذلؽ

 :أي [0]الػاتحف: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ : ققلف يف كؿا وحده، هلل ذلؽ
 بسقاك. كستعقـ وٓ بؽ وكستقعـ غقَرك، كعبد وٓ كعبُدك

 ائ ائ ى﴿ تعالك: وقال ،[29]محؿد: ﴾ىت مت خت حت جت يب﴿ تعالك: اهلل قال
رون: قال [24]الزخرف: ﴾وئ ەئ ەئ  ەئ﴿ ،«اهلل إٓ إلف ٓ» بـ شفد مـ إٓ الؿػس 
 وألسـتفؿ. قؾقهبؿ يف بف شفدوا ما معـك أي: ﴾وئ

                                                           
 وما بعدها(. 2/577لؾشقخ حافظ حؽؿل )« معارج الؼبقل»( واكظر شرحفا مقسًعا يف: 2)

.  
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 اهلل رسقل قال قال:  طػان بـ طثؿان حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
 الصالة طؾقف فاشرتط ،(1)«الجـة دخؾ اهلل إٓ إلف ٓ أكَّف يعؾؿ وهق مات ـْ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص

 العؾَؿ. :والسالم

 امققـً  قائؾفا يؽقن أن :أي والريب، لؾشؽ الؿـايف القؼقـ ففق :الثاين الشرط أما 
 يف تعالك اهلل قال وكؿالف، العؾؿ تؿام هق والقؼقـ ريب، وٓ فقف شؽ ٓ اجازمً  ايؼقـً  هبا

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ الؿممـقـ: وصػ
 ﮳ ﮲﴿ ققلف: ومعـك ،[20]الحجرات: ﴾﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷
 يشّؽقا. ولؿ أيؼـقا :أي ﴾﮴

 أن أشفد» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
 .(2)«الجـة دخؾ إٓ فقفؿا شاك   غقرُ  طبٌد  بفؿا اهللَ  يؾؼك ٓ ؛اهلل رسقل وأك ل اهلل إٓ إلف ٓ

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: اأيًض  هريرة أبل حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
َّٓ  إلف ٓ أن يشفد الحاِط هذا وراء مـ لؼقَت  ـْ مَ » ره ؛قؾبف بفا امستقؼـً  اهللإ  فبش 

 القؼقـ. فاشرتط ،(3)«بالجـة

 بتصػقة يؽقن إك ؿا وذلؽ والرياء، لؾشرك الؿـايف اإلخالص هق :الثالث والشرط 
 جؿقع يف الـقة بنخالص وذلؽ والخػّقة، الظاهرة الشقائب جؿقع مـ وتـؼقتف العؿؾ

 ڳ ڳ﴿ تعالك: وقال ،[5]الزمر: ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك: قال وحده، هلل العبادات
 الـبل طـ ، هريرة أبل طـ «الصحقح» ويف ،[0]البقـة: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 فاشرتط ،(4)«قؾبف مـ اخالًص  اهلل إٓ إلف ٓ :قال ـْ مَ  بشػاطتل الـاس أسعُد » قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص

 اإلخالص.

                                                           
 (.14« )مسؾؿصحقح » (2)
 (.17« )مسؾؿصحقح » (1)
 (.52« )مسؾؿصحقح » (5)
 .(241تؼدم تخريجف )ص  (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه144 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اهلل رسقل قال قال:  طػان بـ طثؿان حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
 الصالة طؾقف فاشرتط ،(1)«الجـة دخؾ اهلل إٓ إلف ٓ أكَّف يعؾؿ وهق مات ـْ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص

 العؾَؿ. :والسالم

 امققـً  قائؾفا يؽقن أن :أي والريب، لؾشؽ الؿـايف القؼقـ ففق :الثاين الشرط أما 
 يف تعالك اهلل قال وكؿالف، العؾؿ تؿام هق والقؼقـ ريب، وٓ فقف شؽ ٓ اجازمً  ايؼقـً  هبا

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ الؿممـقـ: وصػ
 ﮳ ﮲﴿ ققلف: ومعـك ،[20]الحجرات: ﴾﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷
 يشّؽقا. ولؿ أيؼـقا :أي ﴾﮴

 أن أشفد» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
 .(2)«الجـة دخؾ إٓ فقفؿا شاك   غقرُ  طبٌد  بفؿا اهللَ  يؾؼك ٓ ؛اهلل رسقل وأك ل اهلل إٓ إلف ٓ

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: اأيًض  هريرة أبل حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
َّٓ  إلف ٓ أن يشفد الحاِط هذا وراء مـ لؼقَت  ـْ مَ » ره ؛قؾبف بفا امستقؼـً  اهللإ  فبش 

 القؼقـ. فاشرتط ،(3)«بالجـة

 بتصػقة يؽقن إك ؿا وذلؽ والرياء، لؾشرك الؿـايف اإلخالص هق :الثالث والشرط 
 جؿقع يف الـقة بنخالص وذلؽ والخػّقة، الظاهرة الشقائب جؿقع مـ وتـؼقتف العؿؾ

 ڳ ڳ﴿ تعالك: وقال ،[5]الزمر: ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك: قال وحده، هلل العبادات
 الـبل طـ ، هريرة أبل طـ «الصحقح» ويف ،[0]البقـة: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 فاشرتط ،(4)«قؾبف مـ اخالًص  اهلل إٓ إلف ٓ :قال ـْ مَ  بشػاطتل الـاس أسعُد » قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص

 اإلخالص.

                                                           
 (.14« )مسؾؿصحقح » (2)
 (.17« )مسؾؿصحقح » (1)
 (.52« )مسؾؿصحقح » (5)
 .(241تؼدم تخريجف )ص  (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار145
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 الؽؾؿة هذه العبدُ  يؼقَل  بلن وذلؽ لؾؽذب، الؿـايف الصدق هق :الرابع والشرط 
 ذم   يف تعالك اهلل قال ولذا الؾساَن، الؼؾُب  يقاصئ أن هق والصدق قؾبف، مـ اصادقً 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ الؿـافؼقـ:
 بللسـتفؿ قالقه ما ٕن   بالؽذب؛ سبحاكف فقصػفؿ ،[2]الؿـافؼقن: ﴾ڻ ڻ ں
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ : وقال قؾقهبؿ، يف امقجقدً  يؽـ لؿ
 ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، جبؾ بـ معاذ طـ «الصحقحقـ» يف وثبت ،[5-2]العـؽبقت:
 حّرمف إٓ قؾبف مـ اصادقً  ورسقلف طبده امحؿًد  وأنَّ  ،اهلل إٓ إلف ٓ أن يشفد أحدٍ  مـ ما»
 الصدق. فاشرتط ،(1)«الـار طؾك اهلل

 اهللَ  قائُؾفا يحب   بلنْ  وذلؽ والؽره، لؾبغض لؿـافقةا الؿحب ة :الخامس الشرط 
ـَ  ورسقَلف  وأن حدوده، طـد القاقػقـ اهلل بلوامر الؼائؿقـ والؿسؾؿقـ اإلسالم ودي
 طؾك يدل ومّؿا وكػر، شرك مـ ُيـاقضفا بؿا وأتك «اهلل إٓ إلف ٓ» خالػ ـْ مَ  ُيبغض
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ تعالك: اهلل ققل ؛اإليؿان يف الؿحبة اشرتاط
 ُطرى أوثؼ» الحديث: ويف ،[240]البؼرة: ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ
 .(2)«اهلل يف والبغض اهلل يف الحبُّ  اإليؿان

 الؽؾؿة هذه قبقل مـ بدّ  فال لؾرّد، الؿـايف الؼبقل :السادس والشرط  ًٓ  احؼ   قبق
 أكجاهؿ مّؿـ سبؼ ـْ مَ  أكباء الؽريؿ الؼرآن يف طؾقـا اهلل قّص  وقد والؾسان، بالؼؾب
 ھ ہ﴿ تعالك: قال يؼبؾفا، ولؿ رّدها لؿـ وإهالكف واكتؼامف ،«اهلل إٓ إلف ٓ» لؼبقلفؿ
 شلن يف سبحاكف وقال ،[205]يقكس: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ الؿشركقـ:
 .[54-50]الصافات: ﴾ڻ ڻ

                                                           
 (.51« )مسؾؿصحقح »(، و212« )البخاريصحقح » (2)
 (.2712« )الصحقحة»(، وحّسـف إلباين يف 4/124« )ؿسـدال»رواه أحؿد يف ( 1)
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 يـؼاد أنْ  «اهلل إٓ إلف ٓ» :لؼائؾ بد ٓ إذ لؾرتك؛ الؿـايف آكؼقاد :السابع الشرط 
ـَ  اهلل، لشرع  إٓ إلف ٓ»بـ امتؿسؽً  يؽقن بذلؽ إذ اهلل إلك وجفف ويسؾؿَ  لحؽؿف وُيذط
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: يؼقل ولذا ،«اهلل
 لشرع آكؼقاد سبحاكف فاشرتط ،«اهلل إٓ إلف ٓ»بـ استؿسؽ فؼد :أي ،[11]لؼؿان: ﴾گگ
 سبحاكف. لف القجف بنسالم وذلؽ اهلل،

 فؽؿ فؼط، وحػَظفا ألػاضفا طد   مـفا الؿرادُ  ولقس اهلل، إٓ إلف ٓ شروط هل ففذه
 حافظ مـ وكؿ !ذلؽ ُيحسـ لؿ اطددها لف: ققؾ ولق والتزمفا فقف اجتؿعت طامل   مـ

 العؾؿ اإذً  فالؿطؾقب !يـاقضفا فقؿا اكثقرً  يؼع وتراه كالسفؿ، فقفا يجري ٕلػاضفا
 التقحقد كؾؿة أهؾ ومـ ،اصدقً  اهلل إٓ إلف ٓ أهؾ مـ بذلؽ الؿرء لقؽقن امعً  والعؿؾ

 لتحؼقؼ وإياكؿ يقف ؼـا أن سبحاكف فـسللف وحده، اهلل هق عقـوالؿُ  لذلؽ ؼوالؿقف   ،احؼ  
 وحده. هلل والحؿد ذلؽ،

 

 

 

 
 

│ 

 

 

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 يـؼاد أنْ  «اهلل إٓ إلف ٓ» :لؼائؾ بد ٓ إذ لؾرتك؛ الؿـايف آكؼقاد :السابع الشرط 
ـَ  اهلل، لشرع  إٓ إلف ٓ»بـ امتؿسؽً  يؽقن بذلؽ إذ اهلل إلك وجفف ويسؾؿَ  لحؽؿف وُيذط
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: يؼقل ولذا ،«اهلل
 لشرع آكؼقاد سبحاكف فاشرتط ،«اهلل إٓ إلف ٓ»بـ استؿسؽ فؼد :أي ،[11]لؼؿان: ﴾گگ
 سبحاكف. لف القجف بنسالم وذلؽ اهلل،

 فؽؿ فؼط، وحػَظفا ألػاضفا طد   مـفا الؿرادُ  ولقس اهلل، إٓ إلف ٓ شروط هل ففذه
 حافظ مـ وكؿ !ذلؽ ُيحسـ لؿ اطددها لف: ققؾ ولق والتزمفا فقف اجتؿعت طامل   مـ

 العؾؿ اإذً  فالؿطؾقب !يـاقضفا فقؿا اكثقرً  يؼع وتراه كالسفؿ، فقفا يجري ٕلػاضفا
 التقحقد كؾؿة أهؾ ومـ ،اصدقً  اهلل إٓ إلف ٓ أهؾ مـ بذلؽ الؿرء لقؽقن امعً  والعؿؾ

 لتحؼقؼ وإياكؿ يقف ؼـا أن سبحاكف فـسللف وحده، اهلل هق عقـوالؿُ  لذلؽ ؼوالؿقف   ،احؼ  
 وحده. هلل والحؿد ذلؽ،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام
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 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كر خقر هل التل اهلل إٓ إلف ٓ التقحقد كؾؿة إن    مؼبقلة تؽقن ٓ فوأكؿؾُ  فوأفضؾُ  الذ 
 وتطبقؼ مدلقلفا، بحؼقؼة العبدِ  مـ ققامٍ  دون فؼط، بالؾسان هبا التؾّػظ بؿجّرد اهلل طـد

 لؿا الجازم آطتؼاد مع هلل، القحداكقة وإثبات الشرك كػل مـ مؼصقدها ٕساس
  أهؾ مـ يؽقن وبذلؽ ،احؼ   امسؾؿً  العبد يؽقن فبذلؽ بف، والعؿؾ ذلؽ مـ تضّؿـتف

 اهلل. إٓ إلف ٓ

 سقاه ما إلفقة وأن   بنلف، لقس اهلل سقى ما أن   العظقؿة الؽؾؿة هذه تضّؿـت وقد

 ەئ ەئ ائ﴿ تعالك: اهلل قال الضالل، ـتفكومُ  الظؾؿ، ؿُ ؾَ ضْ أَ  وإثباَتفا الباصِؾ، ُؾ طَ بْ أَ 
 ٻ ٱ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
 ھ ھ ہ ہ﴿ تعالك: وقال ،[4،0]إحؼاف: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ،[41]الحج: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
 ڻ ں﴿ تعالك: وقال ،[25]لؼؿان: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ تعالك: وقال
 صرف أن   ريب وٓ مقضعف، غقر يف الشلء وضع هق :والظؾؿ ،[104]البؼرة: ﴾ڻ
 وأخطره. الظؾؿ أضؾؿ إك ف بؾ مقضعفا، غقر يف لفا وضع ٕك ف ضؾؿ؛ اهلل لغقر العبادة

ًٓ  -العظقؿة الؽؾؿة هذه- «اهلل إٓ إلف َٓ » لِـ إن    بدّ  ٓ ومعـًك  ففؿف، مـ بدّ  ٓ مدلق
 لؿعـاها، ففؿ غقر مـ الؽؾؿة هبذه الـطُؼ  العؾؿ أهؾ بنجؿاع كافع غقرُ  إذ ضبطف، مـ
 ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ سبحاكف: اهلل قال كؿا تؼتضقف، بؿا طؿؾ وٓ
 أي: ،التػسقر أهؾ قال كؿا أية ومعـك ،[24]الزخرف: ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
 إن   إذ بللسـتفؿ، بف كطؼقا ما معـك بؼؾقهبؿ يعؾؿقن وهؿ «اهلل إٓ إلف ٓ»ـ ب شفد مـ إٓ

 وتؼتضل شفادة، تؽـ لؿ جفؾ طـ كاكت فؾق بف، بالؿشفقد العؾؿ تؼتضل الشفادة

   
 ٖٗ  
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 مع هبا العؾؿ مـ الؽؾؿة هذه يف بدّ  ٓ أك ف يتبّقـ وهبذا بذلؽ، العؿؾ وتؼتضل الصدق،
 طؾؿ، بال يعؿؾقن الذيـ الـصارى صريؼة مـ العبد يـجق فبالعؾؿ والصدق، العؿؾ

 صريؼة مـ يـجق وبالصدق يعؿؾقن، وٓ يعؾؿقن الذيـ القفقد صريؼ مـ يـجق وبالعؿؾ
 الؿستؼقؿ، اهلل صراط أهؾ مـ بذلؽ ويؽقن ُيبطـقن، ٓ ما ُيظفرون الذيـ الؿـافؼقـ

 الضالقـ. وٓ طؾقفؿ الؿغضقب غقر طؾقفؿ، اهلل أكعؿ الذيـ مـ

 ذلؽ واطتؼد ،اوإثباتً  اكػقً  مدلقلفا طرف ـمَ  إٓ تـػع ٓ اهلل إٓ إلف ٓ أن   :والحاصؾ
 قالفا ـْ مَ  اوأم   الؿـافؼ، ففق اطتؼاد غقر مـ اضاهرً  هبا وطؿؾ قالفا ـْ مَ  اأم   بف، وطؿؾ
 اإلسالم طـ وارتدّ  قالفا ـْ مَ  وكذلؽ الؽافر، ففق الشرك مـ وخالففا بضّدها وطؿؾ
 قالفا ـْ مَ  وكذلؽ مّرة، ألػ قالفا ولق تـػعف ٓ فنك فا وحؼققفا لقازمفا مـ شلء بنكؽار
 والتقكؾ، وآستغاثة، والـذر، والذبح، كالدطاء، :اهلل لغقر العبادة مـ اأكقاطً  يصرف وهق

ٓ   يصؾُح  ٓ مؿا صرَف  فؿـ ؛ذلؽ وكحق والؿحبة، ،والخقف والرجاء، واإلكابة،  هلل إ
 بؿا يعؿؾ لؿ إذ اهلل؛ إٓ إلف بال كطؼ ولق العظقؿ باهلل مشرك ففق ؛اهلل لغقر العبادات مـ

 .(1)العظقؿة الؽؾؿة هذه ومدلقل معـك هق الذي واإلخالص التقحقد مـ تؼتضقف

 لف، شريؽ ٓ وحده اهلل وهق واحد، إلف إٓ حؼ   معبقدَ  ٓ معـاها: اهلل إٓ إلف ٓ فننَّ 
 قال كؿا ،اهلل إٓ حؼ   معبقدَ  ٓ :أي ،«اهلل إٓ إلف ٓ»و الؿعبقد، هق :الؾغة يف واإللف
 ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك:
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ تعالك: ققلف مع [10]إكبقاء:
 اهلل إٓ إلف ٓ وأن   الؿعبقد، هق :اإللف معـك أن   بذلؽ فتبّقـ ،[54]الـحؾ: ﴾ڇڇ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال لؿا ولفذا ؛الطاغقت طبادة واجتـاب وحده هلل العبادة إخالص :معـاها

 ﴾چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿ قالقا: ،اهلل إٓ إلف ٓ ققلقا: قريش: لؽػار

 ڃ ڃ﴿ قالقا: اهلل، إٓ إلف ٓ ققلقا: لفؿ: قال لؿا لـبقّفؿ هقدٍ  ققمُ  وقال ،[0]ص:
 إلك دطاهؿ إك ؿا وهق ذلؽ قالقا ،[70]إطراف: ﴾ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

                                                           
 (.72)ص:« تقسقر العزيز الحؿقد»( اكظر: 2)
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إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مع هبا العؾؿ مـ الؽؾؿة هذه يف بدّ  ٓ أك ف يتبّقـ وهبذا بذلؽ، العؿؾ وتؼتضل الصدق،
 طؾؿ، بال يعؿؾقن الذيـ الـصارى صريؼة مـ العبد يـجق فبالعؾؿ والصدق، العؿؾ

 صريؼة مـ يـجق وبالصدق يعؿؾقن، وٓ يعؾؿقن الذيـ القفقد صريؼ مـ يـجق وبالعؿؾ
 الؿستؼقؿ، اهلل صراط أهؾ مـ بذلؽ ويؽقن ُيبطـقن، ٓ ما ُيظفرون الذيـ الؿـافؼقـ

 الضالقـ. وٓ طؾقفؿ الؿغضقب غقر طؾقفؿ، اهلل أكعؿ الذيـ مـ

 ذلؽ واطتؼد ،اوإثباتً  اكػقً  مدلقلفا طرف ـمَ  إٓ تـػع ٓ اهلل إٓ إلف ٓ أن   :والحاصؾ
 قالفا ـْ مَ  اوأم   الؿـافؼ، ففق اطتؼاد غقر مـ اضاهرً  هبا وطؿؾ قالفا ـْ مَ  اأم   بف، وطؿؾ
 اإلسالم طـ وارتدّ  قالفا ـْ مَ  وكذلؽ الؽافر، ففق الشرك مـ وخالففا بضّدها وطؿؾ
 قالفا ـْ مَ  وكذلؽ مّرة، ألػ قالفا ولق تـػعف ٓ فنك فا وحؼققفا لقازمفا مـ شلء بنكؽار
 والتقكؾ، وآستغاثة، والـذر، والذبح، كالدطاء، :اهلل لغقر العبادة مـ اأكقاطً  يصرف وهق

ٓ   يصؾُح  ٓ مؿا صرَف  فؿـ ؛ذلؽ وكحق والؿحبة، ،والخقف والرجاء، واإلكابة،  هلل إ
 بؿا يعؿؾ لؿ إذ اهلل؛ إٓ إلف بال كطؼ ولق العظقؿ باهلل مشرك ففق ؛اهلل لغقر العبادات مـ

 .(1)العظقؿة الؽؾؿة هذه ومدلقل معـك هق الذي واإلخالص التقحقد مـ تؼتضقف

 لف، شريؽ ٓ وحده اهلل وهق واحد، إلف إٓ حؼ   معبقدَ  ٓ معـاها: اهلل إٓ إلف ٓ فننَّ 
 قال كؿا ،اهلل إٓ حؼ   معبقدَ  ٓ :أي ،«اهلل إٓ إلف ٓ»و الؿعبقد، هق :الؾغة يف واإللف
 ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك:
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ تعالك: ققلف مع [10]إكبقاء:
 اهلل إٓ إلف ٓ وأن   الؿعبقد، هق :اإللف معـك أن   بذلؽ فتبّقـ ،[54]الـحؾ: ﴾ڇڇ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال لؿا ولفذا ؛الطاغقت طبادة واجتـاب وحده هلل العبادة إخالص :معـاها

 ﴾چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿ قالقا: ،اهلل إٓ إلف ٓ ققلقا: قريش: لؽػار

 ڃ ڃ﴿ قالقا: اهلل، إٓ إلف ٓ ققلقا: لفؿ: قال لؿا لـبقّفؿ هقدٍ  ققمُ  وقال ،[0]ص:
 إلك دطاهؿ إك ؿا وهق ذلؽ قالقا ،[70]إطراف: ﴾ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

                                                           
 (.72)ص:« تقسقر العزيز الحؿقد»( اكظر: 2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

149 مدلوُل ومعنى كلمة التوحيد ال إله إال هللا
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 هلل وإثباُتفا ،اهلل سقى ـْ مَ  كؾ   طـ إلقهقة كػل هبا الؿراد أن   ففؿقا ٕك فؿ اهلل؛ إٓ إلف ٓ
 طـ اإللفقة فـػت وإثبات، كػل طؾك اشتؿؾت «اهلل إٓ إلف ٓ» فـ لف، شريؽ ٓ وحده

 -غقرهؿ طـ فضاًل - وإكبقاء الؿالئؽة مـ اهلل سقى ما فؽؾ   تعالك، اهلل سقى ما كؾ  
 ٓ العبد أن   بؿعـك وحده، هلل اإللفقة وأثبتت شلء، العبادة مـ لف ولقس بنلف، فؾقس

 بشلء قصده يقجب الذي الؼؾب تعّؾؼ وهق التلّلف، مـ بشلء يؼصده ٓ :أي غقَره، يْلَلفُ 
 ذلؽ. وغقر ،والـذر ،والذبح ،كالدطاء :العبادة أكقاع مـ

ـُ  كثقرةٌ  كصقٌص  الؽريؿ الؼرآن يف جاء وقد  اهلل، إٓ إلف ٓ ؛التقحقد كؾؿة معـك ُتبّق
 جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی﴿ تعالك: اهلل ققل ذلؽ ومـ هبا، الؿراد وتقضح
 ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ تعالك: وققلف ،[245]البؼرة: ﴾حب

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ تعالك: وققلف ،[0]البقـة:
 وقال ،[12-14]الزخرف: ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ يس: مممـ طـ حؽاية تعالك
          ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال ،[14-11]يس: ﴾  
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 ٻ ٻ ٻ﴿ فرطقن: آل مممـ طـ حؽاية تعالك وقال ،[24-22]الزمر: ﴾ڦ ڦ ڦ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 ،[45-42]غافر: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ا، كثقرةٌ  الؿعـك هذا يف وأيات  مـ الرباءة هق :«اهلل إٓ إلف ٓ» معـك أن   ُتبق ـ وهل جد 
 الفدى هق ففذا بالعبادة، وحده اهلل وإفرادُ  وإكداد، الشػعاء مـ اهلل سقى ما طبادة
 مـ اهلل إٓ إلف ٓ :اإلكسان ققل أما كتبف، بف وأكزل ،رسؾف بف اهلل أرسؾ الذي الحؼ وديـ
 طبادتف مـ اوكصقبً  احظ   اهلل لغقر جعؾ لربؿا بؾ بؿؼتضاها، طؿؾ وٓ لؿعـاها معرفة غقر
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 يؽػل ٓ هذا فنن   ؛العبادات أكقاع مـ ذلؽ وغقر ،والـذر ،والذبح ،والخقف ،الدطاء مـ
 .(1)اهلل طذاب مـ الؼقامة يقم يـجقف وٓ اهلل، إٓ إلف ٓ أهؾ مـ يؽقن ٕن العبدَ 

ًٓ  أو لف، معـك ٓ ااسؿً  «اهلل إٓ إلف ٓ» فؾقست  لف، مضؿقن ٓ الػظً  أو لف، حؼقؼة ٓ قق
 هبذه الـطؼ هق ذلؽ يف التحؼقؼ غاية أن   يعتؼدون الذيـ اكقـ،الظ   بعض يظـّف قد كؿا

 مـ لشلء إقامة غقر مـ هبا التؾػظ أو الؿعاين، مـ بشلء الؼؾب يف اطتؼاد غقر مـ الؽؾؿة
 لؿعـك اسؿ هل بؾ العظقؿة، الؽؾؿة هذه شلن هق لقس اقطعً  وهذا والؿباين، إصقل
 الرباءةُ  :تؼّدم كؿا وحاصؾف الؿعاين، جؿقع مـ أجؾ هق جؾقؾ معـك لف وققل طظقؿ،

 ،اورغبً  اوصؿعً  ،وتذّلاًل  اخضقطً  وحده اهلل طؾك واإلقبال اهلل، سقى ما كؾ   طبادة مـ
ٓ   َيسلل ٓ «اهلل إٓ إلف ٓ» :فصاحب ،اوصؾبً  ودطاءً  ،وتقّكاًل  وإكابةً   يستغقث وٓ اهلل، إ

  ٓ ٓ   يتقّكؾ وٓ باهلل، إ ٓ   يذبح وٓ اهلل، غقر يرجق وٓ اهلل، طؾك إ  اشقئً  يصرف وٓ هلل، إ
 ذلؽ. مـ اهلل إلك ويربأ اهلل، دون مـ ُيعبد ما بجؿقع ويؽػر اهلل، لغقر العبادة مـ

 اهلل بقد التقفقؼ ولؽـ !وأوَضَحف أبَقـَف ما أمر مـ لف ويا !أجؾ فا ما مسللة مـ لفا فقا
 الؿستعان. وحده وهق وحده،

 

 
 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه150 ِ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 يؽػل ٓ هذا فنن   ؛العبادات أكقاع مـ ذلؽ وغقر ،والـذر ،والذبح ،والخقف ،الدطاء مـ
 .(1)اهلل طذاب مـ الؼقامة يقم يـجقف وٓ اهلل، إٓ إلف ٓ أهؾ مـ يؽقن ٕن العبدَ 

ًٓ  أو لف، معـك ٓ ااسؿً  «اهلل إٓ إلف ٓ» فؾقست  لف، مضؿقن ٓ الػظً  أو لف، حؼقؼة ٓ قق
 هبذه الـطؼ هق ذلؽ يف التحؼقؼ غاية أن   يعتؼدون الذيـ اكقـ،الظ   بعض يظـّف قد كؿا

 مـ لشلء إقامة غقر مـ هبا التؾػظ أو الؿعاين، مـ بشلء الؼؾب يف اطتؼاد غقر مـ الؽؾؿة
 لؿعـك اسؿ هل بؾ العظقؿة، الؽؾؿة هذه شلن هق لقس اقطعً  وهذا والؿباين، إصقل
 الرباءةُ  :تؼّدم كؿا وحاصؾف الؿعاين، جؿقع مـ أجؾ هق جؾقؾ معـك لف وققل طظقؿ،

 ،اورغبً  اوصؿعً  ،وتذّلاًل  اخضقطً  وحده اهلل طؾك واإلقبال اهلل، سقى ما كؾ   طبادة مـ
ٓ   َيسلل ٓ «اهلل إٓ إلف ٓ» :فصاحب ،اوصؾبً  ودطاءً  ،وتقّكاًل  وإكابةً   يستغقث وٓ اهلل، إ

  ٓ ٓ   يتقّكؾ وٓ باهلل، إ ٓ   يذبح وٓ اهلل، غقر يرجق وٓ اهلل، طؾك إ  اشقئً  يصرف وٓ هلل، إ
 ذلؽ. مـ اهلل إلك ويربأ اهلل، دون مـ ُيعبد ما بجؿقع ويؽػر اهلل، لغقر العبادة مـ

 اهلل بقد التقفقؼ ولؽـ !وأوَضَحف أبَقـَف ما أمر مـ لف ويا !أجؾ فا ما مسللة مـ لفا فقا
 الؿستعان. وحده وهق وحده،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 العبد يف تقّفرها مـ بد ٓ التل «اهلل إٓ إلف ٓ» ؛التقحقد كؾؿة شروطُ  معـا مرّ  لؼد
 كؾ   طؾك يجب ،الؼدر جؾقؾةُ  الشلن، طظقؿةُ  شروطٌ  وهل اهلل، طـد مـف مؼبقلةً  لتؽقن
 بف يفتؿ أن يـبغل مؿا وإن   ،ابالغً  ااهتؿامً  هبا ويفتؿّ  كبقرًة، طـايةً  هبا ُيعـك أن مسؾؿ

 اهلل فنن   حذر، يف مـفا لقؽقن ؛الؽؾؿة هذه كقاقض معرفة ؛العظقؿ الباب هذا يف الؿسؾؿ
 سبقؾ وبّقـ مػّصؾة، الؽؾؿة لفذه الؿحّؼؼقـ الؿممـقـ سبقؾ كتابف يف بّقـ قد 
 وأطؿال همٓء، وطاقبة ،همٓء طاقبة سبحاكف وبّقـ مػّصؾة، لفا الؿخالػقـ الؿجرمقـ

 هبا خذل التل وإسباب ،همٓء هبا ؼوفّ  التل وإسباب همٓء، وأطؿال ،همٓء
 البقاِن، غايةَ  وبّقـَفؿا وأوضَحفؿا وكشَػفؿا كتابِف يف إمريـ سبحاكف كوجؾ همٓء،

 وقال ،[00]إكعام: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ سبحاكف: قال كؿا
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ سبحاكف:
 ولؿ الؿجرمقـ سبقؾ يعرف لؿ ومـ ،[220]الـساء: ﴾ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ

 أمقر قال ولذا الباصؾ، مـ فقف هؿ ما بعض يف يؼع أن أوشؽ صريؼفؿ لف تستبِـ
ـُ  طؿرُ  الؿممـقـ  يف كشل إذا طروةً  طروةً  اإلسالم طرى ُتـؼض إك ؿا» : الخطاب ب
 .(1)«الجاهؾقة يعرف لؿ مـ اإلسالم

دة أسباب مـ الؿحذرةُ  والسـة الؽتاب يف الؽثقرةُ  الـصقص جاءت ولفذا  الر 
 العؾؿاء ذكر وقد ،«اهلل إٓ إلف ٓ» التقحقد لؽؾؿة الؿـاقضة والؽػر الشرك أكقاع وسائر
ô كثقرةٍ  بلكقاعٍ  ديـف طـ يرتد   قد الؿسؾؿ أن   الػؼف: كتب مـ الؿرتدّ  حؽؿ :باب يف 

يـ طـ ارَتد   مـفا شلء أي   يف أو فقفا، وقع إذا الـقاقض مـ  ولؿ الؿّؾة، مـ واكتؼؾ الد 

                                                           
 وما بعدها(. 102ٓبـ الؼقؿ )ص:« الػقائد»( اكظر: 2)

   
 ٖ٘  
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كر خقر هل التل العظقؿة الؽؾؿة هذه إن   إذ ؛«اهلل إٓ إلف ٓ»بـ التؾّػظ مجّرد يـػعف  الذ 
ٓ   لؼائؾفا كافعة تؽقن ٓ فوأفضؾُ   ُيـاقضفا. أمرٍ  كؾ   واجتـب بشروصفا أتك إذا إ

 طرففا إذا ،الديـ يف طظقؿةً  فاِدةً  الـقاقض لفذه الؿسؾؿ معرفة يف أنَّ  ريب مـ وما 
 فنن   ولفذا ؛أفات تؾؽ مـ والـجاة الشرور، هذه مـ السالمة ورائفا مـ يؼصد معرفة

 طـ ودفعفا مـفا وحّذر وحذرها وأبغضفا وصرَقف والباصَؾ  والؽػرَ  الشركَ  َطَرَف  ـْ مَ 
 وكراهة لف، ومحبة الحؼ يف بصقرة بؿعرفتفا يزداد بؾ إيؿاكف، تخدش يدطفا ولؿ كػسف
 إٓ يعؾؿف ٓ ما والؿـافع الػقائد مـ هذه معرفتف يف لف كان ؛طـفا وكػرةً  إمقر لتؾؽ
 سبقؾ ُتعرف أنْ  ويحب وُتسؾؽ، لُتحّب  الحؼ سبقُؾ  ُتعرف أن ُيحب   سبحاكف واهلل اهلل،

 لقطّبؼفا، الخقر سبقؾ بؿعرفة مطالب أك ف كؿا الؿسؾؿ إن   إذ وُتبغض؛ لُتجتـب الباصؾ
 حذيػة طـ «الصحقحقـ» يف ثبت ولفذا ؛لقحذرها الشر سبؾ بؿعرفة مطالب كذلؽ ففق
 وكـت الخقر، طـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يسللقن الصحابة كان» قال: أكَّف  القؿان بـا

 ققؾ: اأيًض  ولفذا ؛(1)«يدركـل أن مخافة الشر طـ أسللف

  لؾشذذذذذذذذرْ  ٓ الشذذذذذذذذرَّ  طرفذذذذذذذذت
 

 قذذذذذذذذذذذذذذذذذفولذذذذذذذذذذذذذذذذذذؽـ لتقق رِ  
 

 
 

  ومذذذذذذذـ لذذذذذذذؿ يعذذذذذذذرف الشذذذذذذذرَّ 
 

 مذذذذذذذـ الـذذذذذذذاس يؼذذذذذذذع فقذذذذذذذف 
 

 كؾ   طؾك القاجب فنن   ؛إهؿقة مـ الؼدر هذا وطؾك الحال هبذه إمر كان اوإذ
 طؾك مـفا لقؽقن ؛اهلل إٓ إلف ٓ التقحقد كؾؿة تـاقض التل إمقر يعرف أن مسؾؿ
ٓ   كثقرٍة، بلمقرٍ  تـتؼض -تؼّدم كؿا- وهل حذر،  وأكثرها خطًرا الـقاقض هذه أشد   أن   إ
 ذكرٌ  يؾل وفقؿا .ô(2) العؾؿ أهؾ مـ واحد غقرُ  ذكرها ،كقاقض طشرةُ  ؛اوققطً 
ر الؿسؾؿ لقحذرها ؛اإليجاز سبقؾ طؾك الـقاقض لفذه  الؿسؾؿقـ مـ غقره مـفا ولقحذ 

 .مـفا والعافقة الس مة رجاءَ 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ تعالك: اهلل قال اهلل، طبادة يف الشرك ففق :إول أما

                                                           
 (.2247« )مسؾؿصحقح »(، و5404« )البخاريصحقح » (2)
 وما بعدها(. 1/151« ) إجقبة الـجديةالدرر السـقة يف»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

152
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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كر خقر هل التل العظقؿة الؽؾؿة هذه إن   إذ ؛«اهلل إٓ إلف ٓ»بـ التؾّػظ مجّرد يـػعف  الذ 
ٓ   لؼائؾفا كافعة تؽقن ٓ فوأفضؾُ   ُيـاقضفا. أمرٍ  كؾ   واجتـب بشروصفا أتك إذا إ

 طرففا إذا ،الديـ يف طظقؿةً  فاِدةً  الـقاقض لفذه الؿسؾؿ معرفة يف أنَّ  ريب مـ وما 
 فنن   ولفذا ؛أفات تؾؽ مـ والـجاة الشرور، هذه مـ السالمة ورائفا مـ يؼصد معرفة

 طـ ودفعفا مـفا وحّذر وحذرها وأبغضفا وصرَقف والباصَؾ  والؽػرَ  الشركَ  َطَرَف  ـْ مَ 
 وكراهة لف، ومحبة الحؼ يف بصقرة بؿعرفتفا يزداد بؾ إيؿاكف، تخدش يدطفا ولؿ كػسف
 إٓ يعؾؿف ٓ ما والؿـافع الػقائد مـ هذه معرفتف يف لف كان ؛طـفا وكػرةً  إمقر لتؾؽ
 سبقؾ ُتعرف أنْ  ويحب وُتسؾؽ، لُتحّب  الحؼ سبقُؾ  ُتعرف أن ُيحب   سبحاكف واهلل اهلل،

 لقطّبؼفا، الخقر سبقؾ بؿعرفة مطالب أك ف كؿا الؿسؾؿ إن   إذ وُتبغض؛ لُتجتـب الباصؾ
 حذيػة طـ «الصحقحقـ» يف ثبت ولفذا ؛لقحذرها الشر سبؾ بؿعرفة مطالب كذلؽ ففق
 وكـت الخقر، طـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يسللقن الصحابة كان» قال: أكَّف  القؿان بـا

 ققؾ: اأيًض  ولفذا ؛(1)«يدركـل أن مخافة الشر طـ أسللف

  لؾشذذذذذذذذرْ  ٓ الشذذذذذذذذرَّ  طرفذذذذذذذذت
 

 قذذذذذذذذذذذذذذذذذفولذذذذذذذذذذذذذذذذذذؽـ لتقق رِ  
 

 
 

  ومذذذذذذذـ لذذذذذذذؿ يعذذذذذذذرف الشذذذذذذذرَّ 
 

 مذذذذذذذـ الـذذذذذذذاس يؼذذذذذذذع فقذذذذذذذف 
 

 كؾ   طؾك القاجب فنن   ؛إهؿقة مـ الؼدر هذا وطؾك الحال هبذه إمر كان اوإذ
 طؾك مـفا لقؽقن ؛اهلل إٓ إلف ٓ التقحقد كؾؿة تـاقض التل إمقر يعرف أن مسؾؿ
ٓ   كثقرٍة، بلمقرٍ  تـتؼض -تؼّدم كؿا- وهل حذر،  وأكثرها خطًرا الـقاقض هذه أشد   أن   إ
 ذكرٌ  يؾل وفقؿا .ô(2) العؾؿ أهؾ مـ واحد غقرُ  ذكرها ،كقاقض طشرةُ  ؛اوققطً 
ر الؿسؾؿ لقحذرها ؛اإليجاز سبقؾ طؾك الـقاقض لفذه  الؿسؾؿقـ مـ غقره مـفا ولقحذ 

 .مـفا والعافقة الس مة رجاءَ 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ تعالك: اهلل قال اهلل، طبادة يف الشرك ففق :إول أما

                                                           
 (.2247« )مسؾؿصحقح »(، و5404« )البخاريصحقح » (2)
 وما بعدها(. 1/151« ) إجقبة الـجديةالدرر السـقة يف»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار153
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ تعالك: وقال ،[42]الـساء: ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ
 دطاءُ  :ذلؽ ومـ ،[71]الؿائدة: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ

 ذلؽ. وكحق لفؿ، والذبُح  والـذرُ  هبؿ، وآستغاثةُ  ،إمقات

 ؛طؾقفؿ ويتقّكؾ ،الشػاطة ويسللفؿ ،يدطقهؿ وسائط اهلل وبقـ بقـف جعؾ ـْ مَ  :الثاين
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ تعالك: اهلل قال ،اإجؿاطً  كػر فؼد

 ﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ
 .[22]يقكس: ﴾﯀ ﮿ ﮾ ﮽

ر لؿ ـْ مَ  :الثالث  َكَػر. مذهبفؿ صّحح أو كػرهؿ يف َشؽ   أو الؿشركقـ ُيؽػ 

ـُ  غقره حؽؿ أن   أو هديف، مـ أكؿُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل غقر هدي أن   اطتؼد ـِ مَ  :الرابع  أحس
ؾقن كالذيـ كافٌر؛ ففق حؽؿف، مـ  . حؽؿف طؾك الطاغقت حؽؿ يػض 

 لؼقلف كػر؛ فؼد بف طؿؾ ولق ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف جاء مؿا اشقئً  أبغض ـمَ  :الخامس
 .[9]محؿد: ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿ تعالك:

 والدلقؾ كػر، طؼابف أو ثقابف أو ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل ديـ مـ بشلء استفزأ ـمَ  :السادس
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ تعالك: ققلف
 .[44-40]التقبة: ﴾ڳڳ

 ققلف والدلقؾ كػر، بف رضل أو فعؾف فؿـ والعطػ، الصرف ومـف السحُر، :السابع
 .[201]البؼرة: ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ تعالك:

 ٺ﴿ تعالك: ققلف والدلقؾ الؿسؾؿقـ، طؾك ومعاوكتفؿ الؿشركقـ مظاهرة :الثامـ
 .[02]الؿائدة: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ

 ففق ؛ملسو هيلع هللا ىلص محؿد شريعة طـ الخروج َيَسُعف الـاس بعض أن   اطتؼد ـمَ  :التاسع
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ تعالك: لؼقلف كافر؛
 .[20طؿران: ]آل ﴾چ
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 ڀ﴿ تعالك: ققلف والدلقؾ بف، يعؿؾ وٓ يتعّؾؿف ٓ اهلل ديـ طـ اإلطراض :العاشر
 .[11]السجدة: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 شلء يف وقع فؿـ ،«اهلل إٓ إلف ٓ» التقحقد كؾؿة كقاقض مـ أمقرٍ  طشرة ففذه
 وقد اهلل. إٓ إلف ٓ :بؼقلف يـتػع ولؿ إيؿاكف، واهندم تقحقده، اكتؼض -باهلل والعقاذ- مـفا
 والخائػ والجاد، الفازل بقـ الـقاقض هذه جؿقع يف فرق ٓ أك ف طؾك العؾؿ أهؾ كّص 

  ٓ  ،اوققطً  يؽقن ما وأكثر خطًرا، يؽقن ما أطظؿ مـ هل الـقاقض هذه وجؿقع ره،ؽْ الؿُ  إ
 غضبف مقجبات مـ باهلل كعقذ كػسف، طؾك مـفا ويخاف يحذرها أن لؾؿسؾؿ فقـبغل
 الؿسؾؿقـ وجؿقع يفديـا وأن يرضقف، لؿا اجؿقعً  ُيقف ؼـا أن سبحاكف وكسللف طؼابف، وألقؿ

 قريٌب. مجقٌب  سؿقعٌ  إك ف الؿستؼقؿ، صراصف

 

 

 

 

 
 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه154 ِ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ڀ﴿ تعالك: ققلف والدلقؾ بف، يعؿؾ وٓ يتعّؾؿف ٓ اهلل ديـ طـ اإلطراض :العاشر
 .[11]السجدة: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 شلء يف وقع فؿـ ،«اهلل إٓ إلف ٓ» التقحقد كؾؿة كقاقض مـ أمقرٍ  طشرة ففذه
 وقد اهلل. إٓ إلف ٓ :بؼقلف يـتػع ولؿ إيؿاكف، واهندم تقحقده، اكتؼض -باهلل والعقاذ- مـفا
 والخائػ والجاد، الفازل بقـ الـقاقض هذه جؿقع يف فرق ٓ أك ف طؾك العؾؿ أهؾ كّص 

  ٓ  ،اوققطً  يؽقن ما وأكثر خطًرا، يؽقن ما أطظؿ مـ هل الـقاقض هذه وجؿقع ره،ؽْ الؿُ  إ
 غضبف مقجبات مـ باهلل كعقذ كػسف، طؾك مـفا ويخاف يحذرها أن لؾؿسؾؿ فقـبغل
 الؿسؾؿقـ وجؿقع يفديـا وأن يرضقف، لؿا اجؿقعً  ُيقف ؼـا أن سبحاكف وكسللف طؼابف، وألقؿ

 قريٌب. مجقٌب  سؿقعٌ  إك ف الؿستؼقؿ، صراصف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار155
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

155 نواقض شهادة أن ال إله إال هللا



.  
 156 

 
 خقرُ  وأك فا ،«اهلل إٓ إلف ٓ» التقحقد كؾؿة فضؾ بقانِ  يف -مضك فقؿا- الحديث كان

 لػظفا، يسقرٌ  كؾؿةٌ  وهل ألسـتفؿ، بف لفجت ما وأفضُؾ  رب فؿ، الذاكرون بف َذَكر ما
 أطظؿ هل إلقفا وضرورُتفؿ الحاجات، أطظؿ هل إلقفا العباد وحاجةُ  معـاها، طظقؿٌ 

 إلك وضرورتِفؿ حاجتفؿ مـ أطظؿُ  إلقفا وضرورهتؿ حاجتفؿ إن   بؾ الضرورات،
 مـ -كؾف بالعالـؿ بؾ- بالـاس كان اولؿ   شموهنؿ، وسائر ولباسفؿ وشراهبؿ صعامفؿ
 ،وجقًدا إذكار أكثر مـ كاكت ؛َحد   وٓ لف هناية ٓ ما اهلل إٓ إلف ٓ :إلك الضرورة
ًٓ  وأيسرها ٓ   كؾ ف هذا ومع مؽاكة، وأجؾ فا ،كمعـً  وأطظؿفا ،حصق  العقام بعض أن   إ
 الؽتاب يف لقست مخرتطةٍ  وأذكارٍ  مبتدطةٍ  دطقاٍت  إلك ويـصرفقن طـفا يعدلقن والُجفال

 .(1)إمة سؾػ مـ أحد طـ ملثقرةً  ولقست السـة، يف وٓ

 يذكرون حقث أذكارهؿ، يف التصّقف أهؾ مـ الطرقق ة بعض يػعؾف ما :ذلؽ ومـ
رون اهلل(، )اهلل، فقؼقلقن: فؼط، مظفًرا الؿػرد آسؿ  أتك وربؿا الجاللة، لػظ يؽر 
 فقجعؾ ذلؽ يف بعضفؿ يغؾق وقد مؽّرًرا، )هق( الؿضؿر بآسؿ ذلؽ بدل بعضفؿ

 آسؿ وذكر لؾخاصة، الؿػرد آسؿ وِذكر لؾعامة، «اهلل إٓ إلف ٓ» التقحقد كؾؿة ذكر
 لؾعارفقـ، واهلل لؾؿممـقـ، اهلل إٓ إلف ٓ بعُضفؿ: قال وربؿا الخاصة، لخاصة الؿضؿر

ؾقن لؾؿحؼؼقـ، وهق  طؾك مضؿًرا ذكره أو مظفًرا، الؿػرد آسؿ ذكرَ  بذلؽ فقػض 
كر، أفضُؾ  بلك فا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل وصػفا التل اهلل إٓ إلف ٓ التقحقد كؾؿة  أفضُؾ  وأك فا الذ 
 إحاديث بعُض  معـا مر   أن سبؼ وقد قبؾف، مـ والـبّققن هق والسالم الصالة طؾقف قالف ما

 بؿشروع لقس ضؿًرامُ  ِذكره أو ظفًرامُ  الؿػرد آسؿ ِذكر أن   مع هذا ذلؽ، طؾك الدالة
 مـ ققم بف جلف وإك ؿا إمة، سؾػ مـ أحدٍ  طـ ملثقرٌ  هق وٓ السـة، يف وٓ الؽتاب يف

                                                           
 (.40لؾشقخ طبد الرحؿـ بـ حسـ آل الشقخ )ص:« فتح الؿجقد»( اكظر: 2)

   
 ٖٙ  

 

ًًَسا تياٌ فساد انرِّكس تاالسى  املفسد يظَهًسا أو يض
 

.  
كس فساد بيان 157   مضَمًسا أو مظَهًسا اآلافسد باالسم الّرِ

 برهان. وٓ حجة بال الؿتلخريـ لال  ُض 

 هذا، الؿحدث ذكرهؿ يف همٓء دطاوى  تقؿقة ابـ اإلس م شقخ فـَّد وقد
 الؿصـػقـ بعض ذكر وربؿا» : ؼالف وتؼريره، لـصرتف بف يتشّبثقن قد ما فساد وَبقَّـ
 مؽذوٍب، بـؼؾٍ  وتارةً  برأٍي، وتارةً  بَقجٍد، تارةً  طؾقف واستدل ذلؽ تعظقؿ الطريؼ يف
 اهلل، اهلل، اهلل،» يؼقل: أن صالب أبل بـ طؾل   لّؼـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   :بعُضفؿ يروي كؿا

 أهؾ باتػاق مقضقعٌ  حديٌث  وهذا ،«اثالثً  فؼالفا اطؾق   أمر ثؿ ،اثالثً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼالفا
كر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل تؾؼقـ كان وإك ؿا بالحديث، العؾؿ  إلف ٓ :الذكر ورأس طـف، الؿلثقر لؾذ 
ف طؾك طرضفا التل الؽؾؿة وهل اهلل، إٓ  طؿ، يا» وقال: الؿقت، حقـ صالب أبل طؿ 
 يؼقلفا ٓ كؾؿةً  ٕطؾؿُ  إك ل» وقال: ،(1)«اهلل طـد بفا لؽ أحاجُّ  كؾؿةً  اهلل، إٓ إلف ٓ :قؾ

 إٓ إلف ٓ :ك مف آخر كان ـْ مَ » وقال: ،(2)«اَرْوًح  لفا روُحف وجد إٓ الؿقت طـد طبٌد 
 وأنَّ  اهلل إٓ إلف ٓ أن يشفدوا حتك الـاس أقاتؾ أن ُأمرُت » وقال: ،(3)«الجـة دخؾ اهلل

فا إٓ وأمقالفؿ هؿءدما مـل طصؿقا ذلؽ فعؾقا فنذا اهلل، رسقل محؿًدا  وحسابفؿ بحؼ 
 .«الؿعـك هذا يف كثقرةٌ  وإحاديُث  ،(4)«اهلل طؾك

 يدل ما الشرطقة إدلة يف ولقس بحال، ُيشرع فؾؿ الؿػرد آسؿ ذكر فلما» قال: ثؿ
ا استحبابف، طؾك  چ چچ چ﴿ تعالك: ققلف يف الؿتعبديـ غالطل مـ صائػةٌ  يتقّهؿف ما وأم 
 ما تدّبروا ولق واضٌح، فخطل ؛آسؿ هذا ققُل  الؿراد أن   ويتقّهؿقن ،[92]إكعام: ﴾ڇ
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال: سبحاكف فنك ف أية، مرادُ  تبّقـ هذا قبؾ
 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ
 الؽتاب أكزَل  اهلل ُقْؾ  :أي ،[92]إكعام: ﴾چچ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ

                                                           
 .( مـ حديث الؿسقب 14(، ومسؾؿ )5224رواه البخاري )( 2)
 .(، مـ حديث صؾحة 5790( والؾػظ لف، وابـ ماجف )12/ 2) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)
، (، مـ حديث معاذ بـ جبؾ5224(، وأبق داود )0/147) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 5)

 (.427) «إرواء الغؾقؾ»وحسـف إلباين يف 
 .(11(، ومسؾؿ )10رواه البخاري )( 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
كس فساد بيان 157   مضَمًسا أو مظَهًسا اآلافسد باالسم الّرِ

 برهان. وٓ حجة بال الؿتلخريـ لال  ُض 

 هذا، الؿحدث ذكرهؿ يف همٓء دطاوى  تقؿقة ابـ اإلس م شقخ فـَّد وقد
 الؿصـػقـ بعض ذكر وربؿا» : ؼالف وتؼريره، لـصرتف بف يتشّبثقن قد ما فساد وَبقَّـ
 مؽذوٍب، بـؼؾٍ  وتارةً  برأٍي، وتارةً  بَقجٍد، تارةً  طؾقف واستدل ذلؽ تعظقؿ الطريؼ يف
 اهلل، اهلل، اهلل،» يؼقل: أن صالب أبل بـ طؾل   لّؼـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   :بعُضفؿ يروي كؿا

 أهؾ باتػاق مقضقعٌ  حديٌث  وهذا ،«اثالثً  فؼالفا اطؾق   أمر ثؿ ،اثالثً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼالفا
كر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل تؾؼقـ كان وإك ؿا بالحديث، العؾؿ  إلف ٓ :الذكر ورأس طـف، الؿلثقر لؾذ 
ف طؾك طرضفا التل الؽؾؿة وهل اهلل، إٓ  طؿ، يا» وقال: الؿقت، حقـ صالب أبل طؿ 
 يؼقلفا ٓ كؾؿةً  ٕطؾؿُ  إك ل» وقال: ،(1)«اهلل طـد بفا لؽ أحاجُّ  كؾؿةً  اهلل، إٓ إلف ٓ :قؾ

 إٓ إلف ٓ :ك مف آخر كان ـْ مَ » وقال: ،(2)«اَرْوًح  لفا روُحف وجد إٓ الؿقت طـد طبٌد 
 وأنَّ  اهلل إٓ إلف ٓ أن يشفدوا حتك الـاس أقاتؾ أن ُأمرُت » وقال: ،(3)«الجـة دخؾ اهلل

فا إٓ وأمقالفؿ هؿءدما مـل طصؿقا ذلؽ فعؾقا فنذا اهلل، رسقل محؿًدا  وحسابفؿ بحؼ 
 .«الؿعـك هذا يف كثقرةٌ  وإحاديُث  ،(4)«اهلل طؾك

 يدل ما الشرطقة إدلة يف ولقس بحال، ُيشرع فؾؿ الؿػرد آسؿ ذكر فلما» قال: ثؿ
ا استحبابف، طؾك  چ چچ چ﴿ تعالك: ققلف يف الؿتعبديـ غالطل مـ صائػةٌ  يتقّهؿف ما وأم 
 ما تدّبروا ولق واضٌح، فخطل ؛آسؿ هذا ققُل  الؿراد أن   ويتقّهؿقن ،[92]إكعام: ﴾ڇ
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال: سبحاكف فنك ف أية، مرادُ  تبّقـ هذا قبؾ
 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ
 الؽتاب أكزَل  اهلل ُقْؾ  :أي ،[92]إكعام: ﴾چچ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ

                                                           
 .( مـ حديث الؿسقب 14(، ومسؾؿ )5224رواه البخاري )( 2)
 .(، مـ حديث صؾحة 5790( والؾػظ لف، وابـ ماجف )12/ 2) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)
، (، مـ حديث معاذ بـ جبؾ5224(، وأبق داود )0/147) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 5)

 (.427) «إرواء الغؾقؾ»وحسـف إلباين يف 
 .(11(، ومسؾؿ )10رواه البخاري )( 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار157
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ّ
بيان فساد الذ



. 

. 
 

158 
 

كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

، كالمٌ  ففذا مقسك، بف جاء الذي  الخرب ُحذف وخرب، مبتدأ مـ مرّكبةٌ  اسؿّقةٌ  وجؿؾةٌ  تام 
 .«...العرب كالم يف هذا مثؾ يف مط َرد ققاس وهذا الجقاب، طؾك السمال لدٓلة مـفا

 غقر أك ف الشرطقة بإدلة ضفر وقد» : قال أن إلك ذلؽ، طؾك أمثؾة وذكر
 الذوققة، العؼؾقة ةبإدل وكذلؽ -تام المك غقر مـ الؿػرد بآسؿ الذكرُ  :أي- مستحب

ًٓ  وٓ هدى وٓ ،اكػرً  وٓ اإيؿاكً  ُيعطل ٓ وحده آسؿ فنن    .«...جفاًل  وٓ اطؾؿً  وٓ ،ضال

 آسؿ أن   طؾك الؾغات وسائر العرب بؾغة العؾؿ أهؾ اتػؼ ولفذا» قال: أن إلك
 بعُض  سؿع ولفذا ؛امػقدً  اكالمً  وٓ تامة جؿؾةً  هق وٓ طؾقف، السؽقت يحسـ ٓ وحده
كً  العرب  آسؿَ  كصب لؿا فنك ف ماذا؟ فعؾ قال: اهلل، رسقَل  امحؿدً  أن   أشفد يؼقل: اممذ 
 ولؽـ الؿػقد، الخربَ -َصْبِعف بصحة- فَطَؾَب  الؿقصقف، تؿام مـ والصػةُ  ،صػةً  صار

 بذلؽ َيِصر لؿ مّرة ألػ ألػ اهلل اسؿ اإلكسان كّررَ  ولق وَلَحـ، الخرب قصد الؿمذ ن
 آسؿ يذكرون إديان جؿقع مـ الؽػار فنن   جـَّتف، وٓ اهلل ثقاَب  يستحّؼ  ولؿ ،امممـً 
 ہ﴿ كؼقلف: ،اسؿف بِذكر أمركا لؿا إك ف حتك ٓ، أم وبقحداكقتِف بف أقّروا سقاءً  ا،مػردً 
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ وققلف: ،[4]الؿائدة: ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
 ېئ ېئ ېئ﴿ وققلف: ،[2]إطؾك: ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿ وققلف: ،[212]إكعام: ﴾ڎ
 أو اهلل، باسؿ يؼقل: أن مثؾ تام بؽالم اسؿف ذكرُ  كان ،ذلؽ وكحق ،[74]القاقعة: ﴾ىئ
 آسؿ ذكرُ  ُيشرع ولؿ ذلؽ، وكحق العظقؿ، ربل وسبحان إطؾك، ربل سبحان يؼقل:
 .«ذلؽ غقر وٓ ذبقحةٍ  وٓ صقدٍ  ِحؾ   وٓ أمٍر، امتثاُل  بذلؽ يحصؾ وٓ ،قطّ  الؿجّرد

 فضاًل  ،امستحب   لقس الؿجّرد آسؿ ذكر أن   ذكركاه بؿا فثبت» : قال أن إلك
 فنن   ،«هق» وهق: الؿضؿر، آسؿ ذكر ذلؽ مـ وأبعدُ  الخاصة، ِذكر هق يؽقن أن طـ
ره ما بَحَسب هق وإك ؿا معقّـ، طؾك يدل ٓ بـػسف هذا  فقبؼك ،معؾقمٍ  أو مذكقرٍ  مـ ُيػس 
 .(1)«وكّقتف الؿتؽّؾؿ قصد بَحَسب معـاه
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كرُ » آخر: مقضع يف وقال  يف وأدخُؾ  ،السـة مـ أبعدُ  الؿػرد الؿضؿر بآسؿ والذ 
 .«الشقطان... إضالل إلك وأقرُب  ،البدطة

 تاّمة، بجؿؾة ذكره هق سبحاكف اهلل ذكر يف الؿشروع أن   :هـا والؿؼصقد» قال: أن إلك
 بف ويحصؾ الؼؾقب، يـػع الذي وهق بالؽؾؿة، مـف والقاحد بالؽالم، الؿسّؿك وهق

 الؿطالب مـ ذلؽ وغقرُ  وخشقُتف، ومحبُّتف ومعرفُتف اهلل إلك والؼرُب  وإجر، الثقاب
 فال ،مضؿًرا أو مظفًرا الؿػرد آسؿ طؾك آقتصار وأما السامقة، والؿؼاصد العالقة
 مـ أكقاع إلك وسقؾة هق بؾ والعارفقـ، الخاّصة ذكر مـ يؽقن أن طـ فضاًل  لف، أصؾ
رات إلك وذريعة والضالٓت، البدع  وأهؾ اإللحاد أهؾ أحقال مـ فاسدة تصق 

ّٓ  كعبد ٓ أن أصالن: الديـ وجؿاع ..،.آتحاد ّٓ  كعبده وٓ ،اهللإ  كعبده ٓ ،شرع بؿاإ
ًٓ  يَدعُ  ٓ ما والبقان التحؼقؼ مـ وفقف ، كالمف هـا .(1)«بالبدع  يف لؾّتردد مجا
 أبؾج. والحؼ   إمر،

 أساس وٓ اهلل، ديـ يف لفا أصؾ ٓ التل ةالؿحدث إذكار هذه طؾك همٓء تؽالب إن  
ــ ذلؽ مؼابؾ يف وتركفؿ شرطف، مـ لفا  يف قرُ ثِ قُ لَ  ؛الشرطّقة وإذكار الصحقحة، الس 

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبّل  هدي طـ آكصراف طؾك همٓء حؿؾ الذي ما وتساؤٓت، تساؤٓت الؿسؾؿ
 أي   الشرع يف طؾقفا لقس وأذكارٍ  سؾطان، مـ هبا اهلل أكزل ما أمقرٍ  إلك سـّتف طـ والرغبة
ؿقن التعظقؿ غاية يعظ ؿقهنا هذا مع ثؿّ  ؟!برهان وٓ دلقؾ  مـ ويؼّؾؾقن شلهنا، ويػخ 
 إكبقاء وخقر أجؿعقـ، الخؾؼ سق د يؼقلفا كان التل الشرطقّة وإذكار الـبقّية إدطقة شلن

 وطؾك طؾقف وبركاتف وسالمف اهلل صؾقات الّذاكريـ، الؿخبتقـ وقدوة وإمام والؿرسؾقـ،
 أجؿعقـ. وأصحابف آلف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كرُ » آخر: مقضع يف وقال  يف وأدخُؾ  ،السـة مـ أبعدُ  الؿػرد الؿضؿر بآسؿ والذ 
 .«الشقطان... إضالل إلك وأقرُب  ،البدطة

 تاّمة، بجؿؾة ذكره هق سبحاكف اهلل ذكر يف الؿشروع أن   :هـا والؿؼصقد» قال: أن إلك
 بف ويحصؾ الؼؾقب، يـػع الذي وهق بالؽؾؿة، مـف والقاحد بالؽالم، الؿسّؿك وهق

 الؿطالب مـ ذلؽ وغقرُ  وخشقُتف، ومحبُّتف ومعرفُتف اهلل إلك والؼرُب  وإجر، الثقاب
 فال ،مضؿًرا أو مظفًرا الؿػرد آسؿ طؾك آقتصار وأما السامقة، والؿؼاصد العالقة
 مـ أكقاع إلك وسقؾة هق بؾ والعارفقـ، الخاّصة ذكر مـ يؽقن أن طـ فضاًل  لف، أصؾ
رات إلك وذريعة والضالٓت، البدع  وأهؾ اإللحاد أهؾ أحقال مـ فاسدة تصق 

ّٓ  كعبد ٓ أن أصالن: الديـ وجؿاع ..،.آتحاد ّٓ  كعبده وٓ ،اهللإ  كعبده ٓ ،شرع بؿاإ
ًٓ  يَدعُ  ٓ ما والبقان التحؼقؼ مـ وفقف ، كالمف هـا .(1)«بالبدع  يف لؾّتردد مجا
 أبؾج. والحؼ   إمر،

 أساس وٓ اهلل، ديـ يف لفا أصؾ ٓ التل ةالؿحدث إذكار هذه طؾك همٓء تؽالب إن  
ــ ذلؽ مؼابؾ يف وتركفؿ شرطف، مـ لفا  يف قرُ ثِ قُ لَ  ؛الشرطّقة وإذكار الصحقحة، الس 

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبّل  هدي طـ آكصراف طؾك همٓء حؿؾ الذي ما وتساؤٓت، تساؤٓت الؿسؾؿ
 أي   الشرع يف طؾقفا لقس وأذكارٍ  سؾطان، مـ هبا اهلل أكزل ما أمقرٍ  إلك سـّتف طـ والرغبة
ؿقن التعظقؿ غاية يعظ ؿقهنا هذا مع ثؿّ  ؟!برهان وٓ دلقؾ  مـ ويؼّؾؾقن شلهنا، ويػخ 
 إكبقاء وخقر أجؿعقـ، الخؾؼ سق د يؼقلفا كان التل الشرطقّة وإذكار الـبقّية إدطقة شلن

 وطؾك طؾقف وبركاتف وسالمف اهلل صؾقات الّذاكريـ، الؿخبتقـ وقدوة وإمام والؿرسؾقـ،
 أجؿعقـ. وأصحابف آلف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار159
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

159 كر باالسم املفرد مظَهًرا أو مضَمًرا ِ
ّ
بيان فساد الذ
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 ومعـاها فضؾِفا ،«اهلل إٓ إلف ٓ» التقحقد كؾؿة طـ -سبؼ فقؿا- الحديث كان لؼد

 كؾؿة: طـ الحديث إلك كـتؼؾ يؾل وفقؿا هبا، متعّؾؼة ّؿةفم أخرى وأمقرٍ  وشروصفا،
 الؽالم خقرُ  بلك فا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل وصػفا التل إربع الؽؾؿات إحدى ففل ،«اهلل سبحان»

 والحؿد اهلل، سبحان أربع: اهلل إلك الؽ م أحّب » :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف يف وذلؽ اهلل، إلك وأحب ف
 يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبّل  أحاديث مـ صّقبة جؿؾة معـا مرّ  وقد ،(1)«أكبر واهلل اهلل، إٓ إلف ٓ و هلل،

ـّ  ما وبقان الؽؾؿات، همٓء تػضقؾ  رفقعٍة. ومؽاكةٍ  طالقةٍ  مـزلةٍ  مـ لف

 ففل طظقؿ، شلن لفا -الؽؾؿات همٓء إحدى هل التل- ،«اهلل سبحان» وكؾؿة:
 بقان يف جاء وقد إلقف، الؿقصؾة العبادات أفضؾ ومـ اهلل، إلك الؿؼربة إذكار أجؾ   مـ

 ذلؽ يف ورد ما إن   بؾ والسـة، الؽتاب يف كثقرة كصقٌص  قدرها وِطظؿ وشرففا فضؾفا
 ثؿاكقـ مـ أكثر الؽريؿ الؼرآن يف التسبقح ذكر ورد وقد وتعّدده، لؽثرتف حصُره ُيؿؽـ ٓ

طة، وأسالقب مختؾػة بِصقغ مرة،  ىئ﴿ تعالك: ققلف يف كؿا ،إمر بؾػظ تارة فقرد متـق 
 بؾػظ وتارة ،[41-42إحزاب:] ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 ﴾گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ تعالك: ققلف يف كؿا ،الؿاضل

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: ققلف يف كؿا ،الؿضارع بؾػظ وتارة ،[2]الحشر:
 تعالك: ققلف يف كؿا ،الؿصدر بؾػظ وتارة ،[2]الجؿعة: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ

 ﴾مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿

 .[221-220]الصافات:

                                                           
 .(25تؼدم تخريجف )ص: (2)

   
 ٖٚ  

 

 فضم انتسثيح
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 يف تعالك فؼال الؽريؿ، الؼرآن مـ ُسَقر ثؿان ُمػتتح يف التسبقح  اهلل ذكر وقد
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ اإلسراء: سقرة أول
 يف تعالك وقال ،[2]اإلسراء: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ،[2]الـحؾ: ﴾ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ الـحؾ: سقرة أول
 ﴾ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ الحديد: سقرة أّول يف تعالك وقال

 گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ الحشر: سقرة أّول يف تعالك وقال ،[2]الحديد:
 گ ک ک ک ک﴿ الصػ: سقرة أول يف تعالك وقال ،[2]الحشر:  ﴾گ گ
 ٻ ٱ﴿ الجؿعة: سقرة أول يف تعالك وقال ،[2]الصػ: ﴾ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ
 أول يف تعالك وقال ،[2]الجؿعة:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ التغابـ: سقرة
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ إطؾك: سقرة أول يف تعالك وقال ،[2]التغابـ: ﴾ٿ
 .[0-2]إطؾك: ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ستةٍ  ،اوجفً  ثالثقـ مـ كحق طؾك الؼرآن يف ورد والتسبقح :(1)العؾؿ أهؾ بعض قال
 لؾحققاكات وثالثةٍ  إكبقاء، مـ لغقره وأربعةٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد لـبّقـا وتسعةٍ  لؾؿالئؽة، مـفا

 الؿقجقدات. لجؿقع وستةٍ  خاصة، لؾؿممـقـ وثالثةٍ  والجؿادات،

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك: ققلف فؿـفا ؛لؾؿ ِؽة التل أما 
 وئ ەئ ەئ﴿ وققلف: ،[7]غافر: أية ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷
 ڻ ڻ ڻ﴿ وققلف: ،[52]فصؾت: ﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ
 ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ وققلف: ،[10،29]إكبقاء: ﴾﮴ ﮳ ﮲

 .[244،240]الصافات:

                                                           
 وما بعدها(. 1/120بادي )آروزقلؾػ «بصائر ذوي التؿققز»( اكظر: 2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

160
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 يف تعالك فؼال الؽريؿ، الؼرآن مـ ُسَقر ثؿان ُمػتتح يف التسبقح  اهلل ذكر وقد
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ اإلسراء: سقرة أول
 يف تعالك وقال ،[2]اإلسراء: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ،[2]الـحؾ: ﴾ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ الـحؾ: سقرة أول
 ﴾ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ الحديد: سقرة أّول يف تعالك وقال

 گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ الحشر: سقرة أّول يف تعالك وقال ،[2]الحديد:
 گ ک ک ک ک﴿ الصػ: سقرة أول يف تعالك وقال ،[2]الحشر:  ﴾گ گ
 ٻ ٱ﴿ الجؿعة: سقرة أول يف تعالك وقال ،[2]الصػ: ﴾ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ
 أول يف تعالك وقال ،[2]الجؿعة:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ التغابـ: سقرة
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ إطؾك: سقرة أول يف تعالك وقال ،[2]التغابـ: ﴾ٿ
 .[0-2]إطؾك: ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ستةٍ  ،اوجفً  ثالثقـ مـ كحق طؾك الؼرآن يف ورد والتسبقح :(1)العؾؿ أهؾ بعض قال
 لؾحققاكات وثالثةٍ  إكبقاء، مـ لغقره وأربعةٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد لـبّقـا وتسعةٍ  لؾؿالئؽة، مـفا

 الؿقجقدات. لجؿقع وستةٍ  خاصة، لؾؿممـقـ وثالثةٍ  والجؿادات،

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك: ققلف فؿـفا ؛لؾؿ ِؽة التل أما 
 وئ ەئ ەئ﴿ وققلف: ،[7]غافر: أية ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷
 ڻ ڻ ڻ﴿ وققلف: ،[52]فصؾت: ﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ
 ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ وققلف: ،[10،29]إكبقاء: ﴾﮴ ﮳ ﮲

 .[244،240]الصافات:

                                                           
 وما بعدها(. 1/120بادي )آروزقلؾػ «بصائر ذوي التؿققز»( اكظر: 2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار161
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

161 فضل التسبيح



. 

. 
 

162 
 

كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ تعالك: ققلف فؿـفا ؛ملسو هيلع هللا ىلص لـبّقـا التل وأما 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وققلف: ،[99-92]الحجر: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿ تعالك: وققلف ،[14]اإلكسان: ﴾پ پ
 .[5]الـصر: ﴾ڎ

 لزكريا تعالك اهلل فؼقل :لألكبقاء التل وأما : ﴿ڻ ں ں﴾  

 التسبقح: طؾك بالؿحافظة لؼقمف وصّقتف يف  زكريا طـ تعالك وققلف ،[42طؿران: ]آل
 جائفإك يف  يقكس طـ تعالك وققلف ،[22]مريؿ: ﴾ائ ائ ى ى ې ې﴿
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ لؾتسبقح: لؿالزمتف الحقت وبطـ البحر ضؾؿات مـ
 .[244-245فات:]الصا ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ تعالك: فؼقلف :لؾؿممـقـ التل وأما
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ تعالك: وققلف ،[41-42]إحزاب: ﴾يئ ىئ
 مئ﴿ تعالك: وققلف ،[20]السجدة: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 ٻ ٻ ٱ يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ
 .[57،54]الـقر: أية ﴾...ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 گ گ گ گ﴿ تعالك: ققلف :فؿـفا ؛والجؿادات الحققاكات يف التل وأما 
 ﴾ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ

 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: وققلف ،[44]اإلسراء:
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ تعالك: وققلف ،[29،22]ص: ﴾ڤ ڤ ٹ

 .[42]الـقر: ﴾ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ تعالك: ققلف :فؿـفا ؛الؿخؾققات لعؿقم التل وأما 
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وققلف ،[2]الحشر: ﴾گ گ گ کگ ک

 .[2]التغابـ: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ
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 يف ،امقضعً  وطشريـ خؿسة يف الؼرآن يف «سبحان»: لػظة تعالك اهلل ذكر وقد
 ،(1)الذم صػات مـ صػة كػُل  أو الؿدح، صػات مـ صػة إثباُت  مـفا واحد كؾ   ضؿـ
ےۓ ۓ ﮲  ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہہ ۀ ۀ ڻ ﴿ تعالك: ققلف ومـفا

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ تعالك: وققلف ،[224]البؼرة: ﴾ ﮳
 ڭ ڭ﴿ تعالك: وققلف ،[220،221]الصافات: ﴾مب خب حب جب يئ ىئ
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ تعالك: وققلف ،[45]الطقر: ﴾ڭ ڭ
 گ﴿ تعالك: وققلف ،[22،27]الروم: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 چ ڃ﴿ تعالك: وققلف ،[21]الزخرف: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 .[20]يقكس: ﴾ڇڇ ڇ چ چ چ

 أوضح لتدل اهلل كتاب يف معـاها يف جاء وما الؽريؿة الؼرآكقة الـصقص هذه إن  
 الؿشروطة، إذكار أَجؾ   مـ وأك ف الديـ، مـ شلكف وطظقؿ التسبقح، قدر جاللة طؾك دٓلة
 وكتب الـعؿة، طباده طؾك أفاض مـ فسبحان ، اهلل إلك الؿؼربة العبادات أكػع ومـ
 كؾؿاتف. ومداد طرشف، وزكة كػسف، ورضا خؾؼف، طددَ  وبحؿده سبحاكف !الّرحؿة كػسف طؾك

 يف ورد ما خالل مـ ومؽاكتف التسبقح فضؾ بقان -اهلل شاء إن- كقاصؾ وسقف
 والطريؼة ،البقضاء الؿحجة طؾك أمتف ترك الذي ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل حديث مـ ذلؽ

 لف، وأتؼاهؿ باهلل، الـاس أطؾؿ طؾقف وسالمف اهلل صؾقات كان وقد الغراء، القاضحة
 والصالحقن ورسُؾف وأكبقاُؤه ومالئؽتُف اهلل فصّؾك لرب ف، اوتـزيفً  اوتؼديًس  اتسبقحً  وأكثرهؿ

 .اكثقرً  اتسؾقؿً  وسّؾؿ ،وصحبف آلف وطؾك طؾقف، طباده مـ

 

                                                           
 (.5/274بادي )آلؾػقروز« بصائر ذوي التؿققز»( اكظر: 2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه162 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 يف ،امقضعً  وطشريـ خؿسة يف الؼرآن يف «سبحان»: لػظة تعالك اهلل ذكر وقد
 ،(1)الذم صػات مـ صػة كػُل  أو الؿدح، صػات مـ صػة إثباُت  مـفا واحد كؾ   ضؿـ
ےۓ ۓ ﮲  ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہہ ۀ ۀ ڻ ﴿ تعالك: ققلف ومـفا

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ تعالك: وققلف ،[224]البؼرة: ﴾ ﮳
 ڭ ڭ﴿ تعالك: وققلف ،[220،221]الصافات: ﴾مب خب حب جب يئ ىئ
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ تعالك: وققلف ،[45]الطقر: ﴾ڭ ڭ
 گ﴿ تعالك: وققلف ،[22،27]الروم: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 چ ڃ﴿ تعالك: وققلف ،[21]الزخرف: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 .[20]يقكس: ﴾ڇڇ ڇ چ چ چ

 أوضح لتدل اهلل كتاب يف معـاها يف جاء وما الؽريؿة الؼرآكقة الـصقص هذه إن  
 الؿشروطة، إذكار أَجؾ   مـ وأك ف الديـ، مـ شلكف وطظقؿ التسبقح، قدر جاللة طؾك دٓلة
 وكتب الـعؿة، طباده طؾك أفاض مـ فسبحان ، اهلل إلك الؿؼربة العبادات أكػع ومـ
 كؾؿاتف. ومداد طرشف، وزكة كػسف، ورضا خؾؼف، طددَ  وبحؿده سبحاكف !الّرحؿة كػسف طؾك

 يف ورد ما خالل مـ ومؽاكتف التسبقح فضؾ بقان -اهلل شاء إن- كقاصؾ وسقف
 والطريؼة ،البقضاء الؿحجة طؾك أمتف ترك الذي ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل حديث مـ ذلؽ

 لف، وأتؼاهؿ باهلل، الـاس أطؾؿ طؾقف وسالمف اهلل صؾقات كان وقد الغراء، القاضحة
 والصالحقن ورسُؾف وأكبقاُؤه ومالئؽتُف اهلل فصّؾك لرب ف، اوتـزيفً  اوتؼديًس  اتسبقحً  وأكثرهؿ

 .اكثقرً  اتسؾقؿً  وسّؾؿ ،وصحبف آلف وطؾك طؾقف، طباده مـ

 

                                                           
 (.5/274بادي )آلؾػقروز« بصائر ذوي التؿققز»( اكظر: 2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار163
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

163 فضل التسبيح
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 إذكار أفضؾِ  مِـ وأك ف أجره، وطظقؿ التسبقح فضؾ بقان -سبؼ فقؿا- تـاولت
 مـ اهللُ  يحب فا التل الطاطات أجؾ   ومِـ الؿشروطة، العبادات أكػع ومِـ الؿلثقرة،
 ذلؽ. طؾك الّدالة الؽريؿة الؼرآكق ة الـصقص مـ صق بةً  جؿؾةً  أوردُت  وقد طباده،

 فضؾ يف القاردة الـبقّية الـصقص بعض طؾك كؼػ أن هـا الؿـاسب مـ ولعّؾ 
 طؾك الّدالة بالـصقص مؾقئةٌ  السـّة إذ ؛مؽاكتف ورفقع شلكف طظقؿ طؾك والّدالة التسبقح
 أجقرٍ  مـ لفؿ اهلل أطدّ  ما وبقان أهؾف، ثقاب وجزيؾ قدره، وشريػ التسبقح، شلن طظقؿ
ٍة. وططايا طظقؿٍة، وأفضالٍ  كريؿٍة،  ذلؽ طؾك الدٓلةَ  الـصقص تؾؽ تضّؿـت وقد جؿ 
 كثقرةٍ: وجقهٍ  مـ

 وقد اهلل، إلك وأحب ف الؽالم أفضؾ التسبقح أن   أخرب ملسو هيلع هللا ىلص الـبّل  أن   :ذلؽ ومـ 
 هلل، والحؿد اهلل، سبحان أربع: اهلل إلك الؽ م أحبُّ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   ققُل  معـا مر   أنْ  سبؼ
ّٓ  إلف وٓ  .(1)«أكبر واهلل اهلل،إ

 الؽالم أي   ُسئِؾ: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن   ذر   أبل حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
 .(2)«وبحؿده اهلل سبحان لِعباده: أو لؿ ِؽتف اهلل اصطػك ما» قال: أفضؾ؟

 بلحب   ُأخبُرك أٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: ذرّ  أبا أن   :لؾحديث آخر لػظ ويف
 أحبَّ  إنَّ » قال: اهلل. إلك الؽالم بلحب   أخربين ،اهلل رسقل يا قؾُت: «هلل؟ا إلك الؽ م
 الؽؾؿة هذه مؽاكة طظقؿ طؾك الحديث هذا فدّل  .«وبحؿده اهلل سبحان اهلل: إلك الؽ م
 . اهلل طـد

                                                           
 .(25تؼدم تخريجف )ص:( 2)
 (.1752« )مسؾؿصحقح » (1)

   
 ٖٛ  

 

َّح  يٍ فضائم انتسثيح يف انّس
 

.  
ت 165  ىَّ  من فضائل الدسبيح في السُّ

 يف وبحؿده اهلل سبحان قال: َمـ أن   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   بف أخرب ما :التسبقح فضاِؾ وِمـ 
 هريرة أبل حديث مـ «قـالصحقح» فػل كُثرت. ولق ذكقُبف طـف ُحط ت مّرة مائة يقمٍ 

 ُحطَّت ؛مّرة ماِة يقم يف وبحؿده اهلل سبحان قال: َمـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   أن   ،
 .(1)«البحر َزَبدِ  ِمثَؾ  كاكت وإن خطاياه

 أحدٌ  يلِت  لؿ مّرة، مائة الؿساء ويف مّرة مائة الّصباح يف قالفا ـمَ  أن   ملسو هيلع هللا ىلص طـف وثبت
ّٓ  بف، جاء مؿا بلفضَؾ  الؼقامة يقمَ   يف مسؾؿ روى فؼد طؾقف. وزاد ذلؽ مثؾ قال َمـإ

 ُيصبُح  حقـ قال َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل حديث مـ «صحقحف»
 جاء مؿا بلفضَؾ  الؼقامة يقمَ  أحٌد  يلِت  لؿ ؛مّرة ماِة وبحؿده اهلل سبحان ُيؿسل: وحقـ
َّٓ  بف،  .(2)«طؾقف زاد أو ،قال ما مثؾ قال َأحٌد  إ

 طـف ُحط ت أو ،حسـةٍ  ألُػ  لف ُكتبت مّرة مائة يقمٍ  يف قالفا ـْ مَ  أن   ملسو هيلع هللا ىلص طـف وثبت
 وق اص أبل بـ سعد طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى أمثالفا. بِعشر لحسـةُ وا خطقئٍة، ألُػ 

 ألَػ  يقمٍ  كؾَّ  يؽسب أن أحُدكؿ أَيعجزُ » فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـد ُكـ ا قال: 
 ماِة يسب ح قال: حسـة؟ ألَػ  أحُدكا يؽسب كقػ جؾسائِف: مـ سائٌؾ  فسللف حسـٍة؟
 .(3)«خطقئةٍ  ألُػ  طـف ُيحطُّ  أو ،حسـةٍ  ألُػ  لف فُقؽتُب  تسبقحة

 يقم الؿقزان يف التسبقح ثِؼؾ طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   إخبار :التسبقح فضؾ يف ورد ومؿا 
  هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» فػل الدكقا. يف بف العؿؾ رِ ْس ويُ  خّػة مع ،الؼقامة
 ثؼقؾتان الّؾسان، طؾك خػقػتان الّرحؿـ، إلك حبقبتان كؾؿتان» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:
 .(4)«العظقؿ اهلل سبحان وبحؿده، اهلل سبحان الؿقزان: يف

مٌ  خربٌ هل «كؾؿتان» الحديث: يف ملسو هيلع هللا ىلص وققلف  ،وبحؿده اهلل سبحان» :ُمبَتَدُؤه مَؼد 

                                                           
 .(12تؼدم تخريجف )ص: (2)
 (.1491« )مسؾؿصحقح » (1)
 (.1492« )مسؾؿصحقح » (5)
 .(90تؼدم تخريجف )ص:( 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
ت 165  ىَّ  من فضائل الدسبيح في السُّ

 يف وبحؿده اهلل سبحان قال: َمـ أن   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   بف أخرب ما :التسبقح فضاِؾ وِمـ 
 هريرة أبل حديث مـ «قـالصحقح» فػل كُثرت. ولق ذكقُبف طـف ُحط ت مّرة مائة يقمٍ 

 ُحطَّت ؛مّرة ماِة يقم يف وبحؿده اهلل سبحان قال: َمـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   أن   ،
 .(1)«البحر َزَبدِ  ِمثَؾ  كاكت وإن خطاياه

 أحدٌ  يلِت  لؿ مّرة، مائة الؿساء ويف مّرة مائة الّصباح يف قالفا ـمَ  أن   ملسو هيلع هللا ىلص طـف وثبت
ّٓ  بف، جاء مؿا بلفضَؾ  الؼقامة يقمَ   يف مسؾؿ روى فؼد طؾقف. وزاد ذلؽ مثؾ قال َمـإ

 ُيصبُح  حقـ قال َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل حديث مـ «صحقحف»
 جاء مؿا بلفضَؾ  الؼقامة يقمَ  أحٌد  يلِت  لؿ ؛مّرة ماِة وبحؿده اهلل سبحان ُيؿسل: وحقـ
َّٓ  بف،  .(2)«طؾقف زاد أو ،قال ما مثؾ قال َأحٌد  إ

 طـف ُحط ت أو ،حسـةٍ  ألُػ  لف ُكتبت مّرة مائة يقمٍ  يف قالفا ـْ مَ  أن   ملسو هيلع هللا ىلص طـف وثبت
 وق اص أبل بـ سعد طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى أمثالفا. بِعشر لحسـةُ وا خطقئٍة، ألُػ 

 ألَػ  يقمٍ  كؾَّ  يؽسب أن أحُدكؿ أَيعجزُ » فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـد ُكـ ا قال: 
 ماِة يسب ح قال: حسـة؟ ألَػ  أحُدكا يؽسب كقػ جؾسائِف: مـ سائٌؾ  فسللف حسـٍة؟
 .(3)«خطقئةٍ  ألُػ  طـف ُيحطُّ  أو ،حسـةٍ  ألُػ  لف فُقؽتُب  تسبقحة

 يقم الؿقزان يف التسبقح ثِؼؾ طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   إخبار :التسبقح فضؾ يف ورد ومؿا 
  هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» فػل الدكقا. يف بف العؿؾ رِ ْس ويُ  خّػة مع ،الؼقامة
 ثؼقؾتان الّؾسان، طؾك خػقػتان الّرحؿـ، إلك حبقبتان كؾؿتان» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:
 .(4)«العظقؿ اهلل سبحان وبحؿده، اهلل سبحان الؿقزان: يف

مٌ  خربٌ هل «كؾؿتان» الحديث: يف ملسو هيلع هللا ىلص وققلف  ،وبحؿده اهلل سبحان» :ُمبَتَدُؤه مَؼد 

                                                           
 .(12تؼدم تخريجف )ص: (2)
 (.1491« )مسؾؿصحقح » (1)
 (.1492« )مسؾؿصحقح » (5)
 .(90تؼدم تخريجف )ص:( 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار165
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

165 ة
َّ
ن من فضائل التسبيح في السُّ



. 

. 
 

166 
 

كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 الّسامع تشقيُؼ  الخرب تؼديؿ يف والـؽتة» العؾؿ: أهؾ بعض قال ،«العظقؿ اهلل سبحان
 إوصاف كثرةَ  ٕن   تؼديؿف؛ حُسـ الخرب وصػ يف الؽالم صال وكؾ ؿا الؿبتدأ، إلك

 جؿقؾةٍ  أوصاف بثالثة الحديث يف الؽؾؿتان ُوصػت وقد .(1)«اشققً  الّسامع تزيد الجؿقؾة
 الؿقزان. يف ثؼقؾتان ،الؾسان طؾك خػقػتان ،الرحؿـ إلك حبقبتان أك فؿا :وهل طظقؿٍة،

كر «الرحؿـ» :لػظ ُخص   وقد  رحؿة ِسعة بقانُ  الحديث مـ الؿؼصقد ٕنَّ  هـا؛ بالذ 
 العظقؿ، وإجر الجزيؾ، بالثقاب الؼؾقؾ العؿؾ طؾك يجازي حقث طباده طؾك تعالك اهلل
 الؽريؿ طـد وثقابف ذلؽ أجر أطظؿ وما !الؾسان طؾك الؽؾؿتقـ هباتقـ الـطؼ أيسرَ  فؿا

 والثؼؾِ  ،الؾسان طؾك الخّػةِ  والثؼؾ، بالخّػة الحديث يف الؽؾؿتان ُوصػت وقد !الرحؿـ
 !ططاَءه أطظؿَ  وما اهلل، فضَؾ  أوسعَ  فؿا الثقاب. وكثرة العؿؾ قّؾة لبقان الؿقزان، يف

 والحاكؿ، حّبان، وابـ الرتمذي، رواه ما :العظقؿة الؽؾؿة هذه فضاِؾ ومـ 
 سبحان قال: َمـ» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ ، جابر طـ الزبقر أبل صريؼ مـ وغقرهؿ،

 .(2)«الجـَّةِ  يف كخؾةٌ  لف ُغرست ؛وبحؿده العظقؿ اهلل

 بـ كافع حديث مـ والحاكؿ، الطرباين، رواه ما :الؽؾؿة هذه فضاِؾ ومـ 
 وبحؿده، اهلل سبحان :قال َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: أبقف، طـ مطعؿ، بـ ُجبقر

َّٓ  إلف ٓ أن أشفد وبحؿدك، الؾفؿّ  سبحاكؽ  يف فؼالفا إلقؽ، وأتقب أستغػرك أكت، إ
ارة كاكت لغقٍ  مجؾس يف قالفا وَمـ طؾقف، يطبع كالطّابع كاكت ذكرٍ  مجؾس  .(3)«لف كػَّ

 أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ ، هريرة أبل طـ ،والحاكؿ ،حبان وابـ ،الرتمذي وروى
 سبحاكؽ ذلؽ: مجؾسف مـ يؼقم أن قبؾ فؼال لَغُطف، فقف فؽُثر مجؾس يف جؾس َمـ» قال:

َّٓ  إلف ٓ أن أشفد وبحؿدك، رّبـا لؾفؿّ ا َّٓ  ،إلقؽ وأتقب أستغػرك أكت، إ  كان ما لف ُغػر إ
                                                           

 (.25/040)ٓبـ حجر « فتح الباري( »2)
 .(11تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (،2/057« )الؿستدرك»(، و2024« )الؿعجؿ الؽبقر»(، و414لؾـسائل ) «طؿؾ الققم والؾقؾة( »5)

ووافؼف الذهبل، وصححف  «هذا حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ، ولؿ يخرجاه»قال الحاكؿ: و
 (.22« )السؾسؾة الصحقحة» يف إلباين

.  
ت 167  ىَّ  من فضائل الدسبيح في السُّ

 .(1)«ذلؽ مجؾسف يف

 وثقابف فضؾف طظقؿ طؾك والّدالة ،التسبقح يف القاردة إحاديث مـ جؿؾةٌ  ففذه
 التسبقح ٕن   وذلؽ تعالك؛ اهلل حؿدُ  التسبقح مع ُقرن إحاديث هذه أكثر ويف اهلل، طـد
 واإلثبات ، هلل كّؾفا الؿحامد إثباُت  فقف والتحؿقدُ  والعققب، الـؼائص طـ اهلل تـزيف هق

ـَ  أكؿُؾ   إثبات طؾك يدّل  بؿا امؼروكً  ورد لؽـ ،امجّردً  التسبقُح  َيِرد لؿ ولفذا ؛الّسؾب مِ
 إسؿاء مـ باسؿ ُيؼرنُ  وتارةً  الـصقص، هذه يف كؿا بالحؿد ُيؼرنُ  فتارةً  الؽؿال،
 إطؾك، رّبل سبحان وققل: العظقؿ، اهلل سبحان كؼقل: والجالل، العظؿة طؾك الّدالة
 .(2)ذلؽ وكحق

ٓ   امدًح  يؽقن ٓ والتـزيف ه طـدما ولفذا ؛ثبقتق ا معـًك  تضّؿـ إذا إ   اهلل كز 
سؾ أطداء بف وصػف مّؿا بف يؾقؼ ٓ طّؿا كػسف  هلل يثبتقن الذيـ الؿرسؾقـ طؾك سؾ ؿ ؛الر 

 ىئ﴿ تعالك: ققلف يف وذلؽ بف، الالّئؼ القجف طؾك جاللف وكعقت كؿالف صػات
 ﴾مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 ٕن   وذلؽ كّزهفا؛ أن بعد كػسف اهلل حؿد اأيًض  أية هذه ويف ،[221-220]الصافات:
 فجؿع والعققب، الـّؼائص طـ اهلل تـزيف فقف والتسبقَح  الصػات، كؿال إثباُت  فقف الحؿدَ 

 يف يِرد الؿعـك وهذا بالحؿد، الؽؿال وإثبات بالتسبقح العققب طـ التـزيف بقـ أية يف
 طؾقفؿا يؼقم متقـان وأساسان ،طظقؿان أصالن والحؿدُ  فالتسبقُح  ،اكثقرً  والسـّة الؼرآن

 التقفقؼ. وحده وباهلل والصػات، إسؿاء تقحقد يف الحؼ   الؿـفُج 

 

                                                           
، «ربـا»(، ولقس فقف: 5455) «جامع الرتمذي»(، و490-1/494) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 2)

 «صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 2/054) «الؿستدرك»(، و094) «صحقح ابـ حبان»و
(4291). 

 (.104ٓبـ رجب )ص:« جامع العؾقم والحؽؿ»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه166 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
ت 167  ىَّ  من فضائل الدسبيح في السُّ

 .(1)«ذلؽ مجؾسف يف

 وثقابف فضؾف طظقؿ طؾك والّدالة ،التسبقح يف القاردة إحاديث مـ جؿؾةٌ  ففذه
 التسبقح ٕن   وذلؽ تعالك؛ اهلل حؿدُ  التسبقح مع ُقرن إحاديث هذه أكثر ويف اهلل، طـد
 واإلثبات ، هلل كّؾفا الؿحامد إثباُت  فقف والتحؿقدُ  والعققب، الـؼائص طـ اهلل تـزيف هق

ـَ  أكؿُؾ   إثبات طؾك يدّل  بؿا امؼروكً  ورد لؽـ ،امجّردً  التسبقُح  َيِرد لؿ ولفذا ؛الّسؾب مِ
 إسؿاء مـ باسؿ ُيؼرنُ  وتارةً  الـصقص، هذه يف كؿا بالحؿد ُيؼرنُ  فتارةً  الؽؿال،
 إطؾك، رّبل سبحان وققل: العظقؿ، اهلل سبحان كؼقل: والجالل، العظؿة طؾك الّدالة
 .(2)ذلؽ وكحق

ٓ   امدًح  يؽقن ٓ والتـزيف ه طـدما ولفذا ؛ثبقتق ا معـًك  تضّؿـ إذا إ   اهلل كز 
سؾ أطداء بف وصػف مّؿا بف يؾقؼ ٓ طّؿا كػسف  هلل يثبتقن الذيـ الؿرسؾقـ طؾك سؾ ؿ ؛الر 

 ىئ﴿ تعالك: ققلف يف وذلؽ بف، الالّئؼ القجف طؾك جاللف وكعقت كؿالف صػات
 ﴾مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 ٕن   وذلؽ كّزهفا؛ أن بعد كػسف اهلل حؿد اأيًض  أية هذه ويف ،[221-220]الصافات:
 فجؿع والعققب، الـّؼائص طـ اهلل تـزيف فقف والتسبقَح  الصػات، كؿال إثباُت  فقف الحؿدَ 

 يف يِرد الؿعـك وهذا بالحؿد، الؽؿال وإثبات بالتسبقح العققب طـ التـزيف بقـ أية يف
 طؾقفؿا يؼقم متقـان وأساسان ،طظقؿان أصالن والحؿدُ  فالتسبقُح  ،اكثقرً  والسـّة الؼرآن

 التقفقؼ. وحده وباهلل والصػات، إسؿاء تقحقد يف الحؼ   الؿـفُج 

 

                                                           
، «ربـا»(، ولقس فقف: 5455) «جامع الرتمذي»(، و490-1/494) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 2)

 «صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 2/054) «الؿستدرك»(، و094) «صحقح ابـ حبان»و
(4291). 

 (.104ٓبـ رجب )ص:« جامع العؾقم والحؽؿ»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار167
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

167 ة
َّ
ن من فضائل التسبيح في السُّ
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تف مؾؽف ولتؿام طظؿتف، لؽؿال- تعالك اهلل إن    :الؽاِـات جؿقعُ  لف تسب ُح  ،-وطز 

 ڱ ڱ ڱ﴿ وصقٍر، وحققان، وقؿر، وشؿس، وأشجار، وجبال، وأرض، سؿاء، مـ
 .﴾ں ں ڱ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 ڎ ڌ ڌ﴿ تعالك: ويؼقل ،[44]اإلسراء: ﴾ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ
 ۓ ۓ ے ے﴿ تعالك: ويؼقل ،[20]سبل: ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: وقال ،[79]إكبقاء: ﴾﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲
 الؽائـات جؿقعَ  أن   ضاهرة دٓلة تدل   العظقؿة الـصقص ففذه ،[22]ص: ﴾ٿ ٿ
 وإنْ  هلل، تسب ح والجؿادات هلل، تسب ح والـباتات هلل، تسب ح فالحققاكات ، اهللَ  تسب ح
ّٓ  اهلل خؾؼف شلءٍ  مِـ  حؼقؼل   تسبقٌح  وهق تسبقحف، كػؼف ٓ ُكـّا وإنْ  ، اهلل بحؿد يسب حإ

 واهللُ  بعضفؿ، يّدطقف كؿا الحال بؾسان ولقس الؿؼال، بؾسان الؽائـات هذه مـ يصدر
 هق يعؾؿفا هبا تسب ح إدراكات الؽائـات لفذه يجعؾ ، كعؾؿفا، ٓ وكحـ 
 .[44]اإلسراء: ﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ سبحاكف: قال كؿا

 طؾك يدل ؽ ومّؿا» :«الؾغة تفذيُب » كتابف يف  إزهريُّ  مـصقر أبق اإلمام قال
 ژ ژ﴿ لؾجبال: وطزّ  جّؾ  اهلل ققل بف، ُتُعب دت تسبقٌح  الؿخؾققات هذه تسبقح أن  
بل ومعـك ،[20]سبل: ﴾ڑک ڑ  وٓ الؾقؾ، إلك كّؾف الـّفار داود مع سب حل :أي ،أو 
ّٓ  بالتلويب لؾجبال وطزّ  جّؾ  اهلل أمر معـك يؽقن أن يجقز  ققلف وكذلؽ لفا، اتعب دً إ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ وطّز: جّؾ 
 طبادة الؿخؾققات هذه فسجقد ،[22]الحج: ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

   
 ٖٜ  

 

 تسثيُح مجيغ انكائُاخ هلل
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 ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ ققلف: وكذلؽ تسبقحفا، كػؼف ٓ كؿا طـفا كػؼففا ٓ لخالؼفا مـفا
 ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 مـ هبقصفا اهلل طؾؿ وقد ،[74]البؼرة: ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے
 مِـ بلففامـا كؽّؾػ لؿ بؿا كّدطل وٓ ،أطؾؿـا بؿا كممـ فـحـ ذلؽ، يعّرفـا ولؿ خشقتف،

 حسـ. وتؼرير طظقؿ كالم وهق ، كالمف . اهـ(1)«كحّدها كقػّقةً  فِعؾِفا ِطْؾؿِ 

 والصحقح» قال: بالتسبقح، الؿراد يف ققؾ ما إلك أشار أن بعد  الـقوي وقال
 .(2)«بحسبف اتؿققزً  فقف تعالك اهلل ويجعؾ حؼقؼة، يسب ح أك ف

 بقده الذي هق  فاهلل ريب، بال الؿسللة هذه يف الحؼ الؼقل هق الؼقل وهذا
 يتعاضؿف ٓ شلء، كؾ   أكطؼ الذي سبحاكف وهق شلء، كؾ   طؾك الؼادرُ  وهق إمقر، أزّمةُ 
 كـ لف يؼقل أن اشقئً  أراد إذا أمره إك ؿا السؿاء، يف وٓ إرض يف شلء ُيعِجزه وٓ أمر،

 فقؽقن.

 الحال بؾسان تسبقح هق وإك ؿا احؼقؼقً  لقس التسبقح هذا إن   قال: ـْ مَ  ققُل  وأّما
 إدّلةٌ  بؾ دلقؾ، يعُضُده وٓ الصقاب، طـ بعقدٌ  لؾحؼقؼِة، مجاكٌب  ققل ففق ؛فؼط

 صّحتِف. طدم يف صريحةٌ 

 الطعام وتسبقُح  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يد يف كالحص تسبقح مـ بلطجب إمر هذا ولقس
 . الصحابةُ  ذلؽ يسؿع كان وقد ُيمكؾ، وهق

 أيات كعد   كـّا قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ «صحقحف» يف البخاري روى
 اصؾبقا» فؼال: الؿاُء، فؼؾ   سػرٍ  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع كـا ،اتخقيػً  تعّدوهنا وأكتؿ ،بركة

 طؾك حلَّ » قال: ثؿ اإلكاء يف يَده فلدخؾ قؾقؾ، ماءٌ  فقف بنكاء فجاؤوا ،«ماء مـ فضؾةً 
 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصابع بقـ مـ يـبع الؿاء رأيت فؾؼد ،«اهلل مـ والبركة الؿبارك، الطفقر
 .(3)ُيمكؾ وهق الطعام تسبقح كسؿع كـّا ولؼد

                                                           
 (.4/540« )هتذيب الؾغة( »2)
 (.20/14« )شرح صحقح مسؾؿ» (1)
 (.5079« )البخاريصحقح » (5)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ ققلف: وكذلؽ تسبقحفا، كػؼف ٓ كؿا طـفا كػؼففا ٓ لخالؼفا مـفا
 ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 مـ هبقصفا اهلل طؾؿ وقد ،[74]البؼرة: ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے
 مِـ بلففامـا كؽّؾػ لؿ بؿا كّدطل وٓ ،أطؾؿـا بؿا كممـ فـحـ ذلؽ، يعّرفـا ولؿ خشقتف،

 حسـ. وتؼرير طظقؿ كالم وهق ، كالمف . اهـ(1)«كحّدها كقػّقةً  فِعؾِفا ِطْؾؿِ 

 والصحقح» قال: بالتسبقح، الؿراد يف ققؾ ما إلك أشار أن بعد  الـقوي وقال
 .(2)«بحسبف اتؿققزً  فقف تعالك اهلل ويجعؾ حؼقؼة، يسب ح أك ف

 بقده الذي هق  فاهلل ريب، بال الؿسللة هذه يف الحؼ الؼقل هق الؼقل وهذا
 يتعاضؿف ٓ شلء، كؾ   أكطؼ الذي سبحاكف وهق شلء، كؾ   طؾك الؼادرُ  وهق إمقر، أزّمةُ 
 كـ لف يؼقل أن اشقئً  أراد إذا أمره إك ؿا السؿاء، يف وٓ إرض يف شلء ُيعِجزه وٓ أمر،

 فقؽقن.

 الحال بؾسان تسبقح هق وإك ؿا احؼقؼقً  لقس التسبقح هذا إن   قال: ـْ مَ  ققُل  وأّما
 إدّلةٌ  بؾ دلقؾ، يعُضُده وٓ الصقاب، طـ بعقدٌ  لؾحؼقؼِة، مجاكٌب  ققل ففق ؛فؼط

 صّحتِف. طدم يف صريحةٌ 

 الطعام وتسبقُح  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يد يف كالحص تسبقح مـ بلطجب إمر هذا ولقس
 . الصحابةُ  ذلؽ يسؿع كان وقد ُيمكؾ، وهق

 أيات كعد   كـّا قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ «صحقحف» يف البخاري روى
 اصؾبقا» فؼال: الؿاُء، فؼؾ   سػرٍ  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع كـا ،اتخقيػً  تعّدوهنا وأكتؿ ،بركة

 طؾك حلَّ » قال: ثؿ اإلكاء يف يَده فلدخؾ قؾقؾ، ماءٌ  فقف بنكاء فجاؤوا ،«ماء مـ فضؾةً 
 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصابع بقـ مـ يـبع الؿاء رأيت فؾؼد ،«اهلل مـ والبركة الؿبارك، الطفقر
 .(3)ُيمكؾ وهق الطعام تسبقح كسؿع كـّا ولؼد

                                                           
 (.4/540« )هتذيب الؾغة( »2)
 (.20/14« )شرح صحقح مسؾؿ» (1)
 (.5079« )البخاريصحقح » (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار169
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 صؾقاُت  الؿرَسؾ وصدق سبحاكف، الؿرِسؾ كؿال طؾك تدّل  آيةٍ  مـ أطظؿفا ما فؾّؾف
 !طؾقف وسالُمف اهلل

 ذر أبل طـ «الـبقة دٓئؾ» يف كعقؿ وأبق ،«إوسط الؿعجؿ» يف الطرباين وروى
 أبق وفقـا يده، يف فسب حـ حصك يده ويف حؾؼة يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـد لشاهدٌ  إّكل قال: 
، وطثؿانُ  وطؿرُ  بؽر ـّ  فسؿع وطؾل  ـ   ثؿّ  الحؾؼة، يف َمـ تسبقحف  إلك ملسو هيلع هللا ىلص الـّبل   دفعف
ـ   سؿع بؽر، أبل مع فسّبحـ بؽر أبل ـ   ثؿّ  الحؾؼة، يف َمـ تسبقَحف  ملسو هيلع هللا ىلص الـّبل   إلك دفَعف

ـ   ثؿّ  يده، يف فسب حـ ـ   وسؿع يده، يف فسب حـ طؿر إلك ملسو هيلع هللا ىلص الـّبل   دفعف  يف َمـ تسبقَحف
ـ   ثؿ الحؾؼة، ـّ  ثؿّ  يده، يف فسب حـ طّػان بـ طثؿان إلك ملسو هيلع هللا ىلص الـبّل  دفعف  فؾؿ إلقـا دفعف
 .(1)«مـّا أحد مع يسب حـ

 الجبال، تسبقح مـ وأبؾغُ  أطجُب  والطعام الصغار الحصك تسبقح أن   شّؽ  وٓ
 يف  داود اهلل لـبل   الؿعجزة مـ أبؾغُ  ذلؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص محؿد لـبق ـا الؿعجزة فنن   ولذا

 معف. الجبال تسبقح

 الجبال فتسبقح  داود مع الّطقر تسبقح وأّما» : كثقر ابـ الحافظ قال
 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كػ   يف سّبح كالحص أنّ  الحديث يف تؼّدم وقد ذلؽ، مِـ أطجُب  الصؿّ 
 والؿدرُ  وإشجارُ  الحجارُ  وكاكت مشفقٌر، معروٌف  حديٌث  وهذا حامد: ابـ قال
 .ملسو هيلع هللا ىلص طؾقف تسؾ ؿ

 الطعام تسبقح كسؿع كـّا لؼد» قال:  مسعقد ابـ طـ «البخاري صحقح» ويف
 مـ فقف بؿا وأطؾؿف الؿسؿقمة الّشاة ذراعُ  وكّؾؿف ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   بقد :يعـل «ُيمكؾ وهق
، ؿ  تف وشفدت الس   بسط تؼّدم كؿا ،اأيًض  والجؿادات والقحشّقة، اإلكسّقة الحققاكاُت  بـُبق 
 فقفا تجاويػ ٓ التل الصؿّ  الصغار كالحص مـ التسبقح صدور أن   شّؽ  وٓ كؾ ف، ذلؽ

                                                           
ٕبل كعقؿ  «دٓئؾ الـبقة»و(، 1/000لؾبقفؼل )« دٓئؾ الـبقة»(، و2144« )الؿعجؿ إوسط( »2)

 وما بعدها(  2/404ٕبل الؼاسؿ التقؿل )« دٓئؾ الـبقة»واكظر: (، 552( رقؿ )452/ 2)
 «.ملسو هيلع هللا ىلصفصؾ يف تسبقح الحصك يف يده »ققلف:  -بتحؼقؼ: الشقخ مساطد الراشد-
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 شاكؾفا وما فنك فا والؽفقف، التجاويػ مـ فقفا لؿا الجبال مـ ذلؽ صدور مِـ أطجُب 
 وهق خطب إذا كان :الزبقر بـ اهلل طبد قال كؿا ،اغالبً  العالقة إصقات صدى ترّدد
 تسبقح، غقر مـ ولؽـ وَزُرود، قبقس أبق الجبال تجاوبف الشريػ بالحرم الؿديـة أمقر
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كػ   يف كالحص تسبقح كان هذا ومع ، داود معجزات مـ ذلؽ فنن  
 . كالمف اهـ (1)«أطجب وطثؿان وطؿر بؽر وأبل

 اق  حؼقؼ اتسبقحً  تعالك اهلل تسب ح الؽائـات هذه أن   هق كؾ ف ذلؽ ِمـ والّشاهد ٓ 
 يف كؿا طباده مِـ يشاء ـْ مَ  ذلؽ بعض فُقسِؿع اهلل يشاء وقد يسؿعقكف، وٓ الـّاس يػؼفف

 الؿتؼّدمة. الـصقص

 الجبال هذه حال يف تدّبروا اإذ ،لؾـّاس ِطظةٍ  وأجؾ   طربةٍ  َأطظؿَ  هذا يف أن   ريب وٓ
 وتسجد لف وتخشع رب فا بحؿد تسب ح أك فا كقػ ؛الّصّؿاء والصخقر الصؾبة الحجارة وهل

 شّدهتا طؾك وخالؼفا وفاصرها رب فا مـ خافت أّكفا وكقػ ؟!خشقتف مـ وهتبط وتشػؼ
 ؟!حؿؾفا مـ وأشػؼت طؾقفا طَرَضفا إذ إماكة مـ خؾؼفا وِطظؿ

 اختص   مـ فسبحان» العظقؿ: الباب هذا طـ يتحّدُث  قوه  الؼق ؿ ابـ قال
جال... الجبال مِـ شاء ـْ مَ  برحؿتف  فقفا تـسػ اويقمً  امقطدً  لفا أن   َلتعؾؿُ  وإك فا هذا والر 

 مـتظرةٌ  الؿقطد، ذلؽ هقل مـ مشػؼةٌ  ففل وطظؿف، هقلف مـ كالعفـ وتصقر ،اكسػً 
 مـ وتدكدكفا وخشقُتفا رّقُتفا وهذه الصؾبة، الحجارة وهل الجبال حال ففذا لف...
 لخشعت كالمف طؾقفا أكزل لق أك ف وباريفا فاصُرها طـفا أخرب وقد وطظؿتف، رب فا جالل

 تسؿع !الجبال هذه مِـ أقسك لحؿٍ  مضغة مـ اطجبً  فقا اهلل. خشقة مـ ولتصّدطت
 .(2)«...؟!تـقب وٓ تخشع وٓ تؾقـ فال ،الّرب   وُيذكرُ  طؾقفا تتؾك اهلل آيات

 يعُؿَرها وأن باإليؿان، قؾقَبـا حقَل يُ  أن -اسؿف وتبارك قدرتف جّؾت- اهلل فـسلل
 طؾقف. والؼادر ذلؽ ولل   إك ف الشقطان، الّرجقؿ مـ يعقذكا وأن الرحؿـ، الؽريؿ بذكر

                                                           
 (.4/124« )لبداية والـفايةا» (2)
 (.1/29« )مػتاح دار السعادة( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه170 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 شاكؾفا وما فنك فا والؽفقف، التجاويػ مـ فقفا لؿا الجبال مـ ذلؽ صدور مِـ أطجُب 
 وهق خطب إذا كان :الزبقر بـ اهلل طبد قال كؿا ،اغالبً  العالقة إصقات صدى ترّدد
 تسبقح، غقر مـ ولؽـ وَزُرود، قبقس أبق الجبال تجاوبف الشريػ بالحرم الؿديـة أمقر
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كػ   يف كالحص تسبقح كان هذا ومع ، داود معجزات مـ ذلؽ فنن  
 . كالمف اهـ (1)«أطجب وطثؿان وطؿر بؽر وأبل

 اق  حؼقؼ اتسبقحً  تعالك اهلل تسب ح الؽائـات هذه أن   هق كؾ ف ذلؽ ِمـ والّشاهد ٓ 
 يف كؿا طباده مِـ يشاء ـْ مَ  ذلؽ بعض فُقسِؿع اهلل يشاء وقد يسؿعقكف، وٓ الـّاس يػؼفف

 الؿتؼّدمة. الـصقص

 الجبال هذه حال يف تدّبروا اإذ ،لؾـّاس ِطظةٍ  وأجؾ   طربةٍ  َأطظؿَ  هذا يف أن   ريب وٓ
 وتسجد لف وتخشع رب فا بحؿد تسب ح أك فا كقػ ؛الّصّؿاء والصخقر الصؾبة الحجارة وهل

 شّدهتا طؾك وخالؼفا وفاصرها رب فا مـ خافت أّكفا وكقػ ؟!خشقتف مـ وهتبط وتشػؼ
 ؟!حؿؾفا مـ وأشػؼت طؾقفا طَرَضفا إذ إماكة مـ خؾؼفا وِطظؿ

 اختص   مـ فسبحان» العظقؿ: الباب هذا طـ يتحّدُث  قوه  الؼق ؿ ابـ قال
جال... الجبال مِـ شاء ـْ مَ  برحؿتف  فقفا تـسػ اويقمً  امقطدً  لفا أن   َلتعؾؿُ  وإك فا هذا والر 

 مـتظرةٌ  الؿقطد، ذلؽ هقل مـ مشػؼةٌ  ففل وطظؿف، هقلف مـ كالعفـ وتصقر ،اكسػً 
 مـ وتدكدكفا وخشقُتفا رّقُتفا وهذه الصؾبة، الحجارة وهل الجبال حال ففذا لف...
 لخشعت كالمف طؾقفا أكزل لق أك ف وباريفا فاصُرها طـفا أخرب وقد وطظؿتف، رب فا جالل

 تسؿع !الجبال هذه مِـ أقسك لحؿٍ  مضغة مـ اطجبً  فقا اهلل. خشقة مـ ولتصّدطت
 .(2)«...؟!تـقب وٓ تخشع وٓ تؾقـ فال ،الّرب   وُيذكرُ  طؾقفا تتؾك اهلل آيات

 يعُؿَرها وأن باإليؿان، قؾقَبـا حقَل يُ  أن -اسؿف وتبارك قدرتف جّؾت- اهلل فـسلل
 طؾقف. والؼادر ذلؽ ولل   إك ف الشقطان، الّرجقؿ مـ يعقذكا وأن الرحؿـ، الؽريؿ بذكر

                                                           
 (.4/124« )لبداية والـفايةا» (2)
 (.1/29« )مػتاح دار السعادة( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار171
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

171 تسبيُح جميع الكائنات هلل
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 طؾقفا يـبـل التل الؿتقـة وإُُسس الؿفّؿة إصقل مـ ُيعد   التسبقح أن   ريب ٓ
 إسؿاء يف الُؿعَتَؼَد  إنَّ  إذ ؛وصػاتف وأسؿائف  الرّب  بؿعرفة يتعّؾؼ فقؿا الُؿعَتَؼد

  :هؿا متقـقـ وأساسقـ طظقؿقـ أصؾقـ طؾك يؼقم والصػات
 تؿثقؾ بال لؾصػات اإلثبات. 
 تعطقؾ. بال الؿخؾققات مشاهبة طـ اهلل وتـزيف 

بح مـ الؽؾؿة هذه فلصؾ التـزيف، :هق والتسبقح  يف إزهري قال الُبعد، وهق الس 
 مـ تبعقده، :تسبقحف وكذلؽ مـف، تبعقده :السقء مـ اهلل تـزيف ومعـك» :«الؾغة تفذيب»

 ﴾ىئ مئ حئ جئ﴿ وطّز: جّؾ  ققلف ومـف فقفا، أبعدَت  إذا إرض يف سبحُت  ققلؽ:

 .(1)«[5]الـازطات: ﴾ہ ہ﴿ ققلف: وكذلؽ ،[4]يس:
 -سبحاكف- الرب   وتـزيفُ  اهلل، إلك ُتضاَف  أن مـ الـؼص صػات إبعادُ  هق :فالتسبقح

ا السقء طـ  لقس ما إضافة مـ لف التـزيف :العرب طـد هلل التسبقح وأصُؾ » بف، يؾقُؼ  ٓ وطؿ 
 .(2)«ذلؽ مـ لف والتربئة إلقف، صػاتف مـ

ٓ   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   إلك ُيرفع حديث يف :التسبقح تػسقر يف الؿعـك هذا ورد وقد  يف أن   إ
 حػص ثـا حّؿاد، بـ الرحؿـ طبد طـ «الؿستدرك» يف الحاكؿُ  روى فؼد ،اكالمً  إسـاده

  اهلل طبقد بـ صؾحة طـ أبقف، طـ صؾحة، بـ يحقك بـ صؾحة ثـا سؾقؿان، بـا
  .(3)«سقءٍ  كؾ   طـ اهلل تـزيف هق» فؼال: اهلل، سبحان تػسقر طـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  سللُت  قال:

                                                           
 (.4/552« )هتذيب الؾغة» (2)
 (.2/122ٓبـ جرير )« جامع البقان» (1)
وتعّؼبف الذهبل يف «. صحقح اإلسـاد ولؿ يخرجاه»: قال الحاكؿ  ،(2/001« )الؿستدرك» (5)

لحديث، قالف البخاري، وحػٌص فنن صؾحة مـؽر ا ؛بؾ لؿ يصح»بؼقلف: « تؾخقصف لؾؿستدرك»
 «.واهل الحديث، وطبد الرحؿـ قال أبق حاتؿ: مـؽر

   
 ٗٓ  

 

 يؼىن انتسثيح
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 معنى الدسبيح 173 

 .مرساًل  آخر وجفٍ  مـ الحديث وَي ورُ 

 يف الطربي   مـفا جؿؾةً  روى ô السؾػ طـ طديدةٌ  آثارٌ  الؿعـك هذا يف وورد
 مـ وغقرهؿا ،(1)اهلل سبحان تػسقر باب: يف « الدطاء» كتابف يف والطرباين  ،«تػسقره»

 مـفا: العؾؿ، أهؾ

 ُسقءٍ  ُكؾ   طـ  اهلل تـزيف اهلل: سبحان» قال: أكف  طباس ابـ طـ جاء ما». 

 تعظقؿ» فؼال: ،اهلل سبحان طـ  اطؾق   سلل رجاًل  أن   بريدة بـ اهلل طبد وطـ 
 .«اهلل جالل

 إثقر ابـ قال .«سقءٍ  كؾ   مـ اهلل اكؽػاف التسبقح» قال: أكف مجاهد طـ وجاء 
 .«وتؼديسف تـزيفف :أي» :«الـفاية» يف

 مفران بـ مقؿقن وطـ  :ويحاشك بف، اهلل ُيعظ ؿُ  اسؿ :اهلل سبحان» قال 
 .«السقء مـ بف

 الؿثـّك بـ معؿر طبقدة أبل وطـ  :وتربئتف اهلل تـزيف اهلل: سبحان» قال». 

 طاِشة بـ محؿد وطـ  :وأطظؿتف الشلء أكؽرت إذا العرب تؼقل» قال: 
 .«صػتف بغقر يقصػ أن يـبغل ٓ سقء، كؾ   طـ  اهلل تـزيف فؽلّكف !اهلل سبحان

 كثقرة. السؾػ طـ الؿعـك هذا يف وأثار

 التسبقح تػسقر الؾغة أِّؿة مـ واحد غقر طـ «الؾغة تفذيب» كتابف يف إزهري وكؼؾ
 شريٌؽ  أو مثٌؾ  لف يؽقن أن طـ  ُبعُده معـاه وِجؿاعُ » وقال: ،السابؼ بالؿعـك

 .(2)«كِد   أو ِضد   أو

مة الـؼقل وهبذه ـُ  الؿتؼد   كؾ   طـ  اهلل تـزيف وأك ف بف، والؿراد التسبقح معـك يتبق 
 طـ تـزيفف يؼتضل بتسبقحف وإمر» : تقؿقة ابـ اإلس م شقخ قال وطقٍب، كؼص

 وتحؿقده تـزيفف ذلؽ فقؼتضل طؾقفا، ُيحؿد التل الؿحامد وإثباَت  وُسقٍء، َطقٍب  كؾ  
                                                           

 وما بعدها(. 5/2092لؾطرباين )« الدطاء» (2)
 (.4/559« )هتذيب الّؾغة » (1)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 .مرساًل  آخر وجفٍ  مـ الحديث وَي ورُ 

 يف الطربي   مـفا جؿؾةً  روى ô السؾػ طـ طديدةٌ  آثارٌ  الؿعـك هذا يف وورد
 مـ وغقرهؿا ،(1)اهلل سبحان تػسقر باب: يف « الدطاء» كتابف يف والطرباين  ،«تػسقره»

 مـفا: العؾؿ، أهؾ

 ُسقءٍ  ُكؾ   طـ  اهلل تـزيف اهلل: سبحان» قال: أكف  طباس ابـ طـ جاء ما». 

 تعظقؿ» فؼال: ،اهلل سبحان طـ  اطؾق   سلل رجاًل  أن   بريدة بـ اهلل طبد وطـ 
 .«اهلل جالل

 إثقر ابـ قال .«سقءٍ  كؾ   مـ اهلل اكؽػاف التسبقح» قال: أكف مجاهد طـ وجاء 
 .«وتؼديسف تـزيفف :أي» :«الـفاية» يف

 مفران بـ مقؿقن وطـ  :ويحاشك بف، اهلل ُيعظ ؿُ  اسؿ :اهلل سبحان» قال 
 .«السقء مـ بف

 الؿثـّك بـ معؿر طبقدة أبل وطـ  :وتربئتف اهلل تـزيف اهلل: سبحان» قال». 

 طاِشة بـ محؿد وطـ  :وأطظؿتف الشلء أكؽرت إذا العرب تؼقل» قال: 
 .«صػتف بغقر يقصػ أن يـبغل ٓ سقء، كؾ   طـ  اهلل تـزيف فؽلّكف !اهلل سبحان

 كثقرة. السؾػ طـ الؿعـك هذا يف وأثار

 التسبقح تػسقر الؾغة أِّؿة مـ واحد غقر طـ «الؾغة تفذيب» كتابف يف إزهري وكؼؾ
 شريٌؽ  أو مثٌؾ  لف يؽقن أن طـ  ُبعُده معـاه وِجؿاعُ » وقال: ،السابؼ بالؿعـك

 .(2)«كِد   أو ِضد   أو

مة الـؼقل وهبذه ـُ  الؿتؼد   كؾ   طـ  اهلل تـزيف وأك ف بف، والؿراد التسبقح معـك يتبق 
 طـ تـزيفف يؼتضل بتسبقحف وإمر» : تقؿقة ابـ اإلس م شقخ قال وطقٍب، كؼص

 وتحؿقده تـزيفف ذلؽ فقؼتضل طؾقفا، ُيحؿد التل الؿحامد وإثباَت  وُسقٍء، َطقٍب  كؾ  
                                                           

 وما بعدها(. 5/2092لؾطرباين )« الدطاء» (2)
 (.4/559« )هتذيب الّؾغة » (1)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار173
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 . كالمف هـا .(1)«وتقحقده وتؽبقره

 إثبات مع وطقٍب، سقء كؾ   طـ وتـزيفف اهلل بتربئة يؽقن إك ؿا اهلل تسبقَح  أن   يتبّقـ وبف
ا بف، يؾقُؼ  وجفٍ  طؾك سبحاكف، لف الؽؿال وصػات الؿحامد  أهؾ مـ الؿعط ؾةُ  يػعؾف ما أم 
 لحؼائؼفا وجحدٍ  ،لفا إثبات وطدم ،لؾصػات تعطقؾٍ  مـ -وغقرهؿ كالؿعتزلة- البدع

هقكف اهلل يسب حقن أك فؿ بحجة ،ومعاكقفا  شلء، يف التسبقح مـ لقس الحؼقؼة يف ففق ؛ويـز 
 مغـل» كتابف يف الـحقي هشام ابـ يؼقل ولذا وهبتاٌن، وضالٌل  وجحقٌد، إكؽارٌ  هق بؾ

 .(2)«الصػات مـ كثقر تعطقؾ اقتضك الؿعتزلة تسبقَح  أن   ترى أٓ» :«الؾبقب

 أي: [92]الحجر: ﴾چ چ چ﴿ تعالك: ققلف معـك يف  رجب ابـ ويؼقل
 يؼتضل الؿعتزلة تسبقح أن   كؿا بؿحؿقد، تسبقٍح  كؾ   لقس إذ كػسف؛ بف حؿد بؿا سب حف»

 .(3)«الصػات مـ كثقر تعطقؾ

 إن   إذ والدق ة؛ إهؿق ة غاية يف كالمٌ  ؛«بؿحؿقد تسبقح كؾ   لقس إذ» : وققلف
 غايةَ  ُيذم   بؾ فاطؾف، طؾقف ُيحؿد ٓ أمرٌ  إثباهتا وطدم وجحدها صػاتف بنكؽار اهلل تسبقح
،  الؿـؽريـ الؿعّطؾقـ مـ يؽقن بؾ اهلل، بحؿد الؿسب حقـ مـ بذلؽ يؽقن وٓ الذم 

 ىئ ىئ﴿ تعالك: بؼقلف ووصػفؿ ققلفؿ طـ كػسف اهلل كّزه الذيـ مـ الجاحديـ،
 :الصافات] ﴾مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

 الؿرسؾقـ طؾك وسؾ ؿ ،لؾرسؾ الؿخالػقن بف وصػف طّؿا كػسف اهلل فسّبح .[220-221
 والعقب. الـؼص مـ اهلل يف قالقه ما لسالمة

 الشرطّقة، الضقابط وفؼ يؽقن أن يجب وتعظقَؿف وتؼديَسف وتـزيَفف اهلل تسبقَح  إن  
 أو الؿجّردة، إهقاء طؾك ذلؽ ُيبـك أن بحال يجقز وٓ الـؼؾّقة، إدّلة ضقء وطؾك
 الؿعّطؾقـ البدع أرباب طـد الشلن هق كؿا ،الؽاسدة العؼؾّقة إققسة أو الػاسدة، الظـقن
 اهلل، مـ هدى بغقر هقاه طؾك التعظقؿ باب يف يعتؿد كان ـْ ومَ  سبحاكف، الرّب  لصػات

                                                           
 (.0/09ٓبـ تقؿقة )« دقائؼ التػسقر» (2)
 .-غػر اهلل لف ورحؿف- (، مع أك ف وقع يف بعض ذلؽ2/240« )مغـل الؾبقب» (1)
 (.75)ص:« تػسقر سقرة الـصر» (5)
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  طـ جاء الضالل. مـ وصـقف الباصؾ مـ أكقاع يف ويؼع الباب هذا يف يِزل   فنك ف
 الصػات، أحاديث يـػقن الجفؿّقة أن   طـده ُذكر وقد-  مفدي بـ الرحؿـ طبد

 وجف مـ ققم هؾؽ قد» قال: أكَّف -هذا مـ بشلء يقصػ أن مـ أطظؿ اهلل ويؼقلقن:
ًٓ  يرسؾ أو اكتابً  يـزل أن مـ أطظؿ اهلل فؼالقا: ،التعظقؿ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قرأ: ثؿ ،رسق
ّٓ  الؿجقس هؾؽت هؾ :قال ثؿ ،[92]إكعام: ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ إ
 مـّا، إلقف أقرُب  هق مـ كعبدُ  ولؽـ كعُبَده، أنْ  مـ أطظؿ اهلل قالقا: !التعظقؿ؟ ِجفة مـ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ : اهلل فلكزل لفا، وسجدوا الشؿس فعبدوا
 .(1)«[5]الزمر: ﴾ڳ گ گ گ گ ک

 الؽتاب هدِي  طؾك يؽـ لؿ إنْ  والتـزيفَ  التعظقؿ أنّ  إلك إشارة  هذا كالمف ويف
 الطقائػ حاَل  يتلّمؾ ـْ ومَ  باهلل، والعقاذ الجحقد ومـتفك التعطقؾ، غاية يؽقن فنكّف ،والسـة
 لؿ أهنؿ يجد ؛الطريؼ هذا والتعظقؿ التـزيف يف سؾؽت التل الؿـحرفة والػرق الضاّلة

 جاللف، وكعقت كؿالف صػات وجحد ،العالؿقـ لرّب  التـّؼص سقى ذلؽ مـ يستػقدوا
 رب   وٓ ،ُيعبد إلف العرش فقق لقس بلّكف آطتؼاد إلك التـزيف يف ببعضفؿ إمر آل حتك
 !يصػقن طّؿا اهلل وسبحان يؼقلقن، طّؿا اهلل تعالك ،وُيسجدُ  لف كُيصؾ  

  ّواهلل جؾقؾٌة، وطبادةٌ  طظقؿةٌ  صاطةٌ  التسبقَح  إن    الؿسّبحقـ، يحب 
 فُقسبّح مستؼقٍؿ، هدٍي  طؾك لرّبف تسبقحف يف يؽقن أن الؿممـ اهلل طبد طؾك والقاجب

 كعقَت  -ذلؽ مع- لف وُيثبُت  ،والعققب الـؼائص مـ بف يؾقُؼ  ٓ ما كؾ   طـ ويـّزهف اهلل
 قال كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـّة اهلل كتاب كؾ ف ذلؽ يف يتجاوزُ  وٓ كؿالف، وصػات جاللف
 ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقُلف بف وصػف أو ،كػسف بف وصػ بؿا إٓ اهلل ُيقصػ ٓ» : أحؿد اإلمام

 صراطٍ  وطؾك ققيٍؿ، هدي طؾك ففق ،ذلؽ طؾك كان ـْ ومَ  .(2)«والحديث الؼرآن ُيتجاَوزُ 
 مستؼقٍؿ.

                                                           
 (.2/440« )الحجة يف بقان الؿحّجة»( ذكره التقؿل يف 2)
 (.0/14« )مجؿقع الػتاوى»، اكظر: «الحؿقية»( ذكره شقخ اإلسالم يف 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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  طـ جاء الضالل. مـ وصـقف الباصؾ مـ أكقاع يف ويؼع الباب هذا يف يِزل   فنك ف
 الصػات، أحاديث يـػقن الجفؿّقة أن   طـده ُذكر وقد-  مفدي بـ الرحؿـ طبد

 وجف مـ ققم هؾؽ قد» قال: أكَّف -هذا مـ بشلء يقصػ أن مـ أطظؿ اهلل ويؼقلقن:
ًٓ  يرسؾ أو اكتابً  يـزل أن مـ أطظؿ اهلل فؼالقا: ،التعظقؿ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قرأ: ثؿ ،رسق
ّٓ  الؿجقس هؾؽت هؾ :قال ثؿ ،[92]إكعام: ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ إ
 مـّا، إلقف أقرُب  هق مـ كعبدُ  ولؽـ كعُبَده، أنْ  مـ أطظؿ اهلل قالقا: !التعظقؿ؟ ِجفة مـ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ : اهلل فلكزل لفا، وسجدوا الشؿس فعبدوا
 .(1)«[5]الزمر: ﴾ڳ گ گ گ گ ک

 الؽتاب هدِي  طؾك يؽـ لؿ إنْ  والتـزيفَ  التعظقؿ أنّ  إلك إشارة  هذا كالمف ويف
 الطقائػ حاَل  يتلّمؾ ـْ ومَ  باهلل، والعقاذ الجحقد ومـتفك التعطقؾ، غاية يؽقن فنكّف ،والسـة
 لؿ أهنؿ يجد ؛الطريؼ هذا والتعظقؿ التـزيف يف سؾؽت التل الؿـحرفة والػرق الضاّلة

 جاللف، وكعقت كؿالف صػات وجحد ،العالؿقـ لرّب  التـّؼص سقى ذلؽ مـ يستػقدوا
 رب   وٓ ،ُيعبد إلف العرش فقق لقس بلّكف آطتؼاد إلك التـزيف يف ببعضفؿ إمر آل حتك
 !يصػقن طّؿا اهلل وسبحان يؼقلقن، طّؿا اهلل تعالك ،وُيسجدُ  لف كُيصؾ  

  ّواهلل جؾقؾٌة، وطبادةٌ  طظقؿةٌ  صاطةٌ  التسبقَح  إن    الؿسّبحقـ، يحب 
 فُقسبّح مستؼقٍؿ، هدٍي  طؾك لرّبف تسبقحف يف يؽقن أن الؿممـ اهلل طبد طؾك والقاجب

 كعقَت  -ذلؽ مع- لف وُيثبُت  ،والعققب الـؼائص مـ بف يؾقُؼ  ٓ ما كؾ   طـ ويـّزهف اهلل
 قال كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـّة اهلل كتاب كؾ ف ذلؽ يف يتجاوزُ  وٓ كؿالف، وصػات جاللف
 ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقُلف بف وصػف أو ،كػسف بف وصػ بؿا إٓ اهلل ُيقصػ ٓ» : أحؿد اإلمام

 صراطٍ  وطؾك ققيٍؿ، هدي طؾك ففق ،ذلؽ طؾك كان ـْ ومَ  .(2)«والحديث الؼرآن ُيتجاَوزُ 
 مستؼقٍؿ.

                                                           
 (.2/440« )الحجة يف بقان الؿحّجة»( ذكره التقؿل يف 2)
 (.0/14« )مجؿقع الػتاوى»، اكظر: «الحؿقية»( ذكره شقخ اإلسالم يف 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار175
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

175 معنى التسبيح
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 وهؿا التسبقح، وفضَؾ  «اهلل إٓ إلف ٓ» التقحقد كؾؿة فضَؾ  -سبؼ فقؿا- تـاولُت 

 وتـاولُت  اهلل، إلك الؽالم أحّب  بلّكفا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل وصػفا التل إربع الؽؾؿات إحدى
 هـا الحديث وأبدأ العظقؿتقـ، الؽؾؿتقـ هباتقـ الؿتعّؾؼة الؿفّؿة إمقر مـ جؿؾة فقفا
 اهلل طـد وثقاُبف ،اكبقرً  وفضاًل  اطظقؿً  اشلكً  لف فننّ  ،- اهلل حؿد- الحؿد طـ

 طالقة. طـده ومـزلتف طظقٌؿ،

 پ پ پ پ﴿ فؼال: بالحؿد الؽريؿ الؼرآن كتابف سبحاكف افتتح فؼد

 بالحؿد فقف السقر بعض وافتتح ،[4-1]الػاتحة: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ إكعام: أول يف فؼال
لِ  يف وقال ،[2]إكعام: ﴾ٺ ٺ ڀ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ الؽفػ: أو 
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ سبل: أول يف وقال ،[2]الؽفػ:﴾ېې ې ۉ ۉ ۅ
 ں﴿ فاصر: أول يف وقال ،[2]سبل: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
 .[2]فاصر: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ فؼال: بالحؿد خؾَؼف وافتتح
 ٱ﴿ الـار: وأهؾ الجـة أهؾ مآل ذكر بعدما فؼال بالحؿد واختتؿف ،[2]إكعام: ﴾پڀ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ تعالك: وقال ،[70]الزمر: ﴾ٿ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ
 .[20-9]يقكس: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ

   
 ٗٔ  

 

 فضُم احلًِد واألدنَُّح ػهيّ يٍ انقسآٌ انكسمي
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لف سبحاكف لف فالحؿد  ما جؿقع يف :أي ،وأخرة إولك يف الحؿد ولف وآخره، أو 
 مئىئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ سبحاكف: قال كؿا خالؼ، هق وما خؾؼ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ سبحاكف: وقال ،[70]الؼصص: ﴾خب حب جب يئ
 يف الؿحؿقد سبحاكف ففق ،[2]سبل: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 إرض ومؾء السؿقات مؾء الحؿد لؽ رّبـا الّؾفؿّ » الؿصؾل: يؼقل كؿا كؾ ف ذلؽ
 .«بعد شلء مـ شئَت  ما ومؾء

 حؿد سبحاكف ففق وأمِره، لخؾِؼف سبحاكف حؿده ُشؿقلِ  طؾك داّلةٌ  الـصقُص  ففذه
 لؾعاَلؿقـ، ربقبقتف طؾك كػسف وحؿد والشرع، إمر وطـد وآخره، الخؾؼ أول يف كػسف
 يؾقؼ ٓ بؿا اتصافف امتـاع طؾك كػسف وحؿد حقاتف، وطؾك باإللفقة تػّرده طؾك كػسف وحؿد
 ققلف يف كؿا إلقف، لحاجتف خؾؼف مـ أحد ومقآة ،والشريؽ القلد اتخاذ مـ بؽؿالف

 ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ تعالك:
 ڇ﴿ سبحاكف: قالف كؿا وكربيائف طؾّقه طؾك كػسف وحؿد ،[222اإلسراء:] ﴾﮸ ﮷
 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 حؿده سريان طـ وأخرب وأخرة، إولك يف كػسف وحؿد ،[57-54]الجاثقة: ﴾ک

 تـّقع طؾك تدل طديدة آيات يف كتابف يف كّؾف هذا طؾك وكّبف والسػؾل، العؾقي العالؿ يف
 يف وفّرقفا كتابف، مـ مقاصـ يف اهلل جؿعفا وقد حؿده، أسباب وتعّدد سبحاكف، حؿده
 طؾقف، يثـقن وكقػ يحؿدوكف كقػ ولقعرفقا طباده، إلقف لقتعّرف أخرى مقاصـ

 .(1)وحؿدوه وأحّبقه طرفقه إذا ويحبّفؿ بذلؽ، إلقفؿ ولقتحّبب

 بعضفا يف ُجؿع ،امقضعً  أربعقـ مـ أكثر يف الؽريؿ الؼرآن يف «الحؿد» ورد وقد
 أسباب فقفا ُجؿع التل أيات فؿـ مػّصؾًة، أسبابف ُذكرت بعضفا ويف الحؿد، أسباب

 حئ جئ ی ی﴿ وققلف: ،[1]الػاتحة:  ﴾پ پ پ پ﴿ تعالك: ققلف الحؿد
 .[2]سبل: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وققلف: ،[70]الؼصص: ﴾مئىئ

                                                           
 (.112ٓبـ الؼّقؿ )ص:« صريؼ الفجرتقـ»( اكظر: 2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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لف سبحاكف لف فالحؿد  ما جؿقع يف :أي ،وأخرة إولك يف الحؿد ولف وآخره، أو 
 مئىئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ سبحاكف: قال كؿا خالؼ، هق وما خؾؼ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ سبحاكف: وقال ،[70]الؼصص: ﴾خب حب جب يئ
 يف الؿحؿقد سبحاكف ففق ،[2]سبل: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 إرض ومؾء السؿقات مؾء الحؿد لؽ رّبـا الّؾفؿّ » الؿصؾل: يؼقل كؿا كؾ ف ذلؽ
 .«بعد شلء مـ شئَت  ما ومؾء

 حؿد سبحاكف ففق وأمِره، لخؾِؼف سبحاكف حؿده ُشؿقلِ  طؾك داّلةٌ  الـصقُص  ففذه
 لؾعاَلؿقـ، ربقبقتف طؾك كػسف وحؿد والشرع، إمر وطـد وآخره، الخؾؼ أول يف كػسف
 يؾقؼ ٓ بؿا اتصافف امتـاع طؾك كػسف وحؿد حقاتف، وطؾك باإللفقة تػّرده طؾك كػسف وحؿد
 ققلف يف كؿا إلقف، لحاجتف خؾؼف مـ أحد ومقآة ،والشريؽ القلد اتخاذ مـ بؽؿالف

 ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ تعالك:
 ڇ﴿ سبحاكف: قالف كؿا وكربيائف طؾّقه طؾك كػسف وحؿد ،[222اإلسراء:] ﴾﮸ ﮷
 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 حؿده سريان طـ وأخرب وأخرة، إولك يف كػسف وحؿد ،[57-54]الجاثقة: ﴾ک

 تـّقع طؾك تدل طديدة آيات يف كتابف يف كّؾف هذا طؾك وكّبف والسػؾل، العؾقي العالؿ يف
 يف وفّرقفا كتابف، مـ مقاصـ يف اهلل جؿعفا وقد حؿده، أسباب وتعّدد سبحاكف، حؿده
 طؾقف، يثـقن وكقػ يحؿدوكف كقػ ولقعرفقا طباده، إلقف لقتعّرف أخرى مقاصـ

 .(1)وحؿدوه وأحّبقه طرفقه إذا ويحبّفؿ بذلؽ، إلقفؿ ولقتحّبب

 بعضفا يف ُجؿع ،امقضعً  أربعقـ مـ أكثر يف الؽريؿ الؼرآن يف «الحؿد» ورد وقد
 أسباب فقفا ُجؿع التل أيات فؿـ مػّصؾًة، أسبابف ُذكرت بعضفا ويف الحؿد، أسباب

 حئ جئ ی ی﴿ وققلف: ،[1]الػاتحة:  ﴾پ پ پ پ﴿ تعالك: ققلف الحؿد
 .[2]سبل: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وققلف: ،[70]الؼصص: ﴾مئىئ

                                                           
 (.112ٓبـ الؼّقؿ )ص:« صريؼ الفجرتقـ»( اكظر: 2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار177
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ۇئ وئ وئ﴿ تعالك: ققلف مػّصؾة الحؿد أسباب فقفا ُذكر التل أيات ومـ
 كعؿة طؾك حؿده فػقفا ،[45]إطراف: ﴾ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 ،[12]الؿممـقن: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ تعالك: وققلف الَجـّة. دخقل
 ﮶﴿ تعالك: وققلف شّرهؿ. مـ والسالمة إطداء طؾك الـصر طؾك حؿده فػقفا
 التقحقد كعؿة طؾك حؿده فػقفا ،[40]غافر: ﴾﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ تعالك: وققلف وحده. هلل العبادة وإخالص
 وققلف القلد. هبة طؾك سبحاكف حؿده فػقفا ،[59]إبراهقؿ: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ
 حؿده فػقفا ،[2]الؽفػ: ﴾ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ تعالك:
 ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ فقف ِطقج ٓ اقّقؿً  الؽريؿ الؼرآن إكزال كعؿة طؾك سبحاكف
 تعالك: وققلف .[1]الؽفػ: ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿
 ،والعققب الـؼائص طـ وتـّزهف وجاللف، لؽؿالف سبحاكف حؿده فػقفا [222]اإلسراء: ﴾﮸

 الؿجقد. الحؿقد هق  فاهلل كثقرة، الؿعـك هذا يف وأيات

 الؼرآن يف آسؿ هذا ورد وقد العظقؿة، الحسـك اهلل أسؿاء مـ اسؿ «الحؿقد»و
 ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ تعالك: ققلف مـفا ،امقضعً  طشر خؿسة مـ أكثر يف الؽريؿ
 ﴾ۓ ۓ ے ے ھ﴿ تعالك: وققلف ،[20]فاصر: ﴾ے ے ھ ھ ھھ

 ،[14]لؼؿان: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې﴿ تعالك: وققلف ،[147]البؼرة:
 ﴾ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ تعالك: وققلف

 ﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿ تعالك: وققلف ،[12]الشقرى:

  وهق وأفعالف، وصػاتف وأسؿائف ذاتف يف الحؿقد  ففق ،[252]الـساء:
 صػة هل التل الحؿد صػات مـ بف اتصػ لؿا ؛وثـاء ومحبة حؿد لؽؾ الؿستحؼ
 كؾ طؾك الؿحؿقد ففق الجزال، الـعؿ مـ خؾؼف طؾك بف أكعؿ ولؿا والجالل، الجؿال
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 حؿٌد،  أسؿائف جؿقع ٕنّ » القجقه: جؿقع مـ حؿقد سبحاكف وهق حال،
 يف وفضؾف حؿد، واكتؼامف حؿد، وطدلف حؿد، وأحؽامف حؿد، وأفعالف حؿد، وصػاتف
 وضفر بحؿده، وُوجد بحؿده، قام إكؿا وإمر والخؾؼ حؿد، أولقائف إلك إحساكف
 بف يقصػ ما وجؿقع» ،«وغايتف ذلؽ سبب فحؿده حؿده، هل لغاية وكان بحؿده،
  وبحؿده فسبحاكف وتؼديس، وتسبقح وثـاءٌ  لف محامد ففق ؛بف طـف وُيخرب بف وُيذكر

 طؾقف بف يثـل ما وفقق كػسف طؾك أثـك كؿا هق بؾ طؾقف ثـاءً  خؾؼف مـ أحدٌ  يحصل ٓ
ًٓ  الحؿد فؾف خؾُؼف،  وِطزّ  وجفف لؽرم يـبغل كؿا فقف امباركً  اصّقبً  اكثقرً  احؿدً  اوآخرً  أو
 .(1)«جّده وطؾقّ  مجده ورفقع جاللف

 وططائف فضؾف طؾك محؿقدٌ  ففق وصػاتف أسؿائف طؾك محؿقدٌ  أك ف كؿا سبحاكف وهق
 وجؿقؾ أياديف، وكريؿ ططاياه، وسعة مقاهبف، جزيؾ مـ» طباده طؾك لف لؿا ؛وكعؿائف
 لدطقات وإجابتف وحـاكف، ولطػف وبّره لفؿ، رحؿتف وسعة لعباده، معامؾتف وحسـ صـائعف،

 وابتدائف لؾعالؿقـ، ورحؿتف الؿؾفقفقـ، وإغاثة الؿؽروبقـ، كربات وكشػ الؿضطريـ،
 هدايتف» :وأطظؿف ذلؽ وأهؿّ  وططائف، كعؿف مـ ذلؽ غقر إلك ،«السمال قبؾ بالـعؿ
َتف  طـ وحؿايتفؿ الدفاع، أحسـ طـفؿ ومدافعتف السالم، دار سبقؾ إلك وطباَده خاص 
 والػسقق ؽػرال إلقفؿ وكّره قؾقهبؿ، يف وزّيـف اإليؿان إلقفؿ وحّبب أثام، مراتع

 .(2)«الراشديـ مـ وجعؾفؿ والعصقان،

 ويرضك، رّبـا يحب كؿا فقف، امباركً  اصّقبً  اكثقرً  احؿدً  العالؿقـ رب هلل فالحؿد
 شاء وما بقـفؿا، وما وإرض السؿقات يؿأل احؿدً  جاللف، وِطزّ  وجفف لؽرم يـبغل وكؿا
  كّؾفا كعِؿف طؾك كعؾؿ، لؿ وما مـفا طؾؿـا ما كّؾفا، حؿده بؿجامع بعد، شلء مـ ربـا
 وطدد الغافؾقن، ذكره طـ وغػؾ الحامدون، حؿده ما طدد كعؾؿ، لؿ وما مـفا طؾؿـا ما
 طؾؿف. بف وأحاط كتابف، وأحصاه قؾؿف، بف جرى ما

                                                           
 (.150،110ٓبـ الؼّقؿ )ص:« صريؼ الفجرتقـ»( اكظر: 2)
 (.152ٓبـ الؼّقؿ )ص:« صريؼ الفجرتقـ»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه178 ِ
ّ
القسم األول: الذ

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 حؿٌد،  أسؿائف جؿقع ٕنّ » القجقه: جؿقع مـ حؿقد سبحاكف وهق حال،
 يف وفضؾف حؿد، واكتؼامف حؿد، وطدلف حؿد، وأحؽامف حؿد، وأفعالف حؿد، وصػاتف
 وضفر بحؿده، وُوجد بحؿده، قام إكؿا وإمر والخؾؼ حؿد، أولقائف إلك إحساكف
 بف يقصػ ما وجؿقع» ،«وغايتف ذلؽ سبب فحؿده حؿده، هل لغاية وكان بحؿده،
  وبحؿده فسبحاكف وتؼديس، وتسبقح وثـاءٌ  لف محامد ففق ؛بف طـف وُيخرب بف وُيذكر

 طؾقف بف يثـل ما وفقق كػسف طؾك أثـك كؿا هق بؾ طؾقف ثـاءً  خؾؼف مـ أحدٌ  يحصل ٓ
ًٓ  الحؿد فؾف خؾُؼف،  وِطزّ  وجفف لؽرم يـبغل كؿا فقف امباركً  اصّقبً  اكثقرً  احؿدً  اوآخرً  أو
 .(1)«جّده وطؾقّ  مجده ورفقع جاللف

 وططائف فضؾف طؾك محؿقدٌ  ففق وصػاتف أسؿائف طؾك محؿقدٌ  أك ف كؿا سبحاكف وهق
 وجؿقؾ أياديف، وكريؿ ططاياه، وسعة مقاهبف، جزيؾ مـ» طباده طؾك لف لؿا ؛وكعؿائف
 لدطقات وإجابتف وحـاكف، ولطػف وبّره لفؿ، رحؿتف وسعة لعباده، معامؾتف وحسـ صـائعف،

 وابتدائف لؾعالؿقـ، ورحؿتف الؿؾفقفقـ، وإغاثة الؿؽروبقـ، كربات وكشػ الؿضطريـ،
 هدايتف» :وأطظؿف ذلؽ وأهؿّ  وططائف، كعؿف مـ ذلؽ غقر إلك ،«السمال قبؾ بالـعؿ
َتف  طـ وحؿايتفؿ الدفاع، أحسـ طـفؿ ومدافعتف السالم، دار سبقؾ إلك وطباَده خاص 
 والػسقق ؽػرال إلقفؿ وكّره قؾقهبؿ، يف وزّيـف اإليؿان إلقفؿ وحّبب أثام، مراتع

 .(2)«الراشديـ مـ وجعؾفؿ والعصقان،

 ويرضك، رّبـا يحب كؿا فقف، امباركً  اصّقبً  اكثقرً  احؿدً  العالؿقـ رب هلل فالحؿد
 شاء وما بقـفؿا، وما وإرض السؿقات يؿأل احؿدً  جاللف، وِطزّ  وجفف لؽرم يـبغل وكؿا
  كّؾفا كعِؿف طؾك كعؾؿ، لؿ وما مـفا طؾؿـا ما كّؾفا، حؿده بؿجامع بعد، شلء مـ ربـا
 وطدد الغافؾقن، ذكره طـ وغػؾ الحامدون، حؿده ما طدد كعؾؿ، لؿ وما مـفا طؾؿـا ما
 طؾؿف. بف وأحاط كتابف، وأحصاه قؾؿف، بف جرى ما

                                                           
 (.150،110ٓبـ الؼّقؿ )ص:« صريؼ الفجرتقـ»( اكظر: 2)
 (.152ٓبـ الؼّقؿ )ص:« صريؼ الفجرتقـ»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار179
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مـ كثقرة بلكقاع شلكف وِطظؿ الحؿد فضؾ طؾك دّل  قد الؽريؿ الؼرآن أنّ  وكؿا

 الحؿد فضؾ طؾك إدلة بذكر مؾقئة السـة فؽذلؽ مـفا، صرف إلك اإلشارة سبؼ إدلة
 .وأخرة الدكقا يف والػضائؾ والثؿار الػقائد مـ طؾقف يرتّتب وما شلكف، وِطظؿ

 هبا حظَل  رفقعةٌ  ومؽاكةٌ  ،طظقؿةٌ  مػخرةٌ  وهذه الحؿد، لقاء صاحب هق ملسو هيلع هللا ىلص وكبقّـا 
 ،صحقح بنسـاد ماجف وابـ ،والرتمذي ،أحؿد اإلمام روى طؾقف، وسالمف اهلل صؾقات

 الؼقامة يقم آدم ولد سّقد أكا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الخدري سعقد أبل طـ
َّٓ  سقاه فَؿـ ،آدم يقمئذ كبل   مـ وما فخر، وٓ الحؿد لقاءُ  وبقدي فخر، وٓ  تحت إ

 طؾقف وسالمف اهلل صؾقات كان فؾّؿا .(1)«فخر وٓ مشّػعٍ  وأّول شافٍع، أول وأكا لقاِل،
 الحامدون لقائف إلك لقلوي الحؿد، لقاءَ  ُأططل ؛بحؿده اققامً  وأكؿَؾفؿ هلل، الخالئؼ أحؿدَ 

 يقمئذ كبل   مـ وما» الحديث: يف قال طـدما ملسو هيلع هللا ىلص أشار هذا وإلك وأخريـ، إولقـ مـ هلل
ّٓ  سقاه فَؿـ آدم  ،بقده الؼقامة يقم ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   يحؿؾف حؼقؼل   لقاءٌ  وهق ،«لقاِل تحتإ

 إلك الخؾؼ وأقرُب  وأخريـ، إولقـ مـ الحّؿاديـ جؿقعُ  إلقف ويـضؿّ  تحتف يـضقي
 الحّؿادون وهؿ إمؿ، خقرُ  هل ملسو هيلع هللا ىلص وأّمتُف بلمره، اوققامً  لف اوذِكرً  هلل احؿدً  أكثُرهؿ لقائف
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن الحديث يف ُروي وقد والضّراء، السّراء طؾك اهلل يحؿدون الذيـ

ُل »  .(2)«والضّراء السّراء يف اهلل يحؿدون الذيـ الحّؿادون، الجـّة إلك ُيدطك ـْ مَ  أوَّ

                                                           
 .(4502« )فماجســ ابـ »و ،(5420« )الرتمذي جامع»(، و5/1« )الؿسـد» (2)
(، 5055) «إوسط»(، و21540: )«الؿعجؿ الؽبقر»؛ «معاجؿف الثالثة»رواه الطرباين يف  (1)

(، 2/422) «الؿستدرك»(، والحاكؿ يف 0/49) «الحؾقة»(، وأبق كعقؿ يف 122) «الصغقر»و
طؾك  ا( بسـٍد صحقٍح مقققفً 2/42) «الزهد»لؽـ يف إسـاده ضعػ، وقد رواه ابـ الؿبارك يف 

 (.1/94لأللباين )« ة الضعقػةؾالسؾس»اكظر: سعقد بـ جبقر، 
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 فظ   ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل محّؿدٌ  :امؽتقبً  كجده» قال: كعب طـ ُيروى أثر يف وجاء
 ويغػر، يعػق ولؽـف السّقئة، بالسّقئة يجزي وٓ بإسقاق، صّخاٌب  وٓ غؾقٌظ، وٓ

 رواه ،«...مـزلة كؾ   يف ويحؿدوكف كجٍد، كؾ   طؾك  اهلل يؽب رون الحّؿادون وأّمُتف
 .(1)«ســف» مؼّدمة يف الدارمل

 والضراء السّراء يف اهلل يحؿدون لؾذيـ ُخص   الحؿد، بقُت  :لف ُيؼال بقٌت  الَجـّة ويف
  إشعري مقسك أبل طـ حسـ بنسـاد الرتمذي روى الؼضاء، ُمر   طؾك ويصربون

 ولَد  قبضُتؿ لؿ ِؽتف: تعالك اهلل قال ،العبد وَلُد  مات إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:
 قال ماذا فقؼقل: كعؿ. فقؼقلقن: فماده؟ ثؿرة قبضتؿ فقؼقل: كعؿ. فقؼقلقن: طبدي؟
قه الَجـّة يف ابقتً  لعبدي ابـقا تعالك: اهلل فقؼقل واسترجع. حؿَدك فقؼقلقن: طبدي؟  وسؿُّ

 كقػ ولؽـ العؾقة، الرتبة هذه بحؿده فـال الضّراء طؾك اهلل َحِؿدَ  ففذا .(2)«الحؿد بقَت 
 ؟الدرجة هذه إلك يصؾ وكقػ الؿـزلة، هذه العبدُ  يبؾغ

 مشفدان: يقجبف الضّراء طؾك والحؿد» : تقؿقة ابـ اإلس م شقخ قال

ـَ  فنّكف بـػسف، لف مستحؼ   ذلؽ، مستقجٌب  سبحاكف اهلل بلنّ  العبد طؾؿ أحدهؿا:  أحس
 الرحقؿ. الخبقر الحؽقؿ، العؾقؿ وهق شلء، كؾ   وأتؼـ خؾؼف، شلء كؾ  

 مسؾؿٌ  روى كؿا لـػسف، اختقاره مـ خقرٌ  الؿممـ لعبِده اهلل اختقارَ  بلنّ  طؾُؿف والثاين:
 لؾؿممـ اهلل يؼضل ٓ بقده كػسل والذي» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ وغقُره «صحقحف» يف

َّٓ  قضاءً  َّٓ  ٕحدٍ  ذلؽ ولقس لف، اخقرً  كان إ  اخقرً  فؽان شؽرَ  سّراءُ  أصابتف إنْ  لؾؿممـ، إ
 اهلل يؼضقف قضاء كؾ   أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فلخرب ،(3)«لف اخقرً  فؽان صبر ضّراءُ  أصابتف وإنْ  لف،

 اهـ. .(4)«لف خقر ففق السّراء طؾك ويشؽر البالء طؾك يصرب الذي لؾؿممـ
                                                           

 (.2/24« )ســ الدارمل» (2)
 (.2402« )الصحقحة»(، وحّسـف إلباين يف 2012« )الرتمذي جامع» (1)
َّٓ »( بؾػظ: 1999« )مسؾؿصحقح » (5) ف خقر، ولقس ذلؽ ٕحد إ  طجًبا ٕمر الؿممـ إنَّ أمره كؾَّ

 الحديث....« لؾؿممـ
 (.20/44،45« )مجؿقع الػتاوى» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 فظ   ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل محّؿدٌ  :امؽتقبً  كجده» قال: كعب طـ ُيروى أثر يف وجاء
 ويغػر، يعػق ولؽـف السّقئة، بالسّقئة يجزي وٓ بإسقاق، صّخاٌب  وٓ غؾقٌظ، وٓ

 رواه ،«...مـزلة كؾ   يف ويحؿدوكف كجٍد، كؾ   طؾك  اهلل يؽب رون الحّؿادون وأّمُتف
 .(1)«ســف» مؼّدمة يف الدارمل

 والضراء السّراء يف اهلل يحؿدون لؾذيـ ُخص   الحؿد، بقُت  :لف ُيؼال بقٌت  الَجـّة ويف
  إشعري مقسك أبل طـ حسـ بنسـاد الرتمذي روى الؼضاء، ُمر   طؾك ويصربون

 ولَد  قبضُتؿ لؿ ِؽتف: تعالك اهلل قال ،العبد وَلُد  مات إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:
 قال ماذا فقؼقل: كعؿ. فقؼقلقن: فماده؟ ثؿرة قبضتؿ فقؼقل: كعؿ. فقؼقلقن: طبدي؟
قه الَجـّة يف ابقتً  لعبدي ابـقا تعالك: اهلل فقؼقل واسترجع. حؿَدك فقؼقلقن: طبدي؟  وسؿُّ

 كقػ ولؽـ العؾقة، الرتبة هذه بحؿده فـال الضّراء طؾك اهلل َحِؿدَ  ففذا .(2)«الحؿد بقَت 
 ؟الدرجة هذه إلك يصؾ وكقػ الؿـزلة، هذه العبدُ  يبؾغ

 مشفدان: يقجبف الضّراء طؾك والحؿد» : تقؿقة ابـ اإلس م شقخ قال

ـَ  فنّكف بـػسف، لف مستحؼ   ذلؽ، مستقجٌب  سبحاكف اهلل بلنّ  العبد طؾؿ أحدهؿا:  أحس
 الرحقؿ. الخبقر الحؽقؿ، العؾقؿ وهق شلء، كؾ   وأتؼـ خؾؼف، شلء كؾ  

 مسؾؿٌ  روى كؿا لـػسف، اختقاره مـ خقرٌ  الؿممـ لعبِده اهلل اختقارَ  بلنّ  طؾُؿف والثاين:
 لؾؿممـ اهلل يؼضل ٓ بقده كػسل والذي» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ وغقُره «صحقحف» يف

َّٓ  قضاءً  َّٓ  ٕحدٍ  ذلؽ ولقس لف، اخقرً  كان إ  اخقرً  فؽان شؽرَ  سّراءُ  أصابتف إنْ  لؾؿممـ، إ
 اهلل يؼضقف قضاء كؾ   أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فلخرب ،(3)«لف اخقرً  فؽان صبر ضّراءُ  أصابتف وإنْ  لف،

 اهـ. .(4)«لف خقر ففق السّراء طؾك ويشؽر البالء طؾك يصرب الذي لؾؿممـ
                                                           

 (.2/24« )ســ الدارمل» (2)
 (.2402« )الصحقحة»(، وحّسـف إلباين يف 2012« )الرتمذي جامع» (1)
َّٓ »( بؾػظ: 1999« )مسؾؿصحقح » (5) ف خقر، ولقس ذلؽ ٕحد إ  طجًبا ٕمر الؿممـ إنَّ أمره كؾَّ

 الحديث....« لؾؿممـ
 (.20/44،45« )مجؿقع الػتاوى» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 وضّرائف، سّرائف يف كؾ فا أحقالف يف اهلل حؿد طؾك أقبؾ وتقّؼـف العبدُ  ذلؽ َطؾؿ فنذا
 وكعؿَتف. وططاَءه طؾقف اهلل فضَؾ  يـسك ٓ شّدتف حال يف هق ثؿ ورخائف، شّدتف ويف

ك» :يقكس لف فؼال حالف، ضقَؼ  يشؽق  طبقد بـ يقكس إلك رجٌؾ  جاء  أيُسر 
 قال: ٓ، قال: ؟ألػ مائة فبقديؽ قال: ٓ، الرجؾ: قال درهؿ؟ ألػ مائةَ  هذا ببصرك

 مئقـ طـدك أرى يقكس: فؼال طؾقف، اهلل كعؿ فذّكره قال: ٓ. قال: ؟ألػ مائة فربجؾقؽ
 .«الحاجة تشؽق وأكت ،إلقف

 يف ما فاكتزع الدكقا مـ لف ُبسط رجاًل  إنّ » قال: أكَّف  الػارسل سؾؿان طـ وجاء
ّٓ  فراٌش  لف يؽـ لؿ حتك طؾقف ثـلويُ  اهلل يحؿدُ  فجعؾ يديف،  فجعؾ قال: ،(1)باِري ةٌ إ

 مَ طال أكت أرأيتؽ البارّية: لصاحب فؼال الدكقا مـ ٔخر وُبسط طؾقف، ويثـل اهلل يحؿدُ 
 وما قال: إّياه. أططِفؿ لؿ الخؾؼ ُأططل ما بف ُأططقت لق ما طؾك أحؿده قال: اهلل؟ تحؿد
 .(2)«رجؾقؽ أرأيتؽ يديؽ، أرأيتؽ لساكؽ، أرأيتؽ بصرك، أرأيتؽ قال: ذاك؟

 اهلل طبد بـ جابر طـ ،ماجف وابـ ،الرتمذي رواه ما الحؿد فضؾ يف وثبت
 الحؿد الدطاء وأفضؾ اهلل، إٓ إلف ٓ :كرالذ   أفضؾ» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  قال:
 هق إّكؿا الحؿد أن   مع الدطاِء، أفضَؾ  اهلل حؿدَ  طؾقف وسالمف اهلل صؾقات فجعؾ ،(3)«هلل

 لف: فؼقؾ ،الحديث هذا طـ  طققـة ابـ ُسئؾ ولفذا ؛حب ف مع الؿحؿقد طؾك ثـاءٌ 
 جدطان بـ اهلل لعبد الصؾت أبل بـ أمقة ققَل  سؿعَت  أما» فؼال: ؟دطاء هلل الحؿد كلنّ 
 كائؾة: يرجق

 كػذذذذاين قذذذذد أم حذذذذاجتل أأذكذذذذر
  

 الحقذذذذاءُ  شقؿذذذذذَتؽ إنَّ  ذاؤكقذذذذحذ 

 

 ايذذذذذقمً  الؿذذذذذرءُ  طؾقذذذذؽ أثذذذذـك إذا
  

 الذذذذذثـاءُ  ذفِ ِضذذذذرُّ ذعَ تذَ ذـِمذذذذ كذػذذذذذاه 

 

 صذبذذذذذذذاٌح  يذغذقذذذذذذذره ٓ كذريذذذذذذذؿ
  

 مسذذذاءُ  وٓ الجؿقذذذؾِ  ؾذذذِؼ الُخ  طذذذـ 
 

                                                           
 (.401)ص:« الؼامقس الؿحقط»الحصقر الؿـسقج.  هل: (2)
 (.247)ص:« طدة الصابريـ»( ذكرهؿا ابـ الؼّقؿ يف 1)
 (.241تؼدم تخريجف )ص: (5)
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 ؟!سبحاكف بالخالؼ فؽقػ طؾقف، بالثـاء مخؾقٍق  مـ اكتػك مخؾقٌق  ففذا

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ تعالك: اهلل ققُل  الؿعـك هذا ويمّيد
 دطاء. الحؿدَ  فجعؾ ،[20]يقكس: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 طؾك والُؿثـِل العبادة، ودطاء ،الؿسللة دطاءُ  بف ُيراد الدطاء» : الؼقّؿ ابـ قال
 حؼقؼة، الداطل ففق لف، صالٌب  مـف، صالٌب  فنك ف بآطتباريـ، لف داعٍ  وآٓئف بحؿده رّبف
 ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك: قال
 .(1)«[40]غافر:﴾﮾

 أبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت ما اهلل طـد ثقابف وِطظؿ الحؿد فضؾ يف ورد ومّؿا
 هلل والحؿد اإليؿان، شطرُ  فقرالط» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  إشعري   مالؽ
 وإرض، السؿقات بقـ ما -تؿأل أو- تؿمن هلل والحؿد اهلل وسبحان الؿقزان، تؿأل

برُ  برهاٌن، والصدقةُ  كقٌر، والص ةُ   الـاس كؾُّ  طؾقؽ، أو لؽ حّجةٌ  والؼرآن ِضقاٌء، والصَّ
 .(2)«مقبُؼفا أو فؿعتُؼفا كػَسف فباِعٌ  يغدو

 الؿقزان، يؿأل وأك ف ثقابف، وطظقؿ الحؿد فضؾ طظقؿ طـ الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص فلخرب
 ولقس الؿقزان، لؿأل اجسؿً  الحؿد كان لق أي: ؛الؿقزان ئفبؿؾ الؿراد إن   ققؾ: وقد

 حؼقؼًة، وتقزن الؼقامة يقم اُصَقرً  وأققالفؿ آدم بـل أطؿال يؿّثؾ  اهلل إن   بؾ بسديد،
 يف ثؼقؾتان الرحؿـ، إلك حبقبتان كؾؿتان» :«الصحقحقـ» يف كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص ققلف ذلؽ ومـ

 .(3)«العظقؿ اهلل سبحان وبحؿده اهلل سبحان الؾسان: طؾك خػقػتان الؿقزان،

 يعؾؿف ٓ ما والثقاب إجر مـ طؾقف ويرتّتب جزيٌؾ، وثقابُف طظقٌؿ، شلُكف فالحؿد 
 ّٓ تب وأرفع الؿؼامات بلطؾك الؼقامة يقم الَحِري قن هؿ وأهؾف اهلل،إ  الؿـازل، وأطؾك الر 
 يلكَؾ  أن طبده ـم ويرضك طؾقف، ُيثـَل  أن طبده مـ ويحب   الؿحامَد، يحب    اهلل فننّ 

                                                           
 (.90)ص:« مطالع السعد»الؿطبقع باسؿ « الحؿدصقغ » (2)
  (.115« )صحقح مسؾؿ» (1)
  (.1494« )صحقح مسؾؿ»(، و4049« )صحقح البخاري( »5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه182 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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 ؟!سبحاكف بالخالؼ فؽقػ طؾقف، بالثـاء مخؾقٍق  مـ اكتػك مخؾقٌق  ففذا

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ تعالك: اهلل ققُل  الؿعـك هذا ويمّيد
 دطاء. الحؿدَ  فجعؾ ،[20]يقكس: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 طؾك والُؿثـِل العبادة، ودطاء ،الؿسللة دطاءُ  بف ُيراد الدطاء» : الؼقّؿ ابـ قال
 حؼقؼة، الداطل ففق لف، صالٌب  مـف، صالٌب  فنك ف بآطتباريـ، لف داعٍ  وآٓئف بحؿده رّبف
 ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك: قال
 .(1)«[40]غافر:﴾﮾

 أبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت ما اهلل طـد ثقابف وِطظؿ الحؿد فضؾ يف ورد ومّؿا
 هلل والحؿد اإليؿان، شطرُ  فقرالط» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  إشعري   مالؽ
 وإرض، السؿقات بقـ ما -تؿأل أو- تؿمن هلل والحؿد اهلل وسبحان الؿقزان، تؿأل

برُ  برهاٌن، والصدقةُ  كقٌر، والص ةُ   الـاس كؾُّ  طؾقؽ، أو لؽ حّجةٌ  والؼرآن ِضقاٌء، والصَّ
 .(2)«مقبُؼفا أو فؿعتُؼفا كػَسف فباِعٌ  يغدو

 الؿقزان، يؿأل وأك ف ثقابف، وطظقؿ الحؿد فضؾ طظقؿ طـ الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص فلخرب
 ولقس الؿقزان، لؿأل اجسؿً  الحؿد كان لق أي: ؛الؿقزان ئفبؿؾ الؿراد إن   ققؾ: وقد

 حؼقؼًة، وتقزن الؼقامة يقم اُصَقرً  وأققالفؿ آدم بـل أطؿال يؿّثؾ  اهلل إن   بؾ بسديد،
 يف ثؼقؾتان الرحؿـ، إلك حبقبتان كؾؿتان» :«الصحقحقـ» يف كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص ققلف ذلؽ ومـ

 .(3)«العظقؿ اهلل سبحان وبحؿده اهلل سبحان الؾسان: طؾك خػقػتان الؿقزان،

 يعؾؿف ٓ ما والثقاب إجر مـ طؾقف ويرتّتب جزيٌؾ، وثقابُف طظقٌؿ، شلُكف فالحؿد 
 ّٓ تب وأرفع الؿؼامات بلطؾك الؼقامة يقم الَحِري قن هؿ وأهؾف اهلل،إ  الؿـازل، وأطؾك الر 
 يلكَؾ  أن طبده ـم ويرضك طؾقف، ُيثـَل  أن طبده مـ ويحب   الؿحامَد، يحب    اهلل فننّ 

                                                           
 (.90)ص:« مطالع السعد»الؿطبقع باسؿ « الحؿدصقغ » (2)
  (.115« )صحقح مسؾؿ» (1)
  (.1494« )صحقح مسؾؿ»(، و4049« )صحقح البخاري( »5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار183
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

183 ة من السنة على فضل الحمد
ّ
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 بالـعؿة طؾقفؿ الؿان    وهق طؾقفا، فقحؿده الشرَبةَ  ويشرَب  طؾقفا، فقحؿده إْكؾةَ 
ؾ  وذكرها هبا الثـاءَ  مـفؿ ويطؾُب  لعباده، كعؿف يبذل ففق بالحؿد، طؾقفؿ والؿتػض 
 طؾقفؿ، فضؾف مـ كؾ ف ذلؽ كان وإن طؾقفا، اشؽرً  بذلؽ مـفؿ ويرضك طؾقفا، والحؿد

 وفالُحف العبد صالُح  كان حقث طباده مـ ذلؽ يحب   لؽـف شؽرهؿ، إلك محتاٍج  غقر وهق
 احؿدً  ططائف وجزيؾ فضؾف وافر طؾك الشؽر ولف كعؿائف، طؾك الحؿد فؾّؾف فقف، وكؿاُلف

 ويرضك. رب ـا يحب   كؿا امباركً  اصقّبً  اكثقرً 
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 ذلؽ يف القاردة الـصقص خالل مـ ثقابف وطظقؿ الحؿد فضؾ بقانُ  معـا مرّ  لؼد

 وأجؾ   الطاطات أفضؾ مـ الحؿد أنّ  طؾك تدل وهل ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة اهلل كتاب يف
 تعالك. اهلل إلك العبدُ  هبا يتؼّرب التل الُؼربات

  ـٍ  وقٍت  كؾ   يف الؿسؾؿ مـ مطؾقٌب  والحؿُد  أوقاتف كؾ   يف العبد إن   إذ ؛وحق
 ضاهرة كعَؿف طؾقفؿ وأسبغ ورازقفؿ، الخؾؼ خالُؼ  سبحاكف وهق اهلل، كعؿة يف متؼؾ ٌب 
ٓ   كعؿة مـ بالعباد فؾقس والؿؽاره، الـ ؼؿ طـفؿ ودفع ودكققية، ديـقة وباصـة،  وهق إ

 وقٍت  كؾ   يف والثـاء الحؿد مـفؿ يستحّؼ  سبحاكف ففق سقاه، طـفؿ الشر   يدفع وٓ قفا،مقل
 الحسـك إسؿاء مـ لف ولِؿا صػاتف، لؽؿال الحؿدَ  يستحؼ   سبحاكف أّكف كؿا وحقـ،

ٓ   تـبغل ٓ التل العظقؿة والـعقت  صػاتف مـ صػةٍ  وكؾ   أسؿائف، مـ اسؿ فؽؾ   لف، إ
 العظقؿة. وصػاتف الحسـك أسؿائف بجؿقع فؽقػ والثـاِء، الحؿد أكؿَؾ  طؾقفا يستحؼ  

َّٓ  وقٍت، كؾ   يف الؿسؾؿ مـ مطؾقٌب  الحؿَد  أنَّ  وكؿا ًٓ  معّقـةً  اأوقاتً  هـاك أنَّ إ  وأحقا
 .اتلكقًد  أكثرَ  الحؿُد  فقفا يؽقن بالعبد تؿرُّ  مخصقصةً 

 ويف إمقر، استػتاح ويف ،الخطبة يف اهلل حؿدُ  :وإحقال إوقات هذه ومـ 
 الؿقاصـ مـ ذلؽ وكحق العطاس، وطـد باس،والؾ   والشراب الطعام وطِؼب الصالة،

 بعض مع كؼػ أن الحسـ مـ ولعّؾ  فقفا، الحؿد بتلّكد تخصقصفا السـة يف ورد التل
 وردت مّؿا الحؿدُ  فقفا يتلّكد التل والؿقاصـ إوقات ذكر طؾك الؿشتؿؾة الـصقص

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـّة بف

 تعالك: اهلل قال رب،والش   عامالط   مـ الػراغ طـد اهلل حؿد :الؿقاصـ هذه فؿـ 
 ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

   
 ٖٗ  

 

 املىاطٍ انيت يتأّكد فيها احلًد
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 ذلؽ يف القاردة الـصقص خالل مـ ثقابف وطظقؿ الحؿد فضؾ بقانُ  معـا مرّ  لؼد

 وأجؾ   الطاطات أفضؾ مـ الحؿد أنّ  طؾك تدل وهل ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة اهلل كتاب يف
 تعالك. اهلل إلك العبدُ  هبا يتؼّرب التل الُؼربات

  ـٍ  وقٍت  كؾ   يف الؿسؾؿ مـ مطؾقٌب  والحؿُد  أوقاتف كؾ   يف العبد إن   إذ ؛وحق
 ضاهرة كعَؿف طؾقفؿ وأسبغ ورازقفؿ، الخؾؼ خالُؼ  سبحاكف وهق اهلل، كعؿة يف متؼؾ ٌب 
ٓ   كعؿة مـ بالعباد فؾقس والؿؽاره، الـ ؼؿ طـفؿ ودفع ودكققية، ديـقة وباصـة،  وهق إ

 وقٍت  كؾ   يف والثـاء الحؿد مـفؿ يستحّؼ  سبحاكف ففق سقاه، طـفؿ الشر   يدفع وٓ قفا،مقل
 الحسـك إسؿاء مـ لف ولِؿا صػاتف، لؽؿال الحؿدَ  يستحؼ   سبحاكف أّكف كؿا وحقـ،

ٓ   تـبغل ٓ التل العظقؿة والـعقت  صػاتف مـ صػةٍ  وكؾ   أسؿائف، مـ اسؿ فؽؾ   لف، إ
 العظقؿة. وصػاتف الحسـك أسؿائف بجؿقع فؽقػ والثـاِء، الحؿد أكؿَؾ  طؾقفا يستحؼ  

َّٓ  وقٍت، كؾ   يف الؿسؾؿ مـ مطؾقٌب  الحؿَد  أنَّ  وكؿا ًٓ  معّقـةً  اأوقاتً  هـاك أنَّ إ  وأحقا
 .اتلكقًد  أكثرَ  الحؿُد  فقفا يؽقن بالعبد تؿرُّ  مخصقصةً 

 ويف إمقر، استػتاح ويف ،الخطبة يف اهلل حؿدُ  :وإحقال إوقات هذه ومـ 
 الؿقاصـ مـ ذلؽ وكحق العطاس، وطـد باس،والؾ   والشراب الطعام وطِؼب الصالة،

 بعض مع كؼػ أن الحسـ مـ ولعّؾ  فقفا، الحؿد بتلّكد تخصقصفا السـة يف ورد التل
 وردت مّؿا الحؿدُ  فقفا يتلّكد التل والؿقاصـ إوقات ذكر طؾك الؿشتؿؾة الـصقص

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـّة بف

 تعالك: اهلل قال رب،والش   عامالط   مـ الػراغ طـد اهلل حؿد :الؿقاصـ هذه فؿـ 
 ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿
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 املىاطٍ انيت يتأّكد فيها احلًد
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 اهلل رسقل قال قال:  مالؽ بـ أكس طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى ،[271]البؼرة:
 فقحؿُده الشربةَ  ويشرَب  طؾقفا فقحؿُده إكؾةَ  يلكؾ نْ أ العبدِ  طـ لقرضكَ  اهللَ  إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص

ـٍ  بنسـادٍ  الرتمذي وروى ،(1)«طؾقفا  قال قال: ، طـ أبقفأكس بـ معاذ طـ حس
 غقر مـ ورزقـقف هذا أصعؿـل الذي هلل الحؿد :فؼال اصعامً  أكَؾ  ـْ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 : أمامة أبل طـ البخاري وروى ،(2)«ذكبف مـ تؼّدم ما لف رَ ػِ غُ  ؛قّقةٍ  وٓ مـ ل حقلٍ 
، غقر فقف، اُمباركً  اصّقبً  اكثقرً  هلل الحؿُد » قال: مائدتف رفع إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   أن    وٓ َمْؽِػل 

 بنسـاد «الؽربى الســ» يف الـسائلو اإلمام أحؿد، وروى ،(3)«ربّـا طـف كستغـً مُ  وٓ ُمَقدٍَّع،
 كان أّكف سـقـ ثؿان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   َخدمَ  رجؾ حّدثف أّكف ُجبقر: بـ الرحؿـ طبد طـ صحقح
 الّؾفؿَّ » قال: صعامف مـ فرغ وإذا ،«اهلل سؿاب» يؼقل: فصعام إلقف بر  قُ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   يسؿع

 .(4)«أططقَت  ما طؾك الحؿد فؾؽ وأحققَت، وهَديَت  وأْقـقَت  وأغـقَت  سؼقَت أو أصعؿَت 

 الركقع، مـ الرفع طـد سقّؿا وٓ الصالة، يف اهلل حؿدُ  :الحؿد مقاصـ وِمـ 
 رفع إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قال:  صالب أبل بـ طؾل   طـ «مسؾؿ صحقح» فػل
 ومؾءَ  إرض، ومؾءَ  السؿقات مؾءَ  الحؿد لؽ رّبـا ،حؿده لؿـ اهلل سؿع» قال: رأسف
 كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن   الخدري: سعقد أبل طـ اأيًض  وفقف ،(5)«بعد شلءٍ  مـ شئَت  ما
 ومؾءَ  إرض، ومؾءَ  السؿقات مؾءَ  الحؿد، لؽ ربَّـا» قال: الركقع مـ رأسف رفع إذا
ـا- العبُد  قال ما أحؼُّ  والؿجد، الثـاء أهَؾ  بعد، شلء مـ شئَت  ما  الّؾفؿَّ  -طبد لؽ وكؾُّ
 وروى ،(6)«الَجّد  مـؽ الَجد   ذا يـػع وٓ مـعَت، لؿا معطِلَ  وٓ أططقَت، لؿا ماكع ٓ

                                                           
 (.1754« )مسؾؿصحقح » (2)
(، وابـ 5402) «الرتمذي جامع»(، و4015(، وأبق داود )5/440) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

 (.7/42« )اإلرواء»، وحّسـف إلباين يف (5120ماجف )
 (.0402« )البخاريصحقح » (5)
 (.4292« )الســ الؽربى»(، و4/41) «الؿسـد( »4)
 (.772« )مسؾؿصحقح » (0)
 (.477« )مسؾؿصحقح » (4)
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َرقل   رافع بـ رفاطة طـ «صحقحف» يف البخاري  الـبل وراء كصؾل كـ ا قال:  الز 
 لؽ رّبـا وراءه: رجٌؾ  قال ،«حؿده لؿـ اهلل سؿع» قال: الركقع مـ رأَسف رفع افؾؿ   ،ملسو هيلع هللا ىلص

 قال: أكا، قال: «الؿتؽؾ ؿ؟ َمـ» قال: رفاكص فؾّؿا فقف، امباركً  اصق بً  اكثقرً  احؿدً  الحؿد
 ومسؾؿ البخاري وروى ،(1)«أّول يؽتبفا أّيفؿ يبتدروكفا اَمَؾؽً  وث ثقـ بضعةً  رأيُت  قد»

 لؽ الّؾفؿَّ » يؼقل: يصؾل الؾقؾ مـ قام إذا انك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   : طباس ابـ طـ
، ومـ وإرض السؿقات كقر أكت الحؿد ـّ  السؿقات ققُّقم أكت الحؿُد  ولؽ فقف

، ومـ وإرض ـّ ، أكت الحؿد ولؽ فقف ، ووطُدك الحؼُّ ، ولؼاُؤك حؼ  ، والجـّةُ  حؼ   حؼ 
، والـار  طـ «صحقحف» يف مسؾؿٌ  وروى .(2)الحديث آخر إلك ،«...حؼ   والـبّققن حؼ 
 أكرب اهلل رجٌؾ: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع كصؾل كحـ بقـؿا قال:  طؿر بـ اهلل طبد
 كذا الؼاِؾ َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال ،وأصقاًل  ُبؽرةً  اهلل وسبحان ،اكثقرً  هلل والحؿد ،اكبقرً 

 أبقاب لفا ُفتحت لفا طجبُت » قال: ،اهلل رسقل يا قؾُتفا أكا الؼقم: مـ رجؾ فؼال «وكذا؟
ـ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت مـذ تركتفا فؿا طؿر: ابـ قال ،«السؿاء  .(3)يؼقلف

 ابتداء ويف والدروس، الُخطب ابتداء يف هلل: الحؿد فقفا يتلّكد التل الؿقاصـ ومـ 
 طؾ ؿـا قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ الســ أهؾ روى ذلؽ، وكحقِ  الؿصـّػة الؽتب
 شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، كستعقـف هلل الحؿد» الحاجة: ُخطبةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
 ،(4)«لف هادي ف  ؾؾُيْض  ومـ لف، ُمضؾَّ  ف  اهلل يفده َمـ أطؿالـا، سقّئات ومـ أكػسـا

 جؿعة خطبةَ  أو كؽاح خطبةَ  كاكت سقاءً  الخطب ويف الـاس تعؾقؿ يف بف البدء وُيستحّب 
 غقرهؿا. أو

                                                           
 (.799« )البخاريصحقح » (2)
 (.749« )مسؾؿصحقح »(، و2210« )البخاريصحقح » (1)
 (.402« )مسؾؿصحقح » (5)
ســ »(، و2400) «ســ الـسائل»(، و2200) «جامع الرتمذي»(، و1222) «ســ أبل داود( »4)
 لأللباين «خطبة الحاجة»واكظر يف تخريج الحديث والؽ م طؾقف: (. 2291) «ســ ابـ ماجف»و
. 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اآلاىاظن التي يخأّكد فيها الحمد 187 

َرقل   رافع بـ رفاطة طـ «صحقحف» يف البخاري  الـبل وراء كصؾل كـ ا قال:  الز 
 لؽ رّبـا وراءه: رجٌؾ  قال ،«حؿده لؿـ اهلل سؿع» قال: الركقع مـ رأَسف رفع افؾؿ   ،ملسو هيلع هللا ىلص

 قال: أكا، قال: «الؿتؽؾ ؿ؟ َمـ» قال: رفاكص فؾّؿا فقف، امباركً  اصق بً  اكثقرً  احؿدً  الحؿد
 ومسؾؿ البخاري وروى ،(1)«أّول يؽتبفا أّيفؿ يبتدروكفا اَمَؾؽً  وث ثقـ بضعةً  رأيُت  قد»

 لؽ الّؾفؿَّ » يؼقل: يصؾل الؾقؾ مـ قام إذا انك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   : طباس ابـ طـ
، ومـ وإرض السؿقات كقر أكت الحؿد ـّ  السؿقات ققُّقم أكت الحؿُد  ولؽ فقف

، ومـ وإرض ـّ ، أكت الحؿد ولؽ فقف ، ووطُدك الحؼُّ ، ولؼاُؤك حؼ  ، والجـّةُ  حؼ   حؼ 
، والـار  طـ «صحقحف» يف مسؾؿٌ  وروى .(2)الحديث آخر إلك ،«...حؼ   والـبّققن حؼ 
 أكرب اهلل رجٌؾ: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع كصؾل كحـ بقـؿا قال:  طؿر بـ اهلل طبد
 كذا الؼاِؾ َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال ،وأصقاًل  ُبؽرةً  اهلل وسبحان ،اكثقرً  هلل والحؿد ،اكبقرً 

 أبقاب لفا ُفتحت لفا طجبُت » قال: ،اهلل رسقل يا قؾُتفا أكا الؼقم: مـ رجؾ فؼال «وكذا؟
ـ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت مـذ تركتفا فؿا طؿر: ابـ قال ،«السؿاء  .(3)يؼقلف

 ابتداء ويف والدروس، الُخطب ابتداء يف هلل: الحؿد فقفا يتلّكد التل الؿقاصـ ومـ 
 طؾ ؿـا قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ الســ أهؾ روى ذلؽ، وكحقِ  الؿصـّػة الؽتب
 شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، كستعقـف هلل الحؿد» الحاجة: ُخطبةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
 ،(4)«لف هادي ف  ؾؾُيْض  ومـ لف، ُمضؾَّ  ف  اهلل يفده َمـ أطؿالـا، سقّئات ومـ أكػسـا

 جؿعة خطبةَ  أو كؽاح خطبةَ  كاكت سقاءً  الخطب ويف الـاس تعؾقؿ يف بف البدء وُيستحّب 
 غقرهؿا. أو

                                                           
 (.799« )البخاريصحقح » (2)
 (.749« )مسؾؿصحقح »(، و2210« )البخاريصحقح » (1)
 (.402« )مسؾؿصحقح » (5)
ســ »(، و2400) «ســ الـسائل»(، و2200) «جامع الرتمذي»(، و1222) «ســ أبل داود( »4)
 لأللباين «خطبة الحاجة»واكظر يف تخريج الحديث والؽ م طؾقف: (. 2291) «ســ ابـ ماجف»و
. 
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ـ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت مـذ تركتفا فؿا طؿر: ابـ قال ،«السؿاء  .(3)يؼقلف

 ابتداء ويف والدروس، الُخطب ابتداء يف هلل: الحؿد فقفا يتلّكد التل الؿقاصـ ومـ 
 طؾ ؿـا قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ الســ أهؾ روى ذلؽ، وكحقِ  الؿصـّػة الؽتب
 شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، كستعقـف هلل الحؿد» الحاجة: ُخطبةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
 ،(4)«لف هادي ف  ؾؾُيْض  ومـ لف، ُمضؾَّ  ف  اهلل يفده َمـ أطؿالـا، سقّئات ومـ أكػسـا

 جؿعة خطبةَ  أو كؽاح خطبةَ  كاكت سقاءً  الخطب ويف الـاس تعؾقؿ يف بف البدء وُيستحّب 
 غقرهؿا. أو

                                                           
 (.799« )البخاريصحقح » (2)
 (.749« )مسؾؿصحقح »(، و2210« )البخاريصحقح » (1)
 (.402« )مسؾؿصحقح » (5)
ســ »(، و2400) «ســ الـسائل»(، و2200) «جامع الرتمذي»(، و1222) «ســ أبل داود( »4)
 لأللباين «خطبة الحاجة»واكظر يف تخريج الحديث والؽ م طؾقف: (. 2291) «ســ ابـ ماجف»و
. 
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َرقل   رافع بـ رفاطة طـ «صحقحف» يف البخاري  الـبل وراء كصؾل كـ ا قال:  الز 
 لؽ رّبـا وراءه: رجٌؾ  قال ،«حؿده لؿـ اهلل سؿع» قال: الركقع مـ رأَسف رفع افؾؿ   ،ملسو هيلع هللا ىلص

 قال: أكا، قال: «الؿتؽؾ ؿ؟ َمـ» قال: رفاكص فؾّؿا فقف، امباركً  اصق بً  اكثقرً  احؿدً  الحؿد
 ومسؾؿ البخاري وروى ،(1)«أّول يؽتبفا أّيفؿ يبتدروكفا اَمَؾؽً  وث ثقـ بضعةً  رأيُت  قد»

 لؽ الّؾفؿَّ » يؼقل: يصؾل الؾقؾ مـ قام إذا انك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   : طباس ابـ طـ
، ومـ وإرض السؿقات كقر أكت الحؿد ـّ  السؿقات ققُّقم أكت الحؿُد  ولؽ فقف

، ومـ وإرض ـّ ، أكت الحؿد ولؽ فقف ، ووطُدك الحؼُّ ، ولؼاُؤك حؼ  ، والجـّةُ  حؼ   حؼ 
، والـار  طـ «صحقحف» يف مسؾؿٌ  وروى .(2)الحديث آخر إلك ،«...حؼ   والـبّققن حؼ 
 أكرب اهلل رجٌؾ: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع كصؾل كحـ بقـؿا قال:  طؿر بـ اهلل طبد
 كذا الؼاِؾ َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال ،وأصقاًل  ُبؽرةً  اهلل وسبحان ،اكثقرً  هلل والحؿد ،اكبقرً 

 أبقاب لفا ُفتحت لفا طجبُت » قال: ،اهلل رسقل يا قؾُتفا أكا الؼقم: مـ رجؾ فؼال «وكذا؟
ـ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت مـذ تركتفا فؿا طؿر: ابـ قال ،«السؿاء  .(3)يؼقلف

 ابتداء ويف والدروس، الُخطب ابتداء يف هلل: الحؿد فقفا يتلّكد التل الؿقاصـ ومـ 
 طؾ ؿـا قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ الســ أهؾ روى ذلؽ، وكحقِ  الؿصـّػة الؽتب
 شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، كستعقـف هلل الحؿد» الحاجة: ُخطبةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
 ،(4)«لف هادي ف  ؾؾُيْض  ومـ لف، ُمضؾَّ  ف  اهلل يفده َمـ أطؿالـا، سقّئات ومـ أكػسـا

 جؿعة خطبةَ  أو كؽاح خطبةَ  كاكت سقاءً  الخطب ويف الـاس تعؾقؿ يف بف البدء وُيستحّب 
 غقرهؿا. أو

                                                           
 (.799« )البخاريصحقح » (2)
 (.749« )مسؾؿصحقح »(، و2210« )البخاريصحقح » (1)
 (.402« )مسؾؿصحقح » (5)
ســ »(، و2400) «ســ الـسائل»(، و2200) «جامع الرتمذي»(، و1222) «ســ أبل داود( »4)
 لأللباين «خطبة الحاجة»واكظر يف تخريج الحديث والؽ م طؾقف: (. 2291) «ســ ابـ ماجف»و
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار187
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

187 د فيها الحمد
ّ
املواطن التي يتأك



. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ذلؽ حصؾ سقاءٌ  مؽروه، اكدفاع أو كعؿة حصقل طـد الحؿد ُيستحبُّ  كؿا 
 أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى لؾؿسؾؿقـ، أو لصاحبف أو لؼريبف أو كػسف لؾحامِد
 إلقفؿا فـظر ولبـ، خؿر مـ بؼدحقـ بف ُأسرَي  لقؾة ُأيت ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن  » ، هريرة
 الخؿر أخذَت  لق لؾػطرة، هداك الذي هلل الحؿد» : جربيؾ لف فؼال الؾبـ، فلخذ
ُتؽ َغَقت  سعقد أبل طـ ،صحقح بنسـاد «الـسائل»و ،«داود أبل ســ» ويف ،(1)«أمَّ

 أو اقؿقًص  أو ِطؿامة :باسؿف سّؿاه اثقبً  استجد   إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   ، الخدري
 وأطقذ لف، ُصـع ما وخقرَ  خقَره أسللؽ .كسقتـقف أكَت  الحؿد لؽ الّؾفؿّ » يؼقل: ثؿ ،رداءً 
ه مـ بؽ  .(2)«لف ُصـع ما وشر   شر 

 طباده؛ طؾك اهلل كعؿ مـ طظقؿة كعؿة والعطاس العبُد، ططس إذا :الحؿُد  ويتلّكد 
 ولفذا .العبد طؾك ضررٌ  أو أذى بؼائف يف يؽقن قد والذي إكػ، يف ـُ ؼِ الؿحتَ  يزول بف إذ

 هريرة أبل طـ «صحقحف» يف البخاري روى .الـعؿة هذه طؾك اهلل حؿدُ  العبد طؾك يتلّكد
 أو أخقه لف ولَقؼؾ هلل، الحؿد فؾقُؼؾ: أحدكؿ ططس إذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ،
 .(3)«باَلؽؿ ويصؾُح  اهلل يفديؽؿ فؾقؼؾ: اهلل، يرحؿؽ لف: قال فنذا اهلل، يرحؿؽ صاحبف:

 مـ الرتمذي فػل كحقها، أو بعاهةٍ  كمبتؾً  رأى إذا اهلل يحؿد أن لؾؿسؾؿ وُيستحب
 الذي هلل الحؿد فؼال: ،كمبتؾً  رأى َمـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، هريرة أبل حديث
 .(4)«الب ءُ  ذلؽ يصبف لؿ ؛تػضقً   خؾؼ مّؿـ كثقر طؾك وفّضؾـل بف ابت ك مّؿا طافاين

 ويف ورخاِف، شّدتف ويف وضّراِف، سّراِف يف هلل احامًد  يؽقن أن لؾؿسؾؿ يـبغل كؿا -
 الؿممـقـ أمّ  طـ «مستدركف» يف والحاكؿ ،«ســف» يف ماجف ابـ وروى شموكف، ساِر
 هلل الحؿد» قال: يحّبف ما رأى إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قالت: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل زوِج   طائشة

                                                           
 (.242« )مسؾؿصحقح »(، و4709) «صحقح البخاري» (2)
(، 2747) «الرتمذيجامع »(، و4010« )ســ أبل داود»(، و50/ 5) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

 (.20242ؾـسائل )ل« الســ الؽربى»و
 (.4114« )البخاريصحقح » (5)
 (.4142« )صحقح الجامع»(، وحّسـف إلباين يف 5451« )الرتمذيجامع ( »4)

.  
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 .(1)«حال كؾ   طؾك هلل الحؿد» قال: يؽره ما رأى وإذا ،«الصالحات تتؿُّ  بـعؿتف الذي

  معـا وسقؿرّ  السـة، بف وردت مؿا الحؿد فقفا يتلّكد التل الؿقاصـ بعُض  ففذه
ـَ  إلك اإلشارةُ  -اهلل بنذن-  كؿا فقف امباركً  اصّقبً  اكثقرً  احؿدً  هلل فالحؿدُ  أخرى، مقاص

 وطدد الحامدون، حؿده ما طدد يػـك وٓ يبقد وٓ يـؼطع ٓ احؿدً  ويرضك، رب ـا يحّب 
 الغافؾقن. ذكره طـ غػؾ ما

 

 

 

 

 

 
 

 

│ 

 

 

                                                           
« صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 2/499« )الؿستدرك»(، و5205« )ســ ابـ ماجف( »2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه188 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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 .(1)«حال كؾ   طؾك هلل الحؿد» قال: يؽره ما رأى وإذا ،«الصالحات تتؿُّ  بـعؿتف الذي

  معـا وسقؿرّ  السـة، بف وردت مؿا الحؿد فقفا يتلّكد التل الؿقاصـ بعُض  ففذه
ـَ  إلك اإلشارةُ  -اهلل بنذن-  كؿا فقف امباركً  اصّقبً  اكثقرً  احؿدً  هلل فالحؿدُ  أخرى، مقاص

 وطدد الحامدون، حؿده ما طدد يػـك وٓ يبقد وٓ يـؼطع ٓ احؿدً  ويرضك، رب ـا يحّب 
 الغافؾقن. ذكره طـ غػؾ ما

 

 

 

 

 

 
 

 

│ 

 

 

                                                           
« صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 2/499« )الؿستدرك»(، و5205« )ســ ابـ ماجف( »2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار189
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

189 د فيها الحمد
ّ
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 شلء، كؾ   طؾك الؿحؿقد سبحاكف فنّكف العالؿقـ، رب   هلل كؾ ف الحؿدَ  أن   ريب ٓ
 الؿدائح وأطؿ   الصػات أوسعُ  والحؿدُ  طـف، وهنك بف وأمر خؾؼف ما طؾك الؿحؿقد وهق

 حؿٌد،  أسؿائف جؿقعَ  ٕن   الؽثرة؛ غاية يف بف العؾؿ إلك والطرُق  الثـاء، وأطظؿ
ِ  حؿٌد، فِ وصػاتِ   حؿٌد، أطدائف مـ واكتؼامف حؿٌد، وطدلف حؿٌد، وأحؽامف حؿٌد، فِ وأفعال
 وضفر بحؿده وُوجد بحؿده قام إكّؿا وإمر والخؾؼ حؿٌد، أولقائف إلك وإحساكف وفضؾف
 وحامؾف، ومظفره وغايتف ذلؽ سبب سبحاكف فحؿُده حؿده، هل لغاية وكان بحؿده،
 وضفقر الؿقجقدات يف حؿده وسريان بحؿده، شلء كّؾ  وققامُ  شلء، كؾ   روح فحؿده
 والبصائر. بإبصار مشفقدٌ  أمرٌ  آثاره

 الخؾؼ أول يف كػَسف َحِؿدَ  بلنْ  وأمره لخؾؼف حؿده شؿقل طؾك سبحاكف كّبف وقد
 طؾك كػسف وحؿد لؾعالؿقـ، ربقبقتف طؾك كػسف وحؿد والشرع، إمر وطـد وآخره،
 اتخاذ مـ بف يؾقؼ ٓ بؿا اتصافف امتـاع طؾك كػسف وحؿد حقاتف، وطؾك باإللفقة تػّرده
 كتابف. يف كػسف بف اهللُ  حؿد ما أكقاع مـ ذلؽ غقر إلك ،والشريؽ القلد

 لجؿقع وتـاولف الحؿد معـك شؿقل طؾك الدالة العظقؿة الطرق مـ فننَّ  ؛ولفذا 
 اجامعً  حق ا اإلفً  لؾعاَلؿ بلن   وإقراَره وصػاتف،  الرب   ٕسؿاء العبد معرفةَ  إشقاء

ـٍ  واسؿٍ  كؿال، صػة لؽؾ   ةُ  الؼدرة لف سبحاكف وأّكف كريؿ، وفعؾ جؿقؾ وثـاء حس  التام 
 أحاط الذي والبصرُ  إصقات، وسع الذي والسؿعُ  الؿحقط، والعؾؿ الـافذة والؿشقئةُ 
 الذي الؽامؾ والؿؾُؽ  الؿخؾققات، جؿقع وسعت التل والرحؿة الؿبصرات، بجؿقع

 والحؽؿة الجفات، جؿقع مـ الؿطؾؼ التام   والغـك الذّرات، مـ ذّرة طـف يخرج ٓ
 وآطتبارات، القجقه بجؿقع الغالبة والعّزة الؽائـات، يف آثارها الؿشفقدة البالغة

ـّ  ٓ التل الـافذات التاّمات والؽؾؿات  واحدٌ  الربّيات، جؿقع مـ فاجر وٓ َبر   يجاوزه

   
 ٗٗ  

 

 انسب وصفاتّأػظى يىجثاخ احلًد انؼهى تأمساء 
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 أفعالف، يف وٓ صػاتف يف وٓ ذاتف يف لف شبقف وٓ إلفقتف، يف وٓ ربقبّقتف يف لف شريؽ ٓ
  .مؾؽف ذّرات مـ ذّرة يف فُ كُ يشرَ  مـ لف ولقس

 سبحاكف يزال وٓ وأخريـ، إولقـ إلف ،قـِض رَ وإَ  السؿقات قّققم سبحاكف وهق
هً  الؽؿال، بـعقت امـعقتً  الجالل، بصػات امقصقفً   الـؼائص مـ أضدادها طـ امـز 

 مالُؽ  كقم، وٓ ِسـةٌ  تلخذه ٓ وقّققمّقتف حقاتف لؽؿال الذي الؼققم الحّل  ففق والعققب،
 ،شلء بؽؾ   العالؿ بنذكف، إٓ أحد طـده يشػع ٓ مؾؽف لؽؿال الذي وإرض السؿقات

ٓ   ورقةٌ  تسؼطُ  فال خؾػفؿ، وما الخالئؼ أيدي بقـ ما يعؾؿ طؾؿف لؽؿال الذي  بعؾؿف، إ
ٓ   ذّرةٌ  تتحّرك وٓ  الؿؾؽ، طؾقف يطؾع ٓ حقث الؼؾقب يف الخقاصر دبقَب  يعؾؿ بنذكف، إ

 يرى بصره لؽؿال الذي البصقر الؼؾب، طؾقف يطؾع ٓ حقث مـفا سقؽقنُ  ما ويعؾؿ
فا ودَمفا ولحَؿفا وأطضاَءها الصغقرة الذّرة خؾؼ تػاصقؾ  دبقبَفا ويرى وطروَقفا، ومخ 
 ما يرى كؿا السبع، ضقـرَ إَ  تحت ما ويرى الظؾؿاء، الؾقؾة يف الصّؿاء الصخرة طؾك
 .السبع السؿقات فقق

 فال ،إصقات سؿُعف وسع وجفُره، الؼقل سر   سؿعف يف استقى قد الذي السؿقعُ  
 غؾُطفتُ  وٓ سؿع، طـ سؿع مـفا شغُؾفيَ  وٓ طؾقف، تشتبف وٓ الخؾؼ أصقات طؾقف تختؾػ

 سؿُعف وسع الذي هلل الحؿد» : طائشة قالت السائؾقـ، كثرة يربُمف وٓ الؿسائؾ،
 بعُض  طؾّل  لقخػك وإين ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلك تشؽق الؿجاِدلة جاءت لؼد إصقات،
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : اهلل فلكزل كالمفا،
  .(1)«[2]الؿجادلة: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

ـَ  ويجعؾ يشاء، ـْ مَ  ويضّؾ  يشاء مـ يفدي -قدرتف لؽؿال- الذي الؼديرُ   الؿمم
ا والرب  ،اكافرً  والؽافرَ  امممـً   أحدٌ  يحقط ٓ سبحاكف قدرتف ولؽؿال ،افاجرً  والػاجرَ  بر 
ّٓ  طؾؿف مـ بشلء  وما وإرض السؿقات خؾؼ قدرتف ولؽؿال إّياه، ُيعؾؿف أن شاء بؿاإ

                                                           
، وصححف إلباين (222(، وابـ ماجف )5440الـسائل )(، و4/44« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (2)

 (.410ٓبـ أبل طاصؿ )« السـة»يف تعؾقؼف طؾك 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أفعالف، يف وٓ صػاتف يف وٓ ذاتف يف لف شبقف وٓ إلفقتف، يف وٓ ربقبّقتف يف لف شريؽ ٓ
  .مؾؽف ذّرات مـ ذّرة يف فُ كُ يشرَ  مـ لف ولقس

 سبحاكف يزال وٓ وأخريـ، إولقـ إلف ،قـِض رَ وإَ  السؿقات قّققم سبحاكف وهق
هً  الؽؿال، بـعقت امـعقتً  الجالل، بصػات امقصقفً   الـؼائص مـ أضدادها طـ امـز 

 مالُؽ  كقم، وٓ ِسـةٌ  تلخذه ٓ وقّققمّقتف حقاتف لؽؿال الذي الؼققم الحّل  ففق والعققب،
 ،شلء بؽؾ   العالؿ بنذكف، إٓ أحد طـده يشػع ٓ مؾؽف لؽؿال الذي وإرض السؿقات

ٓ   ورقةٌ  تسؼطُ  فال خؾػفؿ، وما الخالئؼ أيدي بقـ ما يعؾؿ طؾؿف لؽؿال الذي  بعؾؿف، إ
ٓ   ذّرةٌ  تتحّرك وٓ  الؿؾؽ، طؾقف يطؾع ٓ حقث الؼؾقب يف الخقاصر دبقَب  يعؾؿ بنذكف، إ

 يرى بصره لؽؿال الذي البصقر الؼؾب، طؾقف يطؾع ٓ حقث مـفا سقؽقنُ  ما ويعؾؿ
فا ودَمفا ولحَؿفا وأطضاَءها الصغقرة الذّرة خؾؼ تػاصقؾ  دبقبَفا ويرى وطروَقفا، ومخ 
 ما يرى كؿا السبع، ضقـرَ إَ  تحت ما ويرى الظؾؿاء، الؾقؾة يف الصّؿاء الصخرة طؾك
 .السبع السؿقات فقق

 فال ،إصقات سؿُعف وسع وجفُره، الؼقل سر   سؿعف يف استقى قد الذي السؿقعُ  
 غؾُطفتُ  وٓ سؿع، طـ سؿع مـفا شغُؾفيَ  وٓ طؾقف، تشتبف وٓ الخؾؼ أصقات طؾقف تختؾػ

 سؿُعف وسع الذي هلل الحؿد» : طائشة قالت السائؾقـ، كثرة يربُمف وٓ الؿسائؾ،
 بعُض  طؾّل  لقخػك وإين ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلك تشؽق الؿجاِدلة جاءت لؼد إصقات،
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : اهلل فلكزل كالمفا،
  .(1)«[2]الؿجادلة: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

ـَ  ويجعؾ يشاء، ـْ مَ  ويضّؾ  يشاء مـ يفدي -قدرتف لؽؿال- الذي الؼديرُ   الؿمم
ا والرب  ،اكافرً  والؽافرَ  امممـً   أحدٌ  يحقط ٓ سبحاكف قدرتف ولؽؿال ،افاجرً  والػاجرَ  بر 
ّٓ  طؾؿف مـ بشلء  وما وإرض السؿقات خؾؼ قدرتف ولؽؿال إّياه، ُيعؾؿف أن شاء بؿاإ

                                                           
، وصححف إلباين (222(، وابـ ماجف )5440الـسائل )(، و4/44« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (2)

 (.410ٓبـ أبل طاصؿ )« السـة»يف تعؾقؼف طؾك 

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

ف وما أّيامٍ  ستة يف بقـفؿا  يف هق بؾ يػقتف، وٓ خؾؼف مـ أحدٌ  زهُيعجِ  وٓ لغقب، مـ مس 
 بدون والشػقع والشريؽ والصاحبة القلد إضافة استحال غـاه ولؽؿال كان، أيـ قبضتف
 وٓ أرُضف تسعف ولؿ وإرض، السؿقات كرسق ف وِسعَ  وطؾّقه طظؿتف ولؽؿال إلقف، إذكف

  .محقط شلء بؽؾ   وهق شلء، كؾ   طؾك العالل هق بؾ مخؾققاتف، بف ُتحط ولؿ سؿقاُتف،

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ يقكس: سقرة أّول يف تعالك اهلل يؼقل
 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲
                ﯁
 ٻ ٻ ٱ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ
 .[20-5]يقكس: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ

ـَ  طباَده وُيحب   رُسَؾف يحب   سبحاكف وهق  ٓ بؾ ويحؿدوكف، يحب قكف وهؿ الؿممـق
 أحظك وٓ رؤيتف، مـ لعققهنؿ أقرّ  وٓ ف،ئلؼا مـ إلقفؿ أشقق وٓ مـف، إلقفؿ أحب   شلء

 السابغة الـعؿة ولف وأمره، خؾؼف يف البالغة الحؽؿة لف سبحاكف وهق قربف، مـ طـدهؿ
 مـ بعباده أرحؿُ  سبحاكف وهق طدٌل، مـف كؼؿةٍ  وكؾ   فضٌؾ، مـف كعؿةٍ  وكؾ   خؾؼف، طؾك

 إرض يف وشرابف صعامف طؾقفا التل راحؾتف واجد مـ طبده بتقبة وأفرُح  بقلدها، القالدة
  مـفا. والقلس فؼدها بعد الؿفؾِؽة

ٓ   ُيؽؾ ػفؿ لؿ بعباده رحقؿٌ  سبحاكف وهق  يطقؼقن فؼد صاقتفؿ، دون وهق ُوسعفؿ إ
 قدرهؿ ويػضؾ طؾقفؿ ويسفؾ يسعقكف ما فنك ف ؛وسعفؿ بخالف طؾقفؿ ويضقؼ الشلء
 ما برتك يعاقبف وٓ غقره، فعؾ طؾك يعاقبف وٓ فعؾف، بغقر اأحدً  سبحاكف يعاقب وٓ طـف،
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 كريؿٌ  حؽقؿٌ  سبحاكف وهق تركف، طؾك لف قدرة ٓ ما فعؾ طؾك وٓ فعؾف، طؾك يؼدر ٓ
ـٌ  ماجدٌ  جقادٌ   أصرب أحد ٓ فَقغِػر، كوُيعَص  فَقشؽُر، ُيطاعُ  َشؽقٌر، َصبقرٌ  َودودٌ  محس
  مـف، العذر إلقف أحب   أحد وٓ مـف، الؿدح إلقف أحب   أحد وٓ مـف، سؿعف أذى طؾك
 الشاكريـ، يحب   َشؽقر الؿحسـقـ، يحب   محسـ ففق مـف، اإلحسان إلقف أحب   أحد وٓ

 كريؿٌ  طباده، مـ العؾؿاءَ  يحب طؾقؿ صق ب، كؾ   يحب   صق ٌب  الجؿال، يحب جؿقٌؾ 
 إبرار، يحب   بر   الضعقػ، الؿممـ مـ إلقف أحب   الؼقي   والؿممـ ققي   الؽرماء، يحب  
  والسرت. الحقاء أهؾ يحب   ِست قرٌ  حقل   العدل، أهؾ يحب   طدٌل 

 يسللف مـ ويحب   هبا، لف الؿتعب ديـ ويحب   فِ وصػاتِ  أسؿاَءه يحب   سبحاكف وهق
 يف كؿا ،هبا ويؿدحف ويحؿده هبا، طؾقف ويثـل ويعؼؾفا يعرففا مـ ويحب   هبا، ويؿدحف

 طؾك أثـك ذلؽ أجؾ مـ ؛اهلل مـ الؿدح إلقف أحبُّ  أحد ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ «الصحقح»
 أحد وٓ بطـ، وما مـفا ضفر ما الػقاحش حّرم ذلؽ أجؾ مـ اهلل مـ أغقرُ  أحد وٓ كػسف،
ريـ الرسؾ أرسؾ ذلؽ أجؾ مـ ؛اهلل مـ العذر إلقف أحبُّ   .(2)«(1)ومـذريـ مبش 

 العؾقا وصػاتف الحسـك اهلل أسؿاء معرفة مـ كصقب لف كان ـْ مَ  أن   ُيعؾؿ وهبذا
ٓ   ذلؽ مـ لف يؽقن ٓ اهللَ  أن   العؾؿ َتؿام َطؾِؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـّة كتابف يف القاردة   إ

 وأفعالف العؾقا وصػاتف الحسـك أسؿائف مقجب فالحؿد والثـاء، الحؿد يقجب ما
ٓ   سبحاكف طـف ُيْخبَرُ  وٓ الحؿقدة، ٓ   طؾقف ُيثـك وٓ بالحؿد،إ  ٓ كؿا الثـاء، بلحسـإ

ٓ   سّؿكيُ   حؿدٍ  وكؾ   جؿقؾ، وثـاء حسـ واسؿ طؾَقا صػة فؽؾ   إسؿاء، بلحسـإ
فا القجقه أكؿؾ طؾك  هلل ففق وإكرامٍ  وإجاللٍ  وتؼديسٍ  وتـزيفٍ  وتسبقٍح  ومدٍح   وأتؿ 

 أثـك كؿا هق بؾ طؾقف ثـاء خؾؼف مـ أحد يحصل ٓ ،وبحؿده اهلل فسبحان وأدومِفا.
ًٓ  الحؿد فؾف خؾؼف. طؾقف بف يثـل ما وفقق كػسف طؾك  امباركً  اصق بً  اكثقرً  احؿدً  اوآخرً  أو
 ويرضك. الؽريؿُ  رب ـا ُيحب   كؿا فقف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه192 ِ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 كريؿٌ  حؽقؿٌ  سبحاكف وهق تركف، طؾك لف قدرة ٓ ما فعؾ طؾك وٓ فعؾف، طؾك يؼدر ٓ
ـٌ  ماجدٌ  جقادٌ   أصرب أحد ٓ فَقغِػر، كوُيعَص  فَقشؽُر، ُيطاعُ  َشؽقٌر، َصبقرٌ  َودودٌ  محس
  مـف، العذر إلقف أحب   أحد وٓ مـف، الؿدح إلقف أحب   أحد وٓ مـف، سؿعف أذى طؾك
 الشاكريـ، يحب   َشؽقر الؿحسـقـ، يحب   محسـ ففق مـف، اإلحسان إلقف أحب   أحد وٓ

 كريؿٌ  طباده، مـ العؾؿاءَ  يحب طؾقؿ صق ب، كؾ   يحب   صق ٌب  الجؿال، يحب جؿقٌؾ 
 إبرار، يحب   بر   الضعقػ، الؿممـ مـ إلقف أحب   الؼقي   والؿممـ ققي   الؽرماء، يحب  
  والسرت. الحقاء أهؾ يحب   ِست قرٌ  حقل   العدل، أهؾ يحب   طدٌل 

 يسللف مـ ويحب   هبا، لف الؿتعب ديـ ويحب   فِ وصػاتِ  أسؿاَءه يحب   سبحاكف وهق
 يف كؿا ،هبا ويؿدحف ويحؿده هبا، طؾقف ويثـل ويعؼؾفا يعرففا مـ ويحب   هبا، ويؿدحف

 طؾك أثـك ذلؽ أجؾ مـ ؛اهلل مـ الؿدح إلقف أحبُّ  أحد ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ «الصحقح»
 أحد وٓ بطـ، وما مـفا ضفر ما الػقاحش حّرم ذلؽ أجؾ مـ اهلل مـ أغقرُ  أحد وٓ كػسف،
ريـ الرسؾ أرسؾ ذلؽ أجؾ مـ ؛اهلل مـ العذر إلقف أحبُّ   .(2)«(1)ومـذريـ مبش 

 العؾقا وصػاتف الحسـك اهلل أسؿاء معرفة مـ كصقب لف كان ـْ مَ  أن   ُيعؾؿ وهبذا
ٓ   ذلؽ مـ لف يؽقن ٓ اهللَ  أن   العؾؿ َتؿام َطؾِؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـّة كتابف يف القاردة   إ

 وأفعالف العؾقا وصػاتف الحسـك أسؿائف مقجب فالحؿد والثـاء، الحؿد يقجب ما
ٓ   سبحاكف طـف ُيْخبَرُ  وٓ الحؿقدة، ٓ   طؾقف ُيثـك وٓ بالحؿد،إ  ٓ كؿا الثـاء، بلحسـإ

ٓ   سّؿكيُ   حؿدٍ  وكؾ   جؿقؾ، وثـاء حسـ واسؿ طؾَقا صػة فؽؾ   إسؿاء، بلحسـإ
فا القجقه أكؿؾ طؾك  هلل ففق وإكرامٍ  وإجاللٍ  وتؼديسٍ  وتـزيفٍ  وتسبقٍح  ومدٍح   وأتؿ 

 أثـك كؿا هق بؾ طؾقف ثـاء خؾؼف مـ أحد يحصل ٓ ،وبحؿده اهلل فسبحان وأدومِفا.
ًٓ  الحؿد فؾف خؾؼف. طؾقف بف يثـل ما وفقق كػسف طؾك  امباركً  اصق بً  اكثقرً  احؿدً  اوآخرً  أو
 ويرضك. الؽريؿُ  رب ـا ُيحب   كؿا فقف

                                                           
 (.1740« )مسؾؿصحقح »(، و4454) «صحقح البخاري» (2)
 (.114 - 120ٓبـ الؼق ؿ )« صريؼ الفجرتقـ»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار193
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 إحسان مـ ُيحِدثف ما لجؿقع وتـاولف سبحاكف اهلل حؿد شؿقل إلك اإلشارةُ  معـا تؼّدم
 وأفعالف العؾقا وصػاتف الحسـك أسؿائف مقجُب  هق سبحاكف حؿَده وأن   ذلؽ وغقر وكعؿة

 الشؽر، مـ وهق طباده إلك إحساكف طؾك حؿٌد  كقطان: اهلل حؿد أنَّ  يتبقَّـ وبفذا الحؿقدة.
ف لؿا حؿٌد و  أكثر كان وقد سبحاكف، جاللف وكعقت كؿالف صػات مـ بـػسف هق يستحؼ 

 هبا العبد طؾؿ وأن   العظقؿة، وصػاتف الحسـك أسؿائف طؾك اهلل حؿد طـالسابؼ  الحديث
 اوأم   حاٍل، وأتؿ   وجف أحسـ طؾك اهلل بحؿد ققامف مقجبات أطظؿ مـ هق اصحقحً  اطؾؿً 

 .وآِٓف كعؿف طؾك اهلل حؿد وهق الحؿد أكقاع مـ الثاين الـقع طـ فسقؽقن هـا الحديث

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: ويؼقل ،[5]فاصر: ﴾مب خب جبحب يئ ىئ مئ جئحئ ی
 ويؼقل ،[10]لؼؿان: ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڀ پ پ پ﴿ تعالك: ويؼقل ،[05]الـحؾ: ﴾یجئ ی ی ی ىئ ىئ﴿ تعالك:
 مقجبة مـفا كعؿة وكؾ   ومتـّقطٌة، كثقرةٌ  طباده طؾك اهلل فـِعؿُ  ،[54]إبراهقؿ: ﴾ڀڀ ڀ

طةٌ  ومقجباتف الحؿد أسباب أن   وكؿا سبحاكف، الُؿـِعؿ لحؿد دٌة، متـق   فؽذلؽ متعد 
ع الحؿدُ    .بؽثرهتا وكثُرَ  بتـّقطفا تـق 

ؾ وقد  ،«الفجرتقـ صريؼ» كتابف يف الـقع هذا طـ الحديث  الؼّقؿ ابـ فص 
ها لؾخؾقؼة مشفقدٌ  -وأٓء الـ عؿ حؿد- الحؿد مـ الـقع هذا أن    وذكر  بر 

 وجؿقؾ أياديف، وكريؿ ططاياه، وسعة مقاهبف، جزيؾ مـ وكافِرها مممـِفا وفاجِرها،
 لدطقات وإجابتف وحـاكف ولطػف وبّره لفؿ، رحؿتف وسعة لعباده، معامؾتف وحسـ صـائعف،

 وابتدائف لؾعالؿقـ، ورحؿتف الؿؾفقفقـ، وإغاثة الؿؽروبقـ، كربات وكشػ الؿضطّريـ،
 وإحساكف، وكرمف فضؾف بؿجّرد مـف ابتداءً  بؾ استحؼاق، غقر ومـ السمال قبؾ بالـعؿ

   
 ٗ٘  

 

ًُْد اهلل ػهً َؼًّ وآالئّ  َح
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 ذلؽ يف تعالك ولطػف وققطفا، بعد وصرففا أسباهبا، اكعؼاد بعد والباليا الِؿحـ ودفع
 طـفؿ ومدافعتف السالم، دار سبقؾ إلك وطباده خاّصتف وهداية أمال، تبؾغف ٓ ما إلك

 قؾقهبؿ، يف وزّيـف اإليؿان إلقفؿ وحّبب أثام، مراتع طـ وحؿايتفؿ الدفاع، أحسـ
ه  اإليؿان قؾقهبؿ يف وكتب ،الراشديـ مـ وجعؾفؿ والعصقان والػسقق الؽػر إلقفؿ وكر 

 يذكروه، أن قبؾ وذكرهؿ يخؾؼفؿ، أن قبؾ مِـ الؿسؾؿقـ وسّؿاهؿ مـف، بروح وأيدهؿ
 بالؿعاصل إلقف فؿِض غّ بَ تَ وَ  غـاه، مع بـعؿف إلقفؿ وتحّبب يسللقه، أن قبؾ وأططاهؿ
 إكػُس  تشتفقف ما كؾ   مـ فقفا لفؿ وأطدّ  ،ادارً  لفؿ فاّتخذ كؾ ف هذا ومع إلقف، وفؼرهؿ

 والبفجة والسرور والَحربة الـ عقؿ مـ وأودطفا الخقرات، جؿقع مـ ومألها إطقـ، وتَؾذ  
ـٌ  ٓ ما   .بشر قؾب طؾك خطر وٓ سؿعت أذنٌ  وٓ رأت طق

ر ثؿ إلقفا، يدطقهنؿ الّرسؾ إلقفؿ أرسؾ ثؿ  إلقفا تقصؾفؿ التل إسباب لفؿ يس 
ا الؼصقرة الؿّدةِ  هذه يف بالقسقر مـفؿ ورضل طؾقفا، وأطاهنؿ  دار بؼاء إلك باإلضافة جد 
 واستغػروا واؤأسا وإن ،اطشرً  بالحسـة يثقبفؿ أن -أحسـقا إن- لفؿ وَضِؿـ الـعقؿ،

 الحسـات مـ بعدها يػعؾقكف بؿا السّقئات مـ َجـَقه ما يؿحق أن ووطدهؿ لفؿ، يغػر أن
ف بآٓئف، وذّكرهؿ  ،اوإحساكً  هبؿ مـف رحؿة بف أمرهؿ بؿا وأمرهؿ بلسؿائف، إلقفؿ وتعر 

 طؾقفؿ، مـف ُبخاًل  ٓ لفؿ وصقاكةً  حؿايةً  ؛طـف هناهؿ طّؿا وهناهؿ إلقفؿ، مـف حاجة ٓ
 القصايا، بلكؿؾ ووّصاهؿ الـصائح، بلحسـ وكصحفؿ وأحاله، خطاب بللطػ وخاصبفؿ
 أيات، لفؿ وصّرف وإطؿال، إققال أقبح طـ وهناهؿ الخصال، بلشرف وأمرهؿ
 الفداية، أبقاب لفؿ وفتح ومعرفتف، بف العؾؿ صرَق  لفؿ ووسع إمثال، لفؿ وضرب
 بللطػ وَخاَصَبُفؿ غضبف، طـ وتبعدهؿ رضاه، مِـ تدكقفؿ التل إسباب وطّرففؿ
 ىئ﴿ ،[77:الحج] ﴾ڇ ڇ چ﴿ كؼقلف: أسؿائفؿ، بلحسـ ويسّؿقفؿ الخطاب،
 ،[05]الزمر: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ ،[52]الـقر: ﴾جئ ی ی ی ی
 بخطاب خاصبفؿف ،[224]البؼرة: ﴾ەئ ائ ائ ى﴿ ،[05اإلسراء: ] ﴾ڇ ڇ﴿

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ كؼقلف: والتؾّطػ، والؿحّبة الِقداد
 ﮴ ﮳ ﮲  ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ذلؽ يف تعالك ولطػف وققطفا، بعد وصرففا أسباهبا، اكعؼاد بعد والباليا الِؿحـ ودفع
 طـفؿ ومدافعتف السالم، دار سبقؾ إلك وطباده خاّصتف وهداية أمال، تبؾغف ٓ ما إلك

 قؾقهبؿ، يف وزّيـف اإليؿان إلقفؿ وحّبب أثام، مراتع طـ وحؿايتفؿ الدفاع، أحسـ
ه  اإليؿان قؾقهبؿ يف وكتب ،الراشديـ مـ وجعؾفؿ والعصقان والػسقق الؽػر إلقفؿ وكر 

 يذكروه، أن قبؾ وذكرهؿ يخؾؼفؿ، أن قبؾ مِـ الؿسؾؿقـ وسّؿاهؿ مـف، بروح وأيدهؿ
 بالؿعاصل إلقف فؿِض غّ بَ تَ وَ  غـاه، مع بـعؿف إلقفؿ وتحّبب يسللقه، أن قبؾ وأططاهؿ
 إكػُس  تشتفقف ما كؾ   مـ فقفا لفؿ وأطدّ  ،ادارً  لفؿ فاّتخذ كؾ ف هذا ومع إلقف، وفؼرهؿ

 والبفجة والسرور والَحربة الـ عقؿ مـ وأودطفا الخقرات، جؿقع مـ ومألها إطقـ، وتَؾذ  
ـٌ  ٓ ما   .بشر قؾب طؾك خطر وٓ سؿعت أذنٌ  وٓ رأت طق

ر ثؿ إلقفا، يدطقهنؿ الّرسؾ إلقفؿ أرسؾ ثؿ  إلقفا تقصؾفؿ التل إسباب لفؿ يس 
ا الؼصقرة الؿّدةِ  هذه يف بالقسقر مـفؿ ورضل طؾقفا، وأطاهنؿ  دار بؼاء إلك باإلضافة جد 
 واستغػروا واؤأسا وإن ،اطشرً  بالحسـة يثقبفؿ أن -أحسـقا إن- لفؿ وَضِؿـ الـعقؿ،

 الحسـات مـ بعدها يػعؾقكف بؿا السّقئات مـ َجـَقه ما يؿحق أن ووطدهؿ لفؿ، يغػر أن
ف بآٓئف، وذّكرهؿ  ،اوإحساكً  هبؿ مـف رحؿة بف أمرهؿ بؿا وأمرهؿ بلسؿائف، إلقفؿ وتعر 

 طؾقفؿ، مـف ُبخاًل  ٓ لفؿ وصقاكةً  حؿايةً  ؛طـف هناهؿ طّؿا وهناهؿ إلقفؿ، مـف حاجة ٓ
 القصايا، بلكؿؾ ووّصاهؿ الـصائح، بلحسـ وكصحفؿ وأحاله، خطاب بللطػ وخاصبفؿ
 أيات، لفؿ وصّرف وإطؿال، إققال أقبح طـ وهناهؿ الخصال، بلشرف وأمرهؿ
 الفداية، أبقاب لفؿ وفتح ومعرفتف، بف العؾؿ صرَق  لفؿ ووسع إمثال، لفؿ وضرب
 بللطػ وَخاَصَبُفؿ غضبف، طـ وتبعدهؿ رضاه، مِـ تدكقفؿ التل إسباب وطّرففؿ
 ىئ﴿ ،[77:الحج] ﴾ڇ ڇ چ﴿ كؼقلف: أسؿائفؿ، بلحسـ ويسّؿقفؿ الخطاب،
 ،[05]الزمر: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ ،[52]الـقر: ﴾جئ ی ی ی ی
 بخطاب خاصبفؿف ،[224]البؼرة: ﴾ەئ ائ ائ ى﴿ ،[05اإلسراء: ] ﴾ڇ ڇ﴿

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ كؼقلف: والتؾّطػ، والؿحّبة الِقداد
 ﮴ ﮳ ﮲  ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ھ ہ﴿ ،[11-12]البؼرة: ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵
 ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
 ٹ ٹ ٹ﴿ ،[55]لؼؿان: ﴾       ﯁ ﮿﯀
 طؾك جاء الؼرآن وأكثرُ  ،[7-4]آكػطار: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 البالغة. والـصقحة والؾطػ والتحـّـ بالتقّدد لعباده خطابف مـ الـؿط هذا

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ تعالك: يؼقل
 ،[00]الؽفػ: ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ
 سؿائل مـ فوصردت   إبؾقس طاديت إين الخطاب: هذا َت حْ تَ فَ » : الؼّقؿ ابـ قال

ِ بَ  يا أكتؿ ثؿ آدم، ٕبقؽؿ يسجد لؿ إذ قربل؛ مـ وباطدتف  وهؿ دوين مـ وذرّيتف تقالقكف قفِ ـ
 بإرواح. والتباسف بالؼؾقب لصققف وشّدة الخطاب هذا مقاقع الؾبقُب  فؾقتلّمؾ أطداؤكؿ،

ّٓ  لفؿ يرضك ٓ بلك ف طباده أطؾؿَ  قد سبحاكف إك ف ثؿ  الؿـازِل، وأفضَؾ  القسائؾِ  أكرمَ إ
 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿ تعالك: قال والؿعارِف، العؾقم وأَجؾ  
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ وقال: ،[7]الزمر: ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ وقال: ،[5]الؿائدة: ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ
 ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ تعالك: وقال ،[220]البؼرة: ﴾ۋ ٴۇ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ
 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 .[12-14]الـساء: ﴾ٹ

ز وٓ قّؾٍة، مـ هبؿ لقتؽث ر وٓ إلقفؿ، مـف لحاجة طباَده يخؾؼ لؿ سبحاكف هق ثؿ  لقتعز 
ة، مـ هبؿ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ سبحاكف: قال كؿا بؾ ِذل 
 وقال ،[02-04]الذاريات: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڻ ڻ﴿ الؿال: مـ الرديء إخراج طـ وهنقفؿ بالصدقة لعباده أمره طِؼب سبحاكف
 ،[147]البؼرة: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
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 فنكػاق كّؾفا، الؿحامد مستحؼ   حؿقد شلء، مـف يـاَلف أن يـػؼقن طؿا غـل   سبحاكف ففق
 بـػسف الحؿقد بـػسف، الغـل   هق بؾ ،احؿدً  لف يقجب وٓ حاجةً  مـف يسد   ٓ العباد

 سبحاكف: قال كؿا إلقفؿ، طائدٌ  وإحساهنؿ لفؿ طائدٌ  كػعف العباد وإكػاُق  وصػاتف، وأسؿائف
 چ ڃ ڃ﴿ وقال: ،[7]اإلسراء: ﴾﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ﴿

 ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ وقال: ،[44]الروم: ﴾چ چ
 .(1)«[202]يقكس: ﴾ڇڇ ڇ

 وحسـ وشؽره وذكِره اهلل حؿد مـ تقجبف وما الـ عؿ أصقل مطالعة أراد ـْ مَ وَ  هذا
كر َح رْ َس  َفؾُقِدمْ  ،طبادتِف  كعؿف مـ فقف اهلل طّدد ما ولقتلّمؾ الؽريؿ، الؼرآن رياض يف الذ 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ آخره إلك الؼرآن أول مـ طباده إلك هبا وتعّرف
 .[57 -54]الجاثقة:  ﴾ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 فنكػاق كّؾفا، الؿحامد مستحؼ   حؿقد شلء، مـف يـاَلف أن يـػؼقن طؿا غـل   سبحاكف ففق
 بـػسف الحؿقد بـػسف، الغـل   هق بؾ ،احؿدً  لف يقجب وٓ حاجةً  مـف يسد   ٓ العباد

 سبحاكف: قال كؿا إلقفؿ، طائدٌ  وإحساهنؿ لفؿ طائدٌ  كػعف العباد وإكػاُق  وصػاتف، وأسؿائف
 چ ڃ ڃ﴿ وقال: ،[7]اإلسراء: ﴾﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ﴿

 ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ وقال: ،[44]الروم: ﴾چ چ
 .(1)«[202]يقكس: ﴾ڇڇ ڇ

 وحسـ وشؽره وذكِره اهلل حؿد مـ تقجبف وما الـ عؿ أصقل مطالعة أراد ـْ مَ وَ  هذا
كر َح رْ َس  َفؾُقِدمْ  ،طبادتِف  كعؿف مـ فقف اهلل طّدد ما ولقتلّمؾ الؽريؿ، الؼرآن رياض يف الذ 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ آخره إلك الؼرآن أول مـ طباده إلك هبا وتعّرف
 .[57 -54]الجاثقة:  ﴾ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

197 َحْمُد هللا على نعمه وآالئه
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 الطاطات أجّؾ  مـ ففق ثقابف، وكثرةِ  قدره وجاللة الحؿدِ  شلن ِطظؿ يف َريب ٓ
 أن   الصحقح يف ثبت سبحاكف. ربّف إلك العبد بف تؼّرب ما أحؼ   وهق الُؼربات، وأحسـ
 ومؾءَ  السؿقات، مؾءَ  الحؿد، ولؽ رّبـا» يؼقل: الركقع مـ رأسف رفع إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ـا العبد، قال ما أحؼُّ  والؿجد، الثـاء أهَؾ  بعد، شلء مـ شئت ما ومؾءَ  إرض،  وكؾُّ
 .(1)«الجد مـؽ الَجد ذا يـػع وٓ مـعت لؿا معطل وٓ أططقت، لؿا ماكع ٓ طبد لؽ

 وقد تػضقؾ، أفعؾ «أحؼُّ » الحديث لػظ هذا» : تقؿقة ابـ اإلس م شقخ قال
 الرسقل، لػظ لقس وهذا «العبد قال ما حؼ  » :فؼالقا الؿصـ ػقـ مـ صائػةٌ  فقف غؾط
، يؼقلف ما الحؼ   بؾ والباصؾ، الحؼ   يؼقل العبدَ  فنن   سديد، بؼقل هق ولقس  كؿا الرب 
 مبتدأ خرب «العبد قال ما أحؼُّ » :لػظف ولؽـ ،[24]ص: ﴾ٻ ٻ ٻ﴿ :تعالك قال

 العبد، قال ما أحؼ  -الحؿد وهق- هـذا أو العـبد قال ما أحؼ   الحؿدُ  :أي محذوف،
 بف ُتْػَتَتَح  وَأنْ  صالة، كؾ   يف ققَلف أوجب ولفذا ؛العبد قالف ما أحؼ الحؿد أنّ  بّقـ فػقف

 اهـ. .(2)«بال ذي أمر كؾ   ويف خطبة كؾ   يف ققَلف وأوجب الػاتحة،

 طؾك هبا أكعؿ تلال   اهلل ؿِ عَ كِ  ـْ مِ  ؾ  َج أَ  وهق طباده، طؾك اهلل كعؿ أفضؾ هق والحؿد
  لفذا ويشفد ذلؽ، وكحقِ  دكقاه يف طؾقف والتقسعةِ  وصحتف وطافقتف رزقف مـ العبد
ـُ  رواه ما  كعؿة طبد طؾك اهلل أكعؿ ما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  أكس طـ ماجف اب

 .(3)«أخذ مّؿا أفضؾ كطَ أطْ  ما كان إٓ هلل الحؿد فؼال:

                                                           
 .(224تؼدم تخريجف )ص:( 2)
 (.24/521« )الػتاوىمجؿقع ( »1)
 (.0/14« )السؾسؾة الضعقػة»(، وحّسـف إلباين كؿا يف 5200« )ـ ماجفبســ ا( »5)

   
 ٗٙ  

 

َِّؼى  محُد اهلل ْى أفضُم ان
 

.  
َعم 199   حمُد هللا هى أفضُل الّىِ

 كتابف يف الدكقا أبل ابـ رواه طؾقف، امقققفً  البصري الحسـ طـ اأيًض  هذا وروي
 بلرضٍ  إين إلقف: كتب  العزيز طبد بـ طؿر طؿال بعض أنّ  يف إثر:و ،(1)«الشؽر»
 طؿر إلقف فؽتب الشؽر، ضعػ مـ أهؾفا طؾك أشػؼُت  لؼد حتك الـعؿ، فقفا كثرت قد
: «فحؿد كعؿة، طبده طؾك يـعؿ لؿ اهلل إن   أكت، مّؿا باهلل أطؾؿ أراك كـت قد إك ل 

 ل،ز  ـَ الؿُ  اهلل كتاب يف إٓ ذلؽ تعرف ٓ كـت لق كعؿف، مـ أفضَؾ  حؿُده كان إٓ طؾقفا اهلل
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :تعالك اهلل قال
 ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :اهلل وقال ،[20]الـؿؾ: ﴾ڤ
 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 .(2)«الجـة دخقل مـ أفضؾ كِعؿة وأي   ،[74-75]الزمر: ﴾وئ وئ ەئ ەئ

ـَ  أفضُؾ  الـ عؿة طؾك اهلل حؿَد  أنَّ  طؾك دٓلةٍ  أوضُح  فقف ففذا  .كػسفا الـ عؿة م

 فعؾ مـ أفضَؾ  العبد فعُؾ  يؽقن ٓ وقال: العؾؿ أهؾ بعُض  هذا استشؽؾ وقد
ـُ  آستشؽال هذا أورد ، الرب    وأجاب «والحؽؿ العؾقم جامع» كتابف يف رجب اب
دً  اوافقً  اجقابً  طـف   : فؼال ،امسدَّ

 وكحقِ  الؿؽروه ودفع والصحة والرزق كالعافقة الدكققيُة، الـ عؿُ  بالـ عؿِ  الؿرادُ »
 طؾك اهلل كعؿة لؽـ اهلل، مـ كعؿةٌ  وكالهؿا الديـقة، الـعؿ مـ هق :هلل والحؿدُ  ذلؽ،
 الـ عؿ فنن   طبده، طؾك الدكققية كعؿف مـ أفضؾ طؾقفا بالحؿد كعؿف لشؽر هبدايتف طبده

ب ٓ كعؿة كؾ   حازم: أبق قال كؿا بؾق ة، كاكت الشؽرُ  هبا يؼرتن لؿ إن الدكققية  مـ تؼر 
 أكقاع مـ غقره أو بالحؿد الدكققية كعؿف طؾك لؾشؽر طبده اهلل وف ؼ فنذا ،ةبؾقّ  ففل اهلل

 يحب اهلل فنن   مـفا،  اهلل إلك وأحب   الـعؿ تؾؽ مـ اخقرً  الـعؿة هذه كاكت الشؽر
 فقحؿده ،الشربة ويشرب طؾقفا فقحؿده ،إكؾة يلكؾ أن طبده طـ ويرضك الؿحامد،
 مـ إلقفؿ أحب   والؽرم الجقد أهؾ طـد وشؽرها طؾقفا والحؿد بالـعؿ والثـاء طؾقفا،

                                                           
 .(222برقؿ )( 2)
 «التػسقر»(، وقد رواه ابـ أبل حاتؿ يف 21/ 1) «جامع العؾقم والحؽؿ»أورده ابـ رجب يف  (1)

 .( بتؿامف195/ 0) «الحؾقة»( مختصًرا، وأبق كعقؿ يف 1204/ 9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
َعم 199   حمُد هللا هى أفضُل الّىِ

 كتابف يف الدكقا أبل ابـ رواه طؾقف، امقققفً  البصري الحسـ طـ اأيًض  هذا وروي
 بلرضٍ  إين إلقف: كتب  العزيز طبد بـ طؿر طؿال بعض أنّ  يف إثر:و ،(1)«الشؽر»
 طؿر إلقف فؽتب الشؽر، ضعػ مـ أهؾفا طؾك أشػؼُت  لؼد حتك الـعؿ، فقفا كثرت قد
: «فحؿد كعؿة، طبده طؾك يـعؿ لؿ اهلل إن   أكت، مّؿا باهلل أطؾؿ أراك كـت قد إك ل 

 ل،ز  ـَ الؿُ  اهلل كتاب يف إٓ ذلؽ تعرف ٓ كـت لق كعؿف، مـ أفضَؾ  حؿُده كان إٓ طؾقفا اهلل
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :تعالك اهلل قال
 ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :اهلل وقال ،[20]الـؿؾ: ﴾ڤ
 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 .(2)«الجـة دخقل مـ أفضؾ كِعؿة وأي   ،[74-75]الزمر: ﴾وئ وئ ەئ ەئ

ـَ  أفضُؾ  الـ عؿة طؾك اهلل حؿَد  أنَّ  طؾك دٓلةٍ  أوضُح  فقف ففذا  .كػسفا الـ عؿة م

 فعؾ مـ أفضَؾ  العبد فعُؾ  يؽقن ٓ وقال: العؾؿ أهؾ بعُض  هذا استشؽؾ وقد
ـُ  آستشؽال هذا أورد ، الرب    وأجاب «والحؽؿ العؾقم جامع» كتابف يف رجب اب
دً  اوافقً  اجقابً  طـف   : فؼال ،امسدَّ

 وكحقِ  الؿؽروه ودفع والصحة والرزق كالعافقة الدكققيُة، الـ عؿُ  بالـ عؿِ  الؿرادُ »
 طؾك اهلل كعؿة لؽـ اهلل، مـ كعؿةٌ  وكالهؿا الديـقة، الـعؿ مـ هق :هلل والحؿدُ  ذلؽ،
 الـ عؿ فنن   طبده، طؾك الدكققية كعؿف مـ أفضؾ طؾقفا بالحؿد كعؿف لشؽر هبدايتف طبده

ب ٓ كعؿة كؾ   حازم: أبق قال كؿا بؾق ة، كاكت الشؽرُ  هبا يؼرتن لؿ إن الدكققية  مـ تؼر 
 أكقاع مـ غقره أو بالحؿد الدكققية كعؿف طؾك لؾشؽر طبده اهلل وف ؼ فنذا ،ةبؾقّ  ففل اهلل

 يحب اهلل فنن   مـفا،  اهلل إلك وأحب   الـعؿ تؾؽ مـ اخقرً  الـعؿة هذه كاكت الشؽر
 فقحؿده ،الشربة ويشرب طؾقفا فقحؿده ،إكؾة يلكؾ أن طبده طـ ويرضك الؿحامد،
 مـ إلقفؿ أحب   والؽرم الجقد أهؾ طـد وشؽرها طؾقفا والحؿد بالـعؿ والثـاء طؾقفا،

                                                           
 .(222برقؿ )( 2)
 «التػسقر»(، وقد رواه ابـ أبل حاتؿ يف 21/ 1) «جامع العؾقم والحؽؿ»أورده ابـ رجب يف  (1)

 .( بتؿامف195/ 0) «الحؾقة»( مختصًرا، وأبق كعقؿ يف 1204/ 9)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

199 َعم ِ
ّ
حمُد هللا هو أفضُل الن



. 
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200 
 

كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ففق إجقديـ، وأجقدُ  إكرمقـ أكرمُ   واهلل لؾثـاء، اصؾبً  يبذلقهنا ففؿ أمقالفؿ،
 بذلؽ مـفؿ ويرضك طؾقفا، والحؿد وذكرها هبا الثـاء مـفؿ ويطؾب لعباده، كعؿف يبذل
 لؽـ ف شؽرهؿ، إلك محتاٍج  غقرُ  وهق طؾقفؿ، فضؾف مـ كؾ ف ذلؽ كان وإن طؾقفا، اشؽرً 
 كسب أك ف فضؾف ومـ فقف، وكؿاُلف وفالُحف العبد صالُح  كان حقث طباده، مـ ذلؽ ُيحب  

 أططاهؿ ما أططاهؿ أك ف كؿا وهذا طؾقفؿ، كعؿف أطظؿ مـ كان وإن إلقفؿ، والشؽرَ  الحؿدَ 
 فضؾف، ومـ مؾؽف، والؽؾ   بنططائف، وَمَدَحفؿ بعَضف مـفؿ استؼرض ثؿ   ،إمقال مـ

 . كالمف هـا .(1)«ذلؽ اقتضك كرمف ولؽـ

 إٓ هلل الحؿد :فؼال ،كعؿة طبد طؾك اهلل أكعؿ ما» الؿتؼدم: الحديث معـك يتبقـ وبف
 طؾقف، اهلل مـ كعؿة كػسف وحؿده الحؿد، أططك فالعبد ،«أخذ مؿا أكثر أططك ما كان

 مـ أفضؾ لؾحؿد بتقفقؼف طبده طؾك اهلل فـعؿة بحؿده، قام لؿا وإطاكُتف اهلل تقفقُؼ  ولقٓ
 الؼقؿ ابـ قال اهلل، كعؿة والؽؾ   ذلؽ، وكحق والؿال والعافقة بالصحة طؾقف اهلل كعؿة
: «اهـ. .(2)«وكحقها والزوجة والقلد والجاه الؿال كعؿة مـ أَجؾ   الشؽر فـعؿة 

 تستقجب طظقؿةٌ  كعؿةٌ  ذاتف بَحد   هق كعؿف طؾك وشؽره  اهلل حؿد فنن   ولفذا
 .امتجددً  اوشؽرً  ،آخر احؿدً 

 :قط طبد قال ما» قال: اهلل طبد بـ بؽر طـ «الشؽر» كتاب يف الدكقا أبل ابـ روى
 أن جزاؤها الـعؿة؟ تؾؽ جزاء فؿا هلل الحؿد بؼقلف: كعؿة طؾقف وجبت إٓ هلل الحؿد
 .(3)« اهلل كعؿ تـػد وٓ أخرى، فجاءت هلل الحؿد :يؼقل

 كعؿة شؽرُ  ىد  مَ يُ  ٓ الذي هلل الحؿد» اهلل: حؿد يف  الشافعل اإلمام قال ولذا
 .(4)«هبا هشؽرَ  يفاممد   طؾك تقجب حادثةٍ  بـعؿة إٓ كعؿف مـ

                                                           
 (.25 ،1/21« )جامع العؾقم والحؽؿ( »2)
 (.249)ص:« طدة الصابريـ( »1)
 (.27)ص:« الشؽر( »5)
 (.1/040« )تػسقره»( أورده ابـ كثقر يف 4)

.  
َعم 201   حمُد هللا هى أفضُل الّىِ

 .آخر احؿدً  تستقجب حادثة أخرى كعؿة ففذه ،اهلل حؿد إذا العبد إن   :أْي 

 القّراق: محؿقد أكشدين الدكقا: أبل ابـ قال

  كعؿذذةً  اهلل كعؿذذةَ  ُشذذؽري كذذذان إذا
 

 ؽرُ الشذذ يجذذُب  مثِؾفذذا يف لذذذف َطذذذَؾلَّ  

 

َّٓ  الشذذؽرِ  وقذذقعُ  فؽقذذػ   بػضذذؾفإ
 

 الُعْؿذذرُ  واتََّصذذَؾ  إيذذامُ  صالذذت وإن 

 

اء مذذسَّ  إذا   سذروُرهذذذا َطذذذؿّ  بالسذذرَّ
 

اء مذذسَّ  وإذا   إْجذذرُ  أطَؼبفذذا بالضذذرَّ

 

َّٓ  مذـذفذؿذذذذا ومذذذذذا   مذِذـّذذذةٌ  فذقذذذفلذذف إ
 

 (1)حرُ والبَ  رُّ والبَ  إَْوهامُ  بَفا َتِضقُؼ  
 

 كػسف: الؿعـك يف آخر وقال

  لذغذذذةٌ  لذفذذا مذـ ذل جذارحذةٍ  كذؾ لذق
 

ـِ  مذـ أْوَلْقَت  بؿا طؾقَؽ  تذُثـل   َحَسذ

 

  بذف شذؽرُت  إذ شؽري زاد ما لؽان
 

ـِ  اإلحسذانِ  يف أبؾغَ  إلقؽ  (2)والِؿذـَ
 

 

ـ   ولؽ ،اشؽرً  الحؿد لؽ فالؾ فؿ    الحؿد ولؽ باإلسالم، الحؿد لؽ ،فضاًل  الؿ
 بؽؾ   الحؿد لؽ والؿعافاة، والؿال بإهؾ الحؿد ولؽ بالؼرآن، الحؿد ولؽ باإليؿان،

 الحؿد لؽ طامة، أو خاصة أو طالكقة، أو سر أو حديث، أو قديؿ يف طؾقـا هبا أكعؿت كعؿة
 رضقت. إذا رب ـا الحؿد ولؽ ،ترضك حتك الحؿد لؽ الؾفؿ ،اكثقرً  احؿدً  ذلؽ طؾك

 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 (.44)ص:« الشؽر( »2)
 (.1/040« )تػسقره»( أورده ابـ كثقر يف 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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ّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
َعم 201   حمُد هللا هى أفضُل الّىِ

 .آخر احؿدً  تستقجب حادثة أخرى كعؿة ففذه ،اهلل حؿد إذا العبد إن   :أْي 

 القّراق: محؿقد أكشدين الدكقا: أبل ابـ قال

  كعؿذذةً  اهلل كعؿذذةَ  ُشذذؽري كذذذان إذا
 

 ؽرُ الشذذ يجذذُب  مثِؾفذذا يف لذذذف َطذذذَؾلَّ  

 

َّٓ  الشذذؽرِ  وقذذقعُ  فؽقذذػ   بػضذذؾفإ
 

 الُعْؿذذرُ  واتََّصذذَؾ  إيذذامُ  صالذذت وإن 

 

اء مذذسَّ  إذا   سذروُرهذذذا َطذذذؿّ  بالسذذرَّ
 

اء مذذسَّ  وإذا   إْجذذرُ  أطَؼبفذذا بالضذذرَّ

 

َّٓ  مذـذفذؿذذذذا ومذذذذذا   مذِذـّذذذةٌ  فذقذذذفلذذف إ
 

 (1)حرُ والبَ  رُّ والبَ  إَْوهامُ  بَفا َتِضقُؼ  
 

 كػسف: الؿعـك يف آخر وقال

  لذغذذذةٌ  لذفذذا مذـ ذل جذارحذةٍ  كذؾ لذق
 

ـِ  مذـ أْوَلْقَت  بؿا طؾقَؽ  تذُثـل   َحَسذ

 

  بذف شذؽرُت  إذ شؽري زاد ما لؽان
 

ـِ  اإلحسذانِ  يف أبؾغَ  إلقؽ  (2)والِؿذـَ
 

 

ـ   ولؽ ،اشؽرً  الحؿد لؽ فالؾ فؿ    الحؿد ولؽ باإلسالم، الحؿد لؽ ،فضاًل  الؿ
 بؽؾ   الحؿد لؽ والؿعافاة، والؿال بإهؾ الحؿد ولؽ بالؼرآن، الحؿد ولؽ باإليؿان،

 الحؿد لؽ طامة، أو خاصة أو طالكقة، أو سر أو حديث، أو قديؿ يف طؾقـا هبا أكعؿت كعؿة
 رضقت. إذا رب ـا الحؿد ولؽ ،ترضك حتك الحؿد لؽ الؾفؿ ،اكثقرً  احؿدً  ذلؽ طؾك

 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 (.44)ص:« الشؽر( »2)
 (.1/040« )تػسقره»( أورده ابـ كثقر يف 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار201
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

201 َعم ِ
ّ
حمُد هللا هو أفضُل الن
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 يف القاردة ِصَقغف بعض إلك واإلشارةُ  اهلل، طـد ثقابف وطظؿ الحؿد فضؾ بقانُ  تؼّدم

 ﴾پ پ پ پ﴿ كؼقل: ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل أحاديث ويف الؽريؿ الؼرآن
 ،(1)«ويرضك رّبـا يحب كؿا فقف امباركً  اصق بً  اكثقرً  احؿًد  هلل الحؿد» وققل: ،[1]الػاتحة:
 الـبل سـة يف ورد وما كػسف، الرب   بف حؿد مؿا الؽريؿ الؼرآن يف ورد مؿا ذلؽ وكحق
 أحسـ طؾك مشتؿؾةٌ  طظقؿةٌ  صقغٌ  وهل رب ف، ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف حؿد مؿا ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ
 هلل الحؿد» :الحؿد صقغ أفضؾ أنَّ  العؾؿ أهؾ بعُض  ذكر وقد وأوفاه، وأكؿؾف الحؿد

 قال» قال: أكَّف التّؿار كصر أبل طـ ورد بؿا واحتّج  ،«مزيده ويؽافئ كعؿف يقايف احؿدً 
 والتسبقح، الحؿد مجامع مـ اشقئً  فعّؾؿـل يدّي  بؽسب شغؾَتـل رب يا : آدم

 رب   هلل الحؿد» :اثالثً  فؼؾ أمسقت وإذا اثالثً  فؼؾ أصبحت إذا آدمُ  يا :إلقف اهلل فلوحك
 .«الحؿد مجامع فذلؽ مزيده، ويؽافئ كعؿف يقايف احؿًد  العالؿقـ

 غايةَ  قائؾف طؾك فلكؽره ، ةالجقزي   قق ؿ ابـ الؿحؼؼ لإلمام ذلؽ عَ ُرفِ  وقد
 أو الســ أو الصحاح مـ شلء يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ َيِرد لؿ ذلؽ أن    وبق ـ ،اإلكؽار
 يف  الؼقل وَبَسط الؿعتؿدة، الحديث كتب مـ شلء يف ُيعرف وٓ الؿساكقد

 مػردة. رسالة يف ذلؽ

 يف ُيعرف وٓ أحدهؿا يف وٓ «الصحقحقـ» يف لقس الحديث هذا» : قال
 كصر أبل طـ ُيروى وإك ؿا معروف، إسـاد لف وٓ الؿعتؿدة، الحديث كتب مـ شلء
 وذكر ،...تعالك اهلل إٓ وآدم كصر أبل بقـ كؿ َيدري ٓ البشر، أبل آدم طـ التّؿار

 قبؾت لؿا ملسو هيلع هللا ىلص آدم ولد سق د طـ التّؿار كصر أبق رواه لق ففذا قال: ثؿ الؿتؼّدم الحديث

                                                           
 .(952(، والـسائل )404(، والرتمذي )775) أبق داود( 2)

   
 ٗٚ  
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 آدم. طـ لف بروايتف فؽقػ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل وبقـ بقـف فقؿا الحديث ٓكؼطاع روايتف

ـ   وقد  وأفضؾف بف اهللُ  ُحِؿد حؿدٍ  أكؿؾ الؾػظ هبذا الحؿد هذا أن   الـاس مـ صائػة ض
 اهللَ  لقحؿدن   إكسانٌ  حؾػ لق فؼالقا: فؼفّقة مسللة هذا طؾك وبـقا الحؿد، ٕكقاع وأجؿعف
 يقايف احؿدً  هلل الحؿد» يؼقل: أن يؿقـف بر   يف فطريؼف الؿحامد وأجؾ   الحؿد بؿجامع
 ويؽافئ معف، الـعؿ فتحصؾ يالققفا :أي ،كعؿف يقايف ومعـك قالقا: «مزيده ويؽافئ كعؿف

 .«واإلحسان الـعؿ مـ زاد ما بشؽر يؼقم أك ف والؿعـك: كعؿف، مزيد يساوي :أي -مفؿقز-

 بف وحؿده كػسف بف اهلل حؿد الذي الحؿد مـ والؿعروف» : الؼق ؿ ابـ قال
 بعض وأورد ،«لبتةا الؾػظ هذا فقف لقس تفم  أُ  مـ بحؿده العارفقـ وسادات ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف
 وطؾ ؿف كتابف يف أكزلف الذي لـػسف حؿُده ففذا» قال: ثؿ ،الؼرآن يف القاردة الحؿد صقغ

 يرب كقػ وأكؿُؾ، وأفضُؾ  حؿدٍ  كؾ   مـ آكد وهق بف، جـ تف أهؾ طـ وأخرب لعباده،
  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ثبت وٓ كػسف، بف يحؿد لؿ لػظٍ  إلك بالعدول يؿقـف يف الحالػ

 فقفا يتلّكد التل إوقات يف اهلل حؿد إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص والـبل أمتف، مـ العارفقـ سادات وٓ
 بف تستػتح الذي والحؿد الخطبة، حؿد يف كؿا لبتةا الحؿدَ  هذا يذكر يؽـ لؿ الحؿد
 والؾباس والشراب الطعام طؼب الحؿد يف وكؿا الحاجة، تشّفد يف وكؿا إمقر،

  .(1) «...يسّره ٓ وما يسّره ما رؤية طـد والحؿد الخالء، مـ والخروج

 يف يؼال مؿا الحؿد صقغ مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ورد مؿا كبقرةً  جؿؾةً   ساق ثؿ
 وأصحابف ورسقلف اهلل كالم يف الحؿد مقاقع ُجؿُؾ  ففذا» قال: ثؿ إوقات، هذه مثؾ

 الؿسمول الحديث كان فؾق كػائسفا، إلقؽ وُجؾِبَْت  فاطرائُس  طؾقؽ ُجؾ قْت  قد والؿالئؽة
 وأكثِرها الـظام، يف هاؼدِ طِ  واسطة لؽان الظانّ  ضـّف كؿا وأجؿَعفا وأكؿَؾفا أفضَؾفا طـف

 ًٓ  اهـ. .(2)«واإلكرام الجالل ذي حؿد يف استعؿا

 جفة مـ الحؿد يف الصقغة هذه ضعػ يتبّقـ  ذكره الذي التحؼقؼ وهبذا

                                                           
 .(57-55)ص  «مطالع السعد»الؿطبقع باسؿ  «صقغ الحؿد( »2)
 .(92)ص:  «مطالع السعد»الؿطبقع باسؿ  «صقغ الحؿد» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

202
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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 آدم. طـ لف بروايتف فؽقػ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل وبقـ بقـف فقؿا الحديث ٓكؼطاع روايتف

ـ   وقد  وأفضؾف بف اهللُ  ُحِؿد حؿدٍ  أكؿؾ الؾػظ هبذا الحؿد هذا أن   الـاس مـ صائػة ض
 اهللَ  لقحؿدن   إكسانٌ  حؾػ لق فؼالقا: فؼفّقة مسللة هذا طؾك وبـقا الحؿد، ٕكقاع وأجؿعف
 يقايف احؿدً  هلل الحؿد» يؼقل: أن يؿقـف بر   يف فطريؼف الؿحامد وأجؾ   الحؿد بؿجامع
 ويؽافئ معف، الـعؿ فتحصؾ يالققفا :أي ،كعؿف يقايف ومعـك قالقا: «مزيده ويؽافئ كعؿف

 .«واإلحسان الـعؿ مـ زاد ما بشؽر يؼقم أك ف والؿعـك: كعؿف، مزيد يساوي :أي -مفؿقز-

 بف وحؿده كػسف بف اهلل حؿد الذي الحؿد مـ والؿعروف» : الؼق ؿ ابـ قال
 بعض وأورد ،«لبتةا الؾػظ هذا فقف لقس تفم  أُ  مـ بحؿده العارفقـ وسادات ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف
 وطؾ ؿف كتابف يف أكزلف الذي لـػسف حؿُده ففذا» قال: ثؿ ،الؼرآن يف القاردة الحؿد صقغ

 يرب كقػ وأكؿُؾ، وأفضُؾ  حؿدٍ  كؾ   مـ آكد وهق بف، جـ تف أهؾ طـ وأخرب لعباده،
  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ثبت وٓ كػسف، بف يحؿد لؿ لػظٍ  إلك بالعدول يؿقـف يف الحالػ

 فقفا يتلّكد التل إوقات يف اهلل حؿد إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص والـبل أمتف، مـ العارفقـ سادات وٓ
 بف تستػتح الذي والحؿد الخطبة، حؿد يف كؿا لبتةا الحؿدَ  هذا يذكر يؽـ لؿ الحؿد
 والؾباس والشراب الطعام طؼب الحؿد يف وكؿا الحاجة، تشّفد يف وكؿا إمقر،

  .(1) «...يسّره ٓ وما يسّره ما رؤية طـد والحؿد الخالء، مـ والخروج

 يف يؼال مؿا الحؿد صقغ مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ورد مؿا كبقرةً  جؿؾةً   ساق ثؿ
 وأصحابف ورسقلف اهلل كالم يف الحؿد مقاقع ُجؿُؾ  ففذا» قال: ثؿ إوقات، هذه مثؾ

 الؿسمول الحديث كان فؾق كػائسفا، إلقؽ وُجؾِبَْت  فاطرائُس  طؾقؽ ُجؾ قْت  قد والؿالئؽة
 وأكثِرها الـظام، يف هاؼدِ طِ  واسطة لؽان الظانّ  ضـّف كؿا وأجؿَعفا وأكؿَؾفا أفضَؾفا طـف

 ًٓ  اهـ. .(2)«واإلكرام الجالل ذي حؿد يف استعؿا

 جفة مـ الحؿد يف الصقغة هذه ضعػ يتبّقـ  ذكره الذي التحؼقؼ وهبذا

                                                           
 .(57-55)ص  «مطالع السعد»الؿطبقع باسؿ  «صقغ الحؿد( »2)
 .(92)ص:  «مطالع السعد»الؿطبقع باسؿ  «صقغ الحؿد» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار203
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 اهلل رسقل طـفا طدل لؿا الصقغ أكؿؾ طؾك ومشتؿؾةً  صحقحةً  كاكت لق وأهنا الرواية،
 الجقامع يستحّب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» : طاِشة قالت طؾقفا، غقرها آثر ولؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1) وغقُره داود أبق رواه ،«ذلؽ سقى ما ويَدعُ  الدطاء، مـ

 هذه أن   ُيعؾؿ وهبذا ،(2)«هلل الحؿد الدطاء أفضُؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل معـا مرّ  أن وسبؼ
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل تركفا لؿا أكؿَؾ  كاكت لق الحؿد يف الصقغة

 اهلل، كعؿ مـ واحدة كعؿة يقايف احؿدً  اهلل يحؿد أن لؾعبد يؿؽـ ٓ اأيًض  إك ف ثؿ
 امؽافئً  لف وحؿُده العبد فعُؾ  يؽقن أن يؿؽـ وٓ اهلل، كعؿ جؿقع مقافاتف طـ فضاًل 

 طؾك اهلل أْقَدَره لق العبد فننّ  الؿحال، أمحؾ مـ ففذا» : الؼّقؿ ابـ قال لؾؿزيد،
 يستحؼف الذي رب ف بشؽر يؼقم الذي فؿـ طؾقف... كعؿة أدكك بشؽر يؼؿ لؿ الث ؼؾقـ طبادة

 .(3)«يؽافئف أن طـ فضاًل  سبحاكف

 سبحاكف اهلل يستحؼف الذي أن   وهق يصح، وجف طؾك يحؿؾ ولؽـ ...» : وقال
 .(4)«بف يليت أن العبدُ  َيؼِدر لؿ وإن لؿزيده اومؽافئً  لـعؿف امقافقً  يؽقن احؿدً  الحؿد مـ

ـُ   الباهؾل أمامة أبل طـ وغقره «البخاري صحقح» يف ثبت ما وأكؿُؾ  هذا مـ وأحس
، غقر فقف امباركً  اصّقبً  اكثقرً  احؿًد  هلل الحؿد» قال: مائدتف رفع إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبّل  أن    مؽػل 
 احؿدً » ققلف: وهل- الصقغة تؾؽ كاكت فؾق ،(5)«ـاربَّ  طـف مستغـك وٓ مقدَّع، وٓ
 فنّكف ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـفا طدل لؿا هذه مـ وأفضؾ أكؿؾ -«مزيده ويؽافئ كعؿف يقايف
ّٓ  يختار ٓ  .وإكؿَؾ  إفضَؾ إ

                                                           
(، 247) «صحقح ابـ حبان»(، و2421) «ســ أبل داود»(، و242/ 4) «مسـد أحؿد»اكظر: ( 2)

 «صحقح الجامع»، وهق يف «صحقح اإلسـاد»ل الحاكؿ: (. وقا059/ 2) «مستدرك الحاكؿ»و
 .(9020لأللباين )

 .(241تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.44 ،42)ص:« مطالع السعد»الؿطبقع باسؿ « صقغ الحؿد( »5)
 (.274)ص:« طدة الصابريـ( »4)
 .(224تؼدم تخريجف )ص:( 0)
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 أكعؿ إذا الؿخؾقق» الحديث: هذا معـك يف  تقؿقة ابـ اإلس م شقخ قال
 ويؼطعفا يقد طؽ أن بدّ  ٓ بؾ طؾقؽ، تدوم ٓ وكعُؿفُ  تؽافئف، أن أمؽـؽ بـعؿة طؾقؽ
 طؾقؽ أكعؿ وإذا كعؿف، طؾك تؽافئف أن يؿؽـ ٓ  واهلل طـف، تستغـل أن ويؿؽـؽ طـؽ،
 اهـ. .(1)«طقـ صرفة طـف ُيستغـك وٓ ك،ـَ قْ وأَ  ـكغْ أَ  هق فنّكف كعَؿف، أدام

 وسالمتفا معاكقفا وطؿؼ الثابتة وإذكار الؿلثقرة إدطقة دٓٓت لعظؿ بقانٌ  وفقف
 الؽامؾ. وتحصقؾ السالمةُ  تؽقن وهبذا سقاها، ما يعرتي قد الذي الخطل مـ

 احؿدً  خؾؼف مـ اصطػك ذيـال   هبا دهؿِ وَح  ف،كػَس  هبا حؿد تلال   بؿحامده هلل فالحؿد
 ويرضك. رّبـا يحب كؿا ،فقف امباركً  اصقّبً  اكثقرً 

 

 

 

 
 

 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 (. 49)ص:« مطالع السعد»ٓبـ الؼقؿ الؿطبقع باسؿ « صقغ الحؿد( »2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 أفضُل ِصَيِغ الحمِد وأكمُلها 205 

 أكعؿ إذا الؿخؾقق» الحديث: هذا معـك يف  تقؿقة ابـ اإلس م شقخ قال
 ويؼطعفا يقد طؽ أن بدّ  ٓ بؾ طؾقؽ، تدوم ٓ وكعُؿفُ  تؽافئف، أن أمؽـؽ بـعؿة طؾقؽ
 طؾقؽ أكعؿ وإذا كعؿف، طؾك تؽافئف أن يؿؽـ ٓ  واهلل طـف، تستغـل أن ويؿؽـؽ طـؽ،
 اهـ. .(1)«طقـ صرفة طـف ُيستغـك وٓ ك،ـَ قْ وأَ  ـكغْ أَ  هق فنّكف كعَؿف، أدام

 وسالمتفا معاكقفا وطؿؼ الثابتة وإذكار الؿلثقرة إدطقة دٓٓت لعظؿ بقانٌ  وفقف
 الؽامؾ. وتحصقؾ السالمةُ  تؽقن وهبذا سقاها، ما يعرتي قد الذي الخطل مـ

 احؿدً  خؾؼف مـ اصطػك ذيـال   هبا دهؿِ وَح  ف،كػَس  هبا حؿد تلال   بؿحامده هلل فالحؿد
 ويرضك. رّبـا يحب كؿا ،فقف امباركً  اصقّبً  اكثقرً 

 

 

 

 
 

 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 (. 49)ص:« مطالع السعد»ٓبـ الؼقؿ الؿطبقع باسؿ « صقغ الحؿد( »2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام
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كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
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ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل
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 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ًٓ  الحديث يزال ٓ  فضؾ طـ الحديُث  سبؼ حقث الحؿد، طـ الؽالم يف مقصق
 ذلؽ غقر إلك صقغف بعض وذكر فقفا، ُيشرع التل إوقات وذكر ثقابف وبقان الحؿد

ت أمقر مـ  الؾغة يف الحؿد معـك طـ هـا الحديث وسقؽقن بالحؿد، تتعّؾؼ معـا مر 
 الؿدح. وبقـ بقـف والػرق الشؽر، وبقـ بقـف الَػرق طؾك والؽ م والشرع،

 :«الؾغة مؼايقس معجؿ» يف فارس ابـ قال الذم، كؼقض ففق :الؾغة يف الحؿد معـك أما
 دُت ؿح ُيؼال: الذّم، خالف طؾك يدل واحد وأصٌؾ  واحدة كؾؿةٌ  والدال والؿقؿ الحاء»

 ..الؿذمقمة غقر الؿحؿقدة خصاُلف كثرت إذا دٌ ومحؿ   محؿقدٌ  ورجٌؾ  أحؿده، افالكً 
َل  ذكركاه الذي ولفذا  اهـ. .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  كبّقـا ُسؿ 

 أتقـا :ُيؼال غقُره: قال وكذلؽ ،امحؿقدً  وجدتف :الرجَؾ  أحؿدت» الؾقث: وقال
 .(2)«امذمقمً  أو امحؿقدً  وجدكاه :أي ،وأذمؿـاه فلحؿدكاه افالكً 

  أكّف طؾك تـبقف فقف [4]الصػ: ﴾ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: وققلف
 وكذلؽ ُيذّم، ما فقف لقس وأفعالف أخالقف يف محؿقد -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات-

 إشارة فػقف طؾقف اَطَؾؿً  لف ااسؿً  كان وإن ،هـااه فؿحّؿدٌ  [19]الػتح: ﴾ٻٻ ٻ ٱ﴿ ققلف:
ك فؼد سقاه وأما معـاه، بقافر وتخصقصف بذلؽ وصػف إلك  حظ لف ويؽقن بذلؽ ُيسؿ 
 اهلل صؾقات الؽريؿ الرسقل أما يؽقن، ٓ وقد آسؿ هذا طؾقف دّل  الذي القصػ مـ

 .اووصػً  ااسؿً  محّؿدٌ  ففق طؾقف وسالمف

 الؿدح فنن   الشؽر، مـ وأطؿ   الؿدح مـ أخص   وهق بالػضقؾة الثـاء :هق فالحؿد

                                                           
 (.1/200« )معجؿ مؼايقس الؾغة( »2)
 (.4/454لألزهري )« هتذيب الؾغة»( اكظر: 1)

   
 ٗٛ  

 

 وانفسُق تيُّ وتني انّشكس تؼسيُف احلًد، 
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كس 207   حعسيُف الحمد، والفسُق بيىه وبين الشُّ

 اإلكسان ُيؿدح فؼد بالتسخقر، وفقف مـف يؽقن ومؿا باختقاره اإلكسان مـ يؽقن فقؿا يؼال
 يف يؽقن والحؿد وطؾؿف، وشجاطتف مالف ببذل ُيؿدح كؿا وجفف، وصباحة قامتف بطقل
 وكحق والعؾؿ والشجاطة الؿال بذل طؾك ُيحؿد اإلكسان أن   :أي إول، دون الثاين
 الِخؾؼة وحسـ الؼامة وصقل القجف صباحة طؾك ُيحؿد وٓ باختقاره، مـف يؽقن مؿا ذلؽ
 اختقار. فقف لف لقس مؿا ذلؽ وكحق

ٓ   ُيؼال ٓ والشؽر  وكؾ   ،اشؽرً  حؿدٍ  كؾ   ولقس حؿد، شؽر فؽؾ   كعؿة، مؼابؾة يفإ
 .(1)احؿدً  مدح كؾ   ولقس مدح، حؿد

 محاسـ طـ اإلخبار ُيؼال: أن والؿدح الحؿد بقـ الػرق» : الؼّقؿ ابـ قال
 كان فنن وإرادتف، بحّبف امؼروكً  أو وإرادة حب   مـ امجّردً  اإخبارً  يؽقن أن إما الغقر
 الؿؿدوح محاسـ طـ إخبارٌ  فالحؿد الحؿد، ففق الثاين كان وإن الؿدح، ففق إول
 اهـ. .(2)«وتعظقؿف وإجاللف حب ف مع

 هؿا هؾ حؼقؼتفؿا؟ ما والشؽر الحؿد طـ  تقؿقة ابـ اإلس م شقخ ُسئؾ وقد
 الشؽر؟ يؽقن شلء أي وطؾك الحؿد؟ يؽقن شلء أّي  وطؾك معـقان؟ أو واحد معـك

 محاسـف بذكر الؿحؿقد طؾك والثـاءَ  الؿدَح  يتضّؿـ الحؿد» بؼقلف:  فلجاب
ّٓ  يؽقن ٓ والشؽر يؽـ، لؿ أو الحامد إلك اإلحسان كان سقاء  الؿشؽقر إحسان طؾكإ
 واإلحسان، الؿحاسـ طؾك يؽقن ٕكّف الشؽر؛ مـ أطؿّ  دُ ؿْ الحَ  القجف هذا فِؿـ الشاكر، إلك
 أخرة يف خؾؼف وما إطؾك، ؾثَ والؿَ  الحسـك إسؿاء مـ لف ما طؾك ُيحؿد اهلل فننّ 

 ﴾پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: قال ولفذا وإولك؛

 ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقال: ،[2]إكعام:

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ وقال: ،[2]سبل:
ّٓ  يؽقن ٓ فنّكف الشؽر وأما ،[2]فاصر: ﴾ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھھ  ففق اإلكعام، طؾكإ

                                                           
 (.1/499بادي )آلؾػقروز« بصائر ذوي التؿققز»( اكظر: 2)
 (.1/95« )بدائع الػقائد( »1)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
كس 207   حعسيُف الحمد، والفسُق بيىه وبين الشُّ

 اإلكسان ُيؿدح فؼد بالتسخقر، وفقف مـف يؽقن ومؿا باختقاره اإلكسان مـ يؽقن فقؿا يؼال
 يف يؽقن والحؿد وطؾؿف، وشجاطتف مالف ببذل ُيؿدح كؿا وجفف، وصباحة قامتف بطقل
 وكحق والعؾؿ والشجاطة الؿال بذل طؾك ُيحؿد اإلكسان أن   :أي إول، دون الثاين
 الِخؾؼة وحسـ الؼامة وصقل القجف صباحة طؾك ُيحؿد وٓ باختقاره، مـف يؽقن مؿا ذلؽ
 اختقار. فقف لف لقس مؿا ذلؽ وكحق

ٓ   ُيؼال ٓ والشؽر  وكؾ   ،اشؽرً  حؿدٍ  كؾ   ولقس حؿد، شؽر فؽؾ   كعؿة، مؼابؾة يفإ
 .(1)احؿدً  مدح كؾ   ولقس مدح، حؿد

 محاسـ طـ اإلخبار ُيؼال: أن والؿدح الحؿد بقـ الػرق» : الؼّقؿ ابـ قال
 كان فنن وإرادتف، بحّبف امؼروكً  أو وإرادة حب   مـ امجّردً  اإخبارً  يؽقن أن إما الغقر
 الؿؿدوح محاسـ طـ إخبارٌ  فالحؿد الحؿد، ففق الثاين كان وإن الؿدح، ففق إول
 اهـ. .(2)«وتعظقؿف وإجاللف حب ف مع

 هؿا هؾ حؼقؼتفؿا؟ ما والشؽر الحؿد طـ  تقؿقة ابـ اإلس م شقخ ُسئؾ وقد
 الشؽر؟ يؽقن شلء أي وطؾك الحؿد؟ يؽقن شلء أّي  وطؾك معـقان؟ أو واحد معـك

 محاسـف بذكر الؿحؿقد طؾك والثـاءَ  الؿدَح  يتضّؿـ الحؿد» بؼقلف:  فلجاب
ّٓ  يؽقن ٓ والشؽر يؽـ، لؿ أو الحامد إلك اإلحسان كان سقاء  الؿشؽقر إحسان طؾكإ
 واإلحسان، الؿحاسـ طؾك يؽقن ٕكّف الشؽر؛ مـ أطؿّ  دُ ؿْ الحَ  القجف هذا فِؿـ الشاكر، إلك
 أخرة يف خؾؼف وما إطؾك، ؾثَ والؿَ  الحسـك إسؿاء مـ لف ما طؾك ُيحؿد اهلل فننّ 

 ﴾پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: قال ولفذا وإولك؛

 ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقال: ،[2]إكعام:

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ وقال: ،[2]سبل:
ّٓ  يؽقن ٓ فنّكف الشؽر وأما ،[2]فاصر: ﴾ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھھ  ففق اإلكعام، طؾكإ

                                                           
 (.1/499بادي )آلؾػقروز« بصائر ذوي التؿققز»( اكظر: 2)
 (.1/95« )بدائع الػقائد( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ققؾ: كؿا والؾسان، والقد بالؼؾب يؽقن لؽـف القجف، هذا مـ الحؿد مـ أخص  

  ث ثذذذذةً  مـذذذذل الـَّعؿذذذذاءُ  ؿُ أفذذذذادتؽُ 
 

 اَبذذالؿحجَّ  والضذذؿقر ولسذذاين يذذدي 
 

 بالؼؾب يؽقن إكؿا والحؿد ،[25]سبل: ﴾ۇئۆئ ۇئ وئ وئ﴿ تعالك: قال ولفذا
 أسبابف، جفة مـ أطؿّ  والحؿد أكقاطف، جفة مـ أطؿّ  الشؽر القجف هذا فؿـ والؾسان،

 ويف ،(1)«يشؽره لؿ اهلل يحؿد لؿ فؿـ الشؽر، رأس هلل الحؿد» الحديُث: هذا ومـ
 طؾقفا فقحؿده إكؾة يلكؾ العبد طـ لقرضك اهلل إنَّ » قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ «الصحقح»

 . كالمف هـا .(3)«(2)«طؾقفا فقحؿده الشربة ويشرب

 كان إذا فقؿا فقجتؿعان وجف، مـ اوخصقًص  اطؿقمً  والشؽر الحؿد بقـ أن يتبقّـ وبف
ك ففذا كعؿة، مؼابؾة يف بالؾسان ك احؿدً  ُيسؿ   أثـك إذا فقؿا الحؿد ويـػرد ،اشؽرً  وُيسؿ 
ك ففذا ،العظقؿة وكعقتف الحسـك أسؿائف بذكر رّبف طؾك العبد ك وٓ ،احؿدً  ُيسؿ   ُيسؿ 
 اشؽرً  ُيسؿك ففذا ،اهلل صاطة يف اهلل كعؿة العبد استعؿؾ إذا فقؿا الشؽر ويـػرد ،اشؽرً 
ك وٓ  .احؿدً  ُيسؿ 

 وتعظقؿف حبّف مع العؿقؿة وكعِؿف العظقؿة صػاتف بذكر اهلل طؾك الثـاءُ  هق اهلل حؿدَ  إن  
ّٓ  يؽقن ٓ سبحاكف بف مختص   وهق وإجاللف،  ولذلؽ» العالؿقـ؛ رب هلل كّؾف فالحؿد لف،إ

 ،امؾؽً  إّما ؛لف كؾ ف فالحؿد لالستغراق، الؿػقدة الجـس بالم ﴾پ پ﴿ سبحاكف: قال
 مؾٌؽ  لبعض بعضفؿ وحؿدُ  لف العباد وحؿد استحؼاق، لـػسف فحؿده ،ااستحؼاقً  وإما
 تعالك طؾقف دُ حؿَ يُ  ما كؾ   طـ الخرب كالمف تضّؿـ «هلل الحؿد» قال: إذا فالؼائؾ ...لف

ـٍ  محقطٍ  جامعٍ  باسؿٍ  رة، الؿحؼؼة الحؿد أفراد مـ فرد لؽّؾ  متضّؿ  يستؾزم وذلؽ والؿؼد 

                                                           
 ( مـ صريؼ قتادة:409)ص:« أداب»والبقفؼل يف  (،20/414« )الؿصـػ»( رواه طبد الرزاق يف 2)

 فذكره. ...ملسو هيلع هللا ىلصأن  طبد اهلل بـ طؿرو قال: قال رسقل اهلل 
 «.فُ قَ قْ فَ  ـْ مَ هؽذا جاء مرساًل بقـ قتادة وَ »قال البقفؼل: 

 . (224تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.254 ،22/255« )الػتاوى( »5)

.  
كس 209   حعسيُف الحمد، والفسُق بيىه وبين الشُّ

 القجف هذا طؾك الؾػظة هذه تصؾح ٓ ولفذا تعالك؛ الرب   طؾقف ُيحؿد كؿال كؾ   إثبات
 .(1)«الؿجقد الحؿقد وهق ،شلكف هذا لؿـ إٓ تـبغل وٓ

 معـقان: لف هذا فننَّ  هلل، كّؾف الحؿد ققؾ: وإذا

 وأتباطفؿ، وأكبقاؤه رسؾف بف ُيحؿد ما وهق شلء، كؾ   طؾك محؿقدٌ  أّكف أحدهؿا:
 مـ كالقه وما وبالذات، إول بالؼصد الؿحؿقد هق بؾ ، حؿده مـ فذلؽ
ًٓ  الؿحؿقد ففق بحؿده، كالقه فنّكؿا ،الحؿد  .اوباصـً  اوضاهرً  اوآخرً  أّو

 لقس باهلل مختص   هذا الؽامؾ التامّ  :أي ؛كّؾف الحؿد لؽ ُيؼال: أن :الثاين والؿعـك
 .ةشرك فقف لغقره

 بالؿعـققـ الحؿد لف أن   والتحؼقؼ» الؿعـققـ: هذيـ ذكر أن بعد  الؼّقؿ ابـ قال
 كؾ   طؾك الؿحؿقد ففق سبحاكف، خصائصف مـ وهذا وكؿاُلف، الحؿد طؿقمُ  فؾف ،اجؿقعً 
 .(2)«وأطظؿف حؿد أكؿؾ شلء كؾ   وطؾك حال،

 ويرضك، رب ـا يحب كؿا ،فقف امباركً  اصق بً  اكثقرً  احؿدً  العالؿقـ رب هلل فالحؿد
 كعؾؿ. لؿ وما مـفا طؾؿـا ما كؾ فا حؿده بؿجامع جاللف وِطز   وجفف لؽرم يـبغل وكؿا

 

 
 

│ 

 

 
 

                                                           
 (.95 ،1/91ٓبـ الؼقؿ )« بدائع الػقائد( »2)
 (.104)ص:« صريؼ الفجرتقـ( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه208 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
كس 209   حعسيُف الحمد، والفسُق بيىه وبين الشُّ

 القجف هذا طؾك الؾػظة هذه تصؾح ٓ ولفذا تعالك؛ الرب   طؾقف ُيحؿد كؿال كؾ   إثبات
 .(1)«الؿجقد الحؿقد وهق ،شلكف هذا لؿـ إٓ تـبغل وٓ

 معـقان: لف هذا فننَّ  هلل، كّؾف الحؿد ققؾ: وإذا

 وأتباطفؿ، وأكبقاؤه رسؾف بف ُيحؿد ما وهق شلء، كؾ   طؾك محؿقدٌ  أّكف أحدهؿا:
 مـ كالقه وما وبالذات، إول بالؼصد الؿحؿقد هق بؾ ، حؿده مـ فذلؽ
ًٓ  الؿحؿقد ففق بحؿده، كالقه فنّكؿا ،الحؿد  .اوباصـً  اوضاهرً  اوآخرً  أّو

 لقس باهلل مختص   هذا الؽامؾ التامّ  :أي ؛كّؾف الحؿد لؽ ُيؼال: أن :الثاين والؿعـك
 .ةشرك فقف لغقره

 بالؿعـققـ الحؿد لف أن   والتحؼقؼ» الؿعـققـ: هذيـ ذكر أن بعد  الؼّقؿ ابـ قال
 كؾ   طؾك الؿحؿقد ففق سبحاكف، خصائصف مـ وهذا وكؿاُلف، الحؿد طؿقمُ  فؾف ،اجؿقعً 
 .(2)«وأطظؿف حؿد أكؿؾ شلء كؾ   وطؾك حال،

 ويرضك، رب ـا يحب كؿا ،فقف امباركً  اصق بً  اكثقرً  احؿدً  العالؿقـ رب هلل فالحؿد
 كعؾؿ. لؿ وما مـفا طؾؿـا ما كؾ فا حؿده بؿجامع جاللف وِطز   وجفف لؽرم يـبغل وكؿا

 

 
 

│ 

 

 
 

                                                           
 (.95 ،1/91ٓبـ الؼقؿ )« بدائع الػقائد( »2)
 (.104)ص:« صريؼ الفجرتقـ( »1)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار209
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

209 كر
ُّ

 بينه وبين الش
ُ
 الحمد، والفرق

ُ
تعريف
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ؽرِ  فضؾِ  ِطَظؿ يف ريب ٓ  وططاياه الؿتقالقة كعؿف طؾك اهلل ُشؽرِ  شلكِف، وِرفعة الشُّ
ه، طـ وهنك كتابف يف بف اهلل أمر وقد السابغة، وأياديف الؿتتالقة  أهؾف، طؾك وأثـك ضد 
 وجعؾف جزائف، بلحسـ أهؾف ووطد وأمره، خؾؼف غاية وجعؾف خؾِؼف، خقاص   بف ووصػ

 الؿـتػعقن هؿ أهَؾف أن   وأخرب لـعؿتف، اوحافظً  اوحارًس  وططائف، فضؾف مـ لؾؿزيد اسببً 
 طؾقف. والحث   إلقف ٓلةالد   سبحاكف وكّقع ،(1)بآياتف

 ژ﴿ تعالك: اهلل قال الؽريؿ، الؼرآن مـ مقصـ غقر يف سبحاكف بف فلمر
 ەئ ەئ ائ﴿ تعالك: وقال ،[224]الـحؾ: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ
 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ تعالك: وقال ،[201]البؼرة: ﴾وئ
 .[27]العـؽبقت: ﴾ڍ

 شؽروه إن خؾؼف طذاب يف سبحاكف لف غرض ٓ أك ف وأخرب باإليؿان سبحاكف وقركف
 ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ سبحاكف: فؼال ،بف وآمـقا
 أصـعُ  فؿا واإليؿان الشؽرُ  وهق لف ُخؾؼتؿ ما ووّفقتؿ أّديتؿ إن :أي ،[247]الـساء: ﴾ی

 ؟!بعذابؽؿ

ؽرِ  أهَؾ  أن   سبحاكف وأخرب  فؼال طباده، بقـ مـ طؾقفؿ بؿـّتف قنضقظالَؿحْ  هؿ الش 
 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ سبحاكف:
 .[05]إكعام: ﴾ٺ ٺ

 تعالك: قال لشؽره، هناية ٓ كؿا لف هناية ٓ مـف والؿزيدُ  بالشؽر، الؿزيدَ  سبحاكف وطّؾؼ
 ،[7]إبراهقؿ: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ﴿

                                                           
 (.1/141ٓبـ الؼق ؿ )« مدارج السالؽقـ»( اكظر: 2)
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 فضل الشكس 211 

  .(1)«الشؽرَ  فاستؼبؾ مزيدٍ  يف حاَلَؽ  ترَ  لؿ فؿتك» ققؾ: ولذا ؛اأبدً  الؿزيدُ  معف فالشؽر

 وأهُؾف، الؽػرُ  إلقف إشقاءِ  فلبغُض  ،وكػقر شؽقر :قسؿقـ إلك الـاَس  سبحاكف وقّسؿ
 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ اإلكسان: يف تعالك قال وأهُؾف، الشؽرُ  إلقف إشقاء وأحب  
 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿ تعالك: وقال ،[5]اإلكسان: ﴾ىئ ېئ
 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ﴿ تعالك: وقال ،[7]الزمر: ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ
 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ﴿ تعالك: وقال ،[21]لؼؿان: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 .[40]الـؿؾ: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 ؛طبادتف أهؾ مـ يؽـ لؿ يشُؽْره لؿ فؿـ ،شَؽَره مـ يعبُده إك ؿا أك ف سبحاكف وأخرب
 .[271]البؼرة: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ سبحاكف: فؼال

 .[7]الزمر: ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك: فؼال ؛شؽره يف رضاه أن   وأخرب

ك وصّقةٍ  وأّوُل   فؼال: ،ولؾقالديـ لف بالشؽر :طـف طؼؾ ما بعد اإلكسانَ  هبا وص 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿
 .[24]لؼؿان: ﴾ڎ ڌ

 ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ كؼقلف: ،الؿشقئة طؾك الجزاء مـ اكثقرً  سبحاكف وقػ وقد
كعام: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ اإلجابة: يف وققلِف ،[12]التقبة: ﴾ڃڃ ڄ ڄ  ،[42]ٕا
 ﴾ۋ ۋ ٴۇ﴿ الؿغػرة: يف وققلِف ،[121]البؼرة: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ﴿ الرزق: يف وققلِف

ا ،[20]التقبة: ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ التقبة: يف وققلِف ،[219طؿران: ]آل  فؼد :الشؽر أم 
 وققلِف: ،[240طؿران: ]آل ﴾ھ ھ﴿ كؼقلِف: ُذكر، حقث اإصالقً  جزاَءه أصؾؼ

 .[244طؿران: ]آل ﴾ک ک ک﴿

 الشؽر؛ طـ الـ اس قطع يف يسعك أنْ  غايتَف جعؾ قد إبؾقس اهلل طدو   أن   سبحاكف وأخرب
 ققلف يف كؿا ؛وأطالها الؿؼامات أجؾ   مِـ وأك ف الشؽر، مؼام َقْدرِ  ِطظؿ طرف لّؿا وذلؽ

                                                           
 .(144/ 1ٓبـ الؼقؿ ) «مدارج السالؽقـ( »2)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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  .(1)«الشؽرَ  فاستؼبؾ مزيدٍ  يف حاَلَؽ  ترَ  لؿ فؿتك» ققؾ: ولذا ؛اأبدً  الؿزيدُ  معف فالشؽر

 وأهُؾف، الؽػرُ  إلقف إشقاءِ  فلبغُض  ،وكػقر شؽقر :قسؿقـ إلك الـاَس  سبحاكف وقّسؿ
 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ اإلكسان: يف تعالك قال وأهُؾف، الشؽرُ  إلقف إشقاء وأحب  
 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿ تعالك: وقال ،[5]اإلكسان: ﴾ىئ ېئ
 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ﴿ تعالك: وقال ،[7]الزمر: ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ
 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ﴿ تعالك: وقال ،[21]لؼؿان: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 .[40]الـؿؾ: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 ؛طبادتف أهؾ مـ يؽـ لؿ يشُؽْره لؿ فؿـ ،شَؽَره مـ يعبُده إك ؿا أك ف سبحاكف وأخرب
 .[271]البؼرة: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ سبحاكف: فؼال

 .[7]الزمر: ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك: فؼال ؛شؽره يف رضاه أن   وأخرب

ك وصّقةٍ  وأّوُل   فؼال: ،ولؾقالديـ لف بالشؽر :طـف طؼؾ ما بعد اإلكسانَ  هبا وص 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿
 .[24]لؼؿان: ﴾ڎ ڌ

 ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ كؼقلف: ،الؿشقئة طؾك الجزاء مـ اكثقرً  سبحاكف وقػ وقد
كعام: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ اإلجابة: يف وققلِف ،[12]التقبة: ﴾ڃڃ ڄ ڄ  ،[42]ٕا
 ﴾ۋ ۋ ٴۇ﴿ الؿغػرة: يف وققلِف ،[121]البؼرة: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ﴿ الرزق: يف وققلِف

ا ،[20]التقبة: ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ التقبة: يف وققلِف ،[219طؿران: ]آل  فؼد :الشؽر أم 
 وققلِف: ،[240طؿران: ]آل ﴾ھ ھ﴿ كؼقلِف: ُذكر، حقث اإصالقً  جزاَءه أصؾؼ

 .[244طؿران: ]آل ﴾ک ک ک﴿

 الشؽر؛ طـ الـ اس قطع يف يسعك أنْ  غايتَف جعؾ قد إبؾقس اهلل طدو   أن   سبحاكف وأخرب
 ققلف يف كؿا ؛وأطالها الؿؼامات أجؾ   مِـ وأك ف الشؽر، مؼام َقْدرِ  ِطظؿ طرف لّؿا وذلؽ

                                                           
 .(144/ 1ٓبـ الؼقؿ ) «مدارج السالؽقـ( »2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ﴾گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ تعالك:
 .[27]إطراف:

 ۈئ ۈئ ۆئ﴿ تعالك: فؼال ،طباده مـ الؼؾقُؾ  هؿ الشاكريـ أن   سبحاكف وأخرب
 .[145]البؼرة: ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ تعالك: وقال ،[25]سبل: ﴾ېئ

 تعالك: قال لؾـعؿ، وتـقيعف لؾخؾؼ خؾؼف مـ الغايةُ  هق الشؽرَ  أن   سبحاكف وأخرب
 ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ تعالك: وقال ،[72]الـحؾ: ﴾ۆئ ۆئ
 ٴۇ ۈ ۈ﴿ تعالك: وقال ،[75]الؼصص: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 هذا يف والـصقُص  ،[24]الـحؾ: ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 .اجد   كثقرةٌ  الؿعـك

 اهلل صؾقاُت  ،إلقف وأقربِفؿ اهلل خؾؼ أخص   وأكبقائف اهلل ُرُسؾ سبقُؾ  هق الشؽر إن   ثؿ  
 أجؿعقـ. طؾقفؿ وسالُمف

ل طؾك سبحاكف اهلل أثـك فؼد  تعالك: فؼال ؛بالشؽر إرض أهؾ إلك بعثف رسقلٍ  أو 
 هـا ها كقٍح  تخصقص ويف ،[5]اإلسراء: ﴾ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿

كر ُتف بلك فؿ العباد وخطاِب  بالذ   اهلل فنن   الثاين، أبقهؿ فنك ف بف، آقتداء إلك إشارةٌ  ذري 
ٓ   كساًل  الغَرق بعد لؾخؾؼ يجعؾ لؿ تعالك  ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: قال كؿا ذرّيتف، مـ إ
 .اشؽقرً  اطبدً  كان فنك ف ،الشؽر يف بلبقفؿ يتشّبفقا أنْ  الذرّيةَ  فلمر ،[77]الصافات: ﴾ٻ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ فؼال: ،كعؿف بشؽر إبراهقؿ خؾقؾف طؾك سبحاكف وأثـك
 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ٌة، بلك ف سبحاكف طـف فلخرب ،[212-210]الـحؾ:  قاكٌت  وأك ف الخقر، يف بف يمتؿ   قدوةٌ  أي: أم 
 الؿعرُض  اهلل طؾك الؿؼبُؾ  :هق والحـقُػ  صاطتف، طؾك الؿؼقؿ الؿطقع :هق والؼاكُت  هلل،

.  
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ا  . خؾقؾف غايةَ  الشؽرَ  فجعؾ ٕكُعِؿف، شاكرٌ  بلك ف الصػات هذه لف ختؿ ثؿ   سقاُه، طؿ 

 ،بالشؽر والتؽؾقؿ والرسالة الـبّقة مـ آتاه ما يتؾّؼك أنْ   مقسك طبَده  وأمر
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ تعالك: فؼال
 طؾقفؿ إكبقاء شؽر بقان يف كثقرةٌ  الؿعـك هذا يف وأياُت  ،[244]إطراف: ﴾ٺ
 .(1)وصريُؼفؿ سبقُؾفؿ هق ذلؽ وأن   هلل، السالم

ا  أفضُؾ  طؾقف اهلل طبد بـ محؿدِ  ؛أجؿعقـ آدم ولد وسق د ،الـبّققـ خاتؿ شؽرُ  أم 
، وبحرٌ  واسعٌ  فباٌب  ،التسؾقؿ وأزكك الصالة  وأققُمفؿ باهلل، الخؾؼ أطرُف  ففق ِخَضؿ 
 بـ الؿغقرة طـ «الصحقح» يف ثبت ؛مـزلةً  طـده وأطالهؿ لـعؿف، وأشؽُرهؿ بخشقتف،
 مـ تؼّدم ما لؽ اهلل غػر :لف فؼقؾ قدماه، تقّرمت حتك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قام» قال:  شعبة
 .(2)«؟!اشؽقرً  اطبًد  أكقن أف  قال: !تلّخر وما ذكبؽ

 وطّرف اهللَ  وّحد كؿا ،طؾقف الؿممـقـ وجؿقعُ  ورسُؾف وأكبقاُؤه ومالئؽُتف اهللُ  فصّؾك
 .اكثقرً  اتسؾقؿً  وسّؾؿ ،ققامخقر  بشؽره وقام ،إلقف ودطا بف

 

 

 
 

│ 

 

 

                                                           
 وما بعدها(. 200ٓبـ الؼقؿ )ص:« طدة الصابريـ»( اكظر: 2)
 (.4254« )البخاريصحقح » (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 فضل الشكس 213 

ا  . خؾقؾف غايةَ  الشؽرَ  فجعؾ ٕكُعِؿف، شاكرٌ  بلك ف الصػات هذه لف ختؿ ثؿ   سقاُه، طؿ 

 ،بالشؽر والتؽؾقؿ والرسالة الـبّقة مـ آتاه ما يتؾّؼك أنْ   مقسك طبَده  وأمر
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ تعالك: فؼال
 طؾقفؿ إكبقاء شؽر بقان يف كثقرةٌ  الؿعـك هذا يف وأياُت  ،[244]إطراف: ﴾ٺ
 .(1)وصريُؼفؿ سبقُؾفؿ هق ذلؽ وأن   هلل، السالم

ا  أفضُؾ  طؾقف اهلل طبد بـ محؿدِ  ؛أجؿعقـ آدم ولد وسق د ،الـبّققـ خاتؿ شؽرُ  أم 
، وبحرٌ  واسعٌ  فباٌب  ،التسؾقؿ وأزكك الصالة  وأققُمفؿ باهلل، الخؾؼ أطرُف  ففق ِخَضؿ 
 بـ الؿغقرة طـ «الصحقح» يف ثبت ؛مـزلةً  طـده وأطالهؿ لـعؿف، وأشؽُرهؿ بخشقتف،
 مـ تؼّدم ما لؽ اهلل غػر :لف فؼقؾ قدماه، تقّرمت حتك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قام» قال:  شعبة
 .(2)«؟!اشؽقرً  اطبًد  أكقن أف  قال: !تلّخر وما ذكبؽ

 وطّرف اهللَ  وّحد كؿا ،طؾقف الؿممـقـ وجؿقعُ  ورسُؾف وأكبقاُؤه ومالئؽُتف اهللُ  فصّؾك
 .اكثقرً  اتسؾقؿً  وسّؾؿ ،ققامخقر  بشؽره وقام ،إلقف ودطا بف

 

 

 
 

│ 

 

 

                                                           
 وما بعدها(. 200ٓبـ الؼقؿ )ص:« طدة الصابريـ»( اكظر: 2)
 (.4254« )البخاريصحقح » (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار213
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دٓٓتف وتـّقع اهلل طـد مؽاكتف وِطظؿ ،الشؽر فضؾ طـ مضك فقؿا الحديُث  كان

 طـد مؽاكتف إلك واإلشارة وحؼقؼتِف الشؽر أصؾ طـ هـا وسـتحّدث الؽريؿ، الؼرآن يف
 .ô الصالح السؾػ

 والذل   لف الخضقع وجف طؾك الؿـِعؿ بنكعام آطرتاف :ففق وحؼقؼتفُ  الشؽر أصؾ أّما
 ولؿ الـعؿة طرف ومـ يشؽرها، لؿ هبا جاهاًل  كان بؾ ،الـعؿةَ  يعرف لؿ فؿـ ؛والؿحّبة
 كؿا جحدها لؽـ ،والؿـِعؿ الـعؿة طرف ومـ ،اأيًض  يشؽرها لؿ ،هبا الؿـِعؿ يعرف
 هبا وأقرّ  والؿـِعؿ الـعؿة طرف ومـ كػرها، فؼد هبا طؾقف الؿـعؿ لـعؿتف الؿـؽرُ  يجحد
 ومـ ،اأيًض  يشؽرها لؿ وطـف بف ويرضك ويحبف لف يخضع لؿ ولؽـ ،يجحدها ولؿ

 يف واستعؿؾفا ،وطـف بف ورضل وأحّبف لف وخضعهبا،  وأقر   هبا الؿـعؿ وطرف طرففا
 .(1)«لفا الشاكر هق ففذا ،وصاطتف محابف

 لف، وحب ف لؾؿشؽقر، الشاكر خضقع :ققاطد خؿس طؾك مبـل   الشؽر أنَّ  يتبقّـ وبفذا
 أساُس  هل الخؿُس  ففذه يؽره، فقؿا فايستعؿؾَ  ٓ  وأ هبا، طؾقف وثـاؤه بـعؿتف، واطرتافف
 مـ وكؾ   قاطدة، الشؽر ققاطد مـ اختؾ   واحدةٌ  مـفا ِدمطُ  فؿتك طؾقفا، وبـاؤه الشؽر،
هوَح  الشؽر يف تؽؾ ؿ  والؾسان بالؼؾب يؽقن وهق .(2)يدور وطؾقفا يرجع إلقفا فؽالمف د 

 ،اواطرتافً  ثـاءً  انـسـوبالؾ [،ومحبّة] تؽاكةً ـواس اخضقطً  بالؼؾب قنـيؽ» والجقارح،
 .(3)«اواكؼقادً  صاطةً  وبالجقارح

  ديـار: بـ سؾؿةَ  حازم ٕبل قال رجً   أنَّ  :الشؽر كتابف يف الدكقا أبل ابـ روى
                                                           

 (.270ٓبـ الؼقؿ )ص:« صريؼ الفجرتقـ( »2)
 (. 1/144ٓبـ الؼقؿ )« السالؽقـ مدارج»( اكظر: 1)
 (.1/144ٓبـ الؼقؿ )« مدارج السالؽقـ( »5)

   
 ٘ٓ  

 

 حقيقح انّشكس ويكاَتّ ػُد انسَّهف
 

.  
لف 215  كس ومكاهخه عىد السَّ  حليلت الشُّ

 اشر   هبؿا رأيت وإن أطؾـتف، اخقرً  هبؿا رأيت إن قال: حازم؟ أبا يا العقـقـ شؽرُ  ما»
 هبؿا سؿعت وإن وطقتف، اخقرً  هبؿا سؿعت إن قال: إذكقـ؟ شؽر فؿا قال: سرتتف،

  هلل احؼ   تؿـع وٓ لفؿا، لقس ما هبؿا تلخذ ٓ قال: القديـ؟ شؽر ما قال: دفعتف، اشر  
  قال: ،اطؾؿً  وأطاله اصعامً  أسػُؾف يؽقن أن قال: البطـ؟ شؽر فؿا قال: فقفؿا، هق
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ : اهلل قال كؿا قال: الػرج؟ شؽر ما
 ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 هبؿا استعؿؾت غبطتف اق  ح رأيت إذا قال: ؾقـ؟ْج الر   شؽر فؿا قال: ،[7-0]الؿممـقن:
 بؾساكف شؽر مـ فلما ، هلل شاكرٌ  وأكت طؿؾف طـ ؿافُ َػْػتَ كَ  مؼّتف امقتً  رأيت وإن طؿؾف،
 فؾؿ يؾبسف، ولؿ بطرفف فلخذ كساءٌ  لف رجؾٍ  كؿثؾ فؿثؾف ،أطضائف بجؿقع يشؽر ولؿ
 .(1)«والؿطر والثؾج والربد الحر مـ ذلؽ يـػعف

 تحصك، أن يؿؽـ ٓ بدكف وجؿقع وقدمف ويده لساكف يف طبده طؾك اهلل كعؿة إن  
 الشؽر» : أسؾؿ بـ زيد بـ الرحؿـ طبد قال ؛هبا الؿـعؿ شؽرَ  تستقجب وكؾ فا
 ويديف وبصره وسؿعف بدكف يف اهلل مـ كعؿ يف فؾقـظر وفرطف، وأصؾف الحؿد بحزم يلخذ

ٓ   شلءٌ  هذا مـ لقس ذلؽ، وغقر ورجؾقف  يعؿَؾ  أن العبد طؾك حؼ   اهلل، مـ كعؿةٌ  وفقفإ
 هلل يعؿؾ أن طؾقف حؼ الرزق يف أخرى ةوكعؿ صاطتف، يف  هلل بدكف يف هل التل عؿبالـ  
 وأصؾف الشؽر بحزم أخذ فؼد هبذا طؿؾ فؿـ صاطتف، يف الرزق مـ طؾقف بف أكعؿ فقؿا

 .هـا .(2)«وفرطف

 بدكف، وجؿقع وبصره سؿعف يف طافقتف مـ بف متّعف ما :طبده طؾك العظقؿة اهلل كعؿ ومـ
 ؛الحؿد وتستحؼ الشؽر تستقجب كعؿة والعافقة اكـ،َس  قرْ طِ  يف كعؿة مـ طبده يف هلل وكؿ
 اشتد   وإن- الؿبتؾك فنن   ،العافقة  اهلل سمال أكثروا» يؼقل: التقؿل إطؾك طبد كان
ٓ   الققم الؿبتؾقن وما البالء، يلمـ ٓ الذي الؿعاىف مـ بالدطاء بلحؼ لقس -بالؤه  مـإ

                                                           
 (.145/ 5) «الحؾقة»، ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف (219ٓبـ أبل الدكقا )« الشؽر( »2)
 (.222ٓبـ أبل الدكقا )« الشؽر( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

214
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
لف 215  كس ومكاهخه عىد السَّ  حليلت الشُّ

 اشر   هبؿا رأيت وإن أطؾـتف، اخقرً  هبؿا رأيت إن قال: حازم؟ أبا يا العقـقـ شؽرُ  ما»
 هبؿا سؿعت وإن وطقتف، اخقرً  هبؿا سؿعت إن قال: إذكقـ؟ شؽر فؿا قال: سرتتف،

  هلل احؼ   تؿـع وٓ لفؿا، لقس ما هبؿا تلخذ ٓ قال: القديـ؟ شؽر ما قال: دفعتف، اشر  
  قال: ،اطؾؿً  وأطاله اصعامً  أسػُؾف يؽقن أن قال: البطـ؟ شؽر فؿا قال: فقفؿا، هق
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ : اهلل قال كؿا قال: الػرج؟ شؽر ما
 ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 هبؿا استعؿؾت غبطتف اق  ح رأيت إذا قال: ؾقـ؟ْج الر   شؽر فؿا قال: ،[7-0]الؿممـقن:
 بؾساكف شؽر مـ فلما ، هلل شاكرٌ  وأكت طؿؾف طـ ؿافُ َػْػتَ كَ  مؼّتف امقتً  رأيت وإن طؿؾف،
 فؾؿ يؾبسف، ولؿ بطرفف فلخذ كساءٌ  لف رجؾٍ  كؿثؾ فؿثؾف ،أطضائف بجؿقع يشؽر ولؿ
 .(1)«والؿطر والثؾج والربد الحر مـ ذلؽ يـػعف

 تحصك، أن يؿؽـ ٓ بدكف وجؿقع وقدمف ويده لساكف يف طبده طؾك اهلل كعؿة إن  
 الشؽر» : أسؾؿ بـ زيد بـ الرحؿـ طبد قال ؛هبا الؿـعؿ شؽرَ  تستقجب وكؾ فا
 ويديف وبصره وسؿعف بدكف يف اهلل مـ كعؿ يف فؾقـظر وفرطف، وأصؾف الحؿد بحزم يلخذ

ٓ   شلءٌ  هذا مـ لقس ذلؽ، وغقر ورجؾقف  يعؿَؾ  أن العبد طؾك حؼ   اهلل، مـ كعؿةٌ  وفقفإ
 هلل يعؿؾ أن طؾقف حؼ الرزق يف أخرى ةوكعؿ صاطتف، يف  هلل بدكف يف هل التل عؿبالـ  
 وأصؾف الشؽر بحزم أخذ فؼد هبذا طؿؾ فؿـ صاطتف، يف الرزق مـ طؾقف بف أكعؿ فقؿا

 .هـا .(2)«وفرطف

 بدكف، وجؿقع وبصره سؿعف يف طافقتف مـ بف متّعف ما :طبده طؾك العظقؿة اهلل كعؿ ومـ
 ؛الحؿد وتستحؼ الشؽر تستقجب كعؿة والعافقة اكـ،َس  قرْ طِ  يف كعؿة مـ طبده يف هلل وكؿ
 اشتد   وإن- الؿبتؾك فنن   ،العافقة  اهلل سمال أكثروا» يؼقل: التقؿل إطؾك طبد كان
ٓ   الققم الؿبتؾقن وما البالء، يلمـ ٓ الذي الؿعاىف مـ بالدطاء بلحؼ لقس -بالؤه  مـإ

                                                           
 (.145/ 5) «الحؾقة»، ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف (219ٓبـ أبل الدكقا )« الشؽر( »2)
 (.222ٓبـ أبل الدكقا )« الشؽر( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار215
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

215 لف كر ومكانته عند السَّ
ُّ

حقيقة الش
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

ٓ   الققم بعد الؿبتؾقن وما بإمس، العافقة أهؾ  بالءٌ  كان ولق الققم، العافقة أهؾ مـإ
 أخرة، يف وأخزى الدكقا يف أجفد قد بالءٍ  ُرب   إك ف البالء، رجال مـ كـا ما خقر إلك يجر  
 بؼّقة يف لف بؼل قد يؽقن أن -وطزّ  جّؾ - اهلل معصقة طؾك الُؿؼام أصال مـ يلمـ فؿا

 هلل الحؿد ذلؽ: طـد يؼقل ثؿ ،أخرة يف ويػضحف الدكقا يف هدُ فِ جْ يُ  ما البالء مـ طؿره
 .(1)«ُكبؾقفا ٓ فقفا كعؿر وإن كجزيفا ٓ طؿاًل  لف بأَ دْ كَ  وإن ،كحصقفا ٓ كعؿف كعد إن الذي

 وطبادتف اهلل صاطة يف امستغرقً  العؿر ذلؽ وقطع الدكقا، ُطُؿر ُأويت العبد أن   لق بؾ
 لق بؾ سبحاكف، كعؿف معشار طشر شؽر أّدى ما لػظةٍ  وٓ واحدة لحظة يف يعصف ولؿ
 كقػ واحدة، كعؿة شؽر أّدى ما إطؿار مـ هناية ٓ ما إلك امضاطػً  طؿره كؾ   أكػؼ

 كعؿف معشار ُطشر شؽر تلدية إلك سبقؾ فال الشؽر، مـ مثؾفا إلك تحتاج كعؿة والشؽر
  ٓ  طؾل بـعؿتؽ لؽ أبقء» :آستغػار سق د يف جاء ولفذا ؛والتؼصقر بالعجز بآطرتافإ

َّٓ  الذكقب يغػر ٓ فنكَّف ،لل فاغػر بذكبل وأبقء  امػردً  كان وإن الـعؿة ولػظُ  .(2)«أكتإ
 اإليؿان كعؿة مـ والباصـة الظاهرةالـعؿ  مـ كعؿة كؾ   فقعؿّ  مضاف لؽـف الدطاء هذا يف

 الـعؿ مـ ذلؽ وغقر والصحة والعؾؿ والعؼؾ والبصر والسؿع العدم بعد والقجقد
 .(3)طباده طؾك هبا اهلل أكعؿ يتالاّل 

 .(4)مؼق دة كعؿةو مطؾؼة كعؿة كعؿتان: والـعؿة

 وهل والسـة، اإلسالم كعؿة وهل ،إبد بسعادة الؿتصؾة :ففل الؿطؾؼة الـعؿة فلما
 هبا خّصفؿ ومـ أهؾفا صراط يفديـا أن صالتـا يف كسللف أن سبحاكف اهلل أمركا التل الـعؿة

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ تعالك: يؼقل حقث ؛إطؾك الرفقؼ أهؾ وجعؾفؿ
 .[49الـساء:] ﴾ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

                                                           
 .(207)ٓبـ أبل الدكقا « الشؽر» (2)
 .(401سقليت تخريجف )ص: ( 1)
 (.521 - 520 لؾسػاريـل )ص:« كتائج إفؽار يف شرح حديث سق د آستغػار»اكظر:  (5)
 (.4 - 1ٓبـ الؼقؿ )ص:« اجتؿاع الجققش اإلسالمقة»( اكظر: 4)

.  
لف 217  كس ومكاهخه عىد السَّ  حليلت الشُّ

 وأمثال القلد وكثرة الجاه وبسط الجسد وطافقة الصحة كـعؿة :الؿؼقَّدة الـعؿة وأما
 ،ويرضاه اهلل يحبف مؿا هبا والػرح الحؼقؼة، يف هبا ُيػَرح التل هل الؿطؾؼة والـعؿة هذا،
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ تعالك: اهلل قال الػِرحقـ، يحب ٓ وهق
 .[02]يقكس: ﴾ڱ ڳ

  َّمسؾؿ كؾ   طؾك واجٌب  -والؿؼقَّدة الؿطؾؼة- اطؿقمً  كعؿف طؾك هلل الشؽر إن 
ـٌ   الـعؿة شؽر طدم أن   كؿا وكؿقها، ودوامفا لبؼائفا السبقؾ وهق مممـ، كؾ   طؾك ومتعق 

  .واضؿحاللفا لزوالفا سبٌب 

ـٌ  قؾ   وإنْ  شؽرٍ  كؾ   ققؾ: وقد  فؼد ،الؿرءُ  يشؽر لؿ فنذا جّؾ، وإن كقالٍ  لؽؾ   ثؿ
  .لؾزوال الـعؿة طّرض

  .الؿػؼقدة لؾـعؿ وصقدٌ  الؿقجقدة، لؾـعؿ ققدٌ  الشؽر :اأيًض  وققؾ

 الشؽر يسّؿقن وكاكقا ،(1)الػرار إلك وسقؾة وهق بقار، الـعؿ كػران :اأيًض  وققؾ
 .(2)الؿػؼقدة الـعؿ يجؾب ٕك ف ؛(والجالب) الؿقجقدة، الـعؿ يحػظ ٕك ف الحافظ؛

ت رتؽِ ُش  إذا الـعؿةُ  :اأيًض  وققؾ  فّرت. ُكػرت وإذا قر 

 مجقب. سؿقع إك ف كػراهنا، مـ يعقذكا وأن ،كعؿف شؽر يقزطـا أن اهلل كسلل

 

 
│ 

 

 

                                                           
 .(510لؾسػاريـل )ص  «كتائج إفؽار يف شرح حديث سقد آستغػار( »2)
 (.200ٓبـ الؼقؿ )ص:« طدة الصابريـ»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه216 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
لف 217  كس ومكاهخه عىد السَّ  حليلت الشُّ

 وأمثال القلد وكثرة الجاه وبسط الجسد وطافقة الصحة كـعؿة :الؿؼقَّدة الـعؿة وأما
 ،ويرضاه اهلل يحبف مؿا هبا والػرح الحؼقؼة، يف هبا ُيػَرح التل هل الؿطؾؼة والـعؿة هذا،
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ تعالك: اهلل قال الػِرحقـ، يحب ٓ وهق
 .[02]يقكس: ﴾ڱ ڳ

  َّمسؾؿ كؾ   طؾك واجٌب  -والؿؼقَّدة الؿطؾؼة- اطؿقمً  كعؿف طؾك هلل الشؽر إن 
ـٌ   الـعؿة شؽر طدم أن   كؿا وكؿقها، ودوامفا لبؼائفا السبقؾ وهق مممـ، كؾ   طؾك ومتعق 

  .واضؿحاللفا لزوالفا سبٌب 

ـٌ  قؾ   وإنْ  شؽرٍ  كؾ   ققؾ: وقد  فؼد ،الؿرءُ  يشؽر لؿ فنذا جّؾ، وإن كقالٍ  لؽؾ   ثؿ
  .لؾزوال الـعؿة طّرض

  .الؿػؼقدة لؾـعؿ وصقدٌ  الؿقجقدة، لؾـعؿ ققدٌ  الشؽر :اأيًض  وققؾ

 الشؽر يسّؿقن وكاكقا ،(1)الػرار إلك وسقؾة وهق بقار، الـعؿ كػران :اأيًض  وققؾ
 .(2)الؿػؼقدة الـعؿ يجؾب ٕك ف ؛(والجالب) الؿقجقدة، الـعؿ يحػظ ٕك ف الحافظ؛

ت رتؽِ ُش  إذا الـعؿةُ  :اأيًض  وققؾ  فّرت. ُكػرت وإذا قر 

 مجقب. سؿقع إك ف كػراهنا، مـ يعقذكا وأن ،كعؿف شؽر يقزطـا أن اهلل كسلل

 

 
│ 

 

 

                                                           
 .(510لؾسػاريـل )ص  «كتائج إفؽار يف شرح حديث سقد آستغػار( »2)
 (.200ٓبـ الؼقؿ )ص:« طدة الصابريـ»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار217
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

217 لف كر ومكانته عند السَّ
ُّ

حقيقة الش
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 اهلل إلك فوأحب   الؽالم خقر هل التل إربع الؽؾؿات طـ اماضقً  الحديث يزال ٓ
 بعض اًل مػص   الحديث وسبؼ أكرب، واهلل ،اهلل إٓ إلف وٓ ،هلل والحؿد ،اهلل سبحان وهل:
 الؾغة يف ومعـاه فضؾِف التؽبقر، طـ الؽالم وبؼل ،والتحؿقد التسبقحو التفؾقؾ طـ الشلء
 بف. الؿتعؾؼة إخرى إمقر وبعضِ  والشرع

 طؾقف الحث   يف الـصقص تؽاثرت وقد جزيؾ اهلل طـد وثقاُبف طظقؿ شلُكف التؽبقر إنَّ 
 ثقابف. وذكر ،فقف والرتغقب

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 ۋ﴿ الصقام: شلن يف تعالك وقال ،[222]اإلسراء: ﴾﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲
 تعالك وقال ،[220]البؼرة: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

ب ُكسؽ مـ فقف يؽقن وما الحج شلن يف   ى ې ې ې﴿ اهلل: إلك العبدُ  فقف َيتؼر 
 ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 .[5-2]الؿدثر: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ تعالك: وقال ،[57]الحج: ﴾ىئ

 شلكف: وطظؿ التؽبقر تػضقؾ بقان بصدد وهق  تقؿقة ابـ اإلس م شقخ قال
 أحد وهق ،التؽبقرَ  هق العالقةِ  ـِ كاوإم وإطقادِ  وإذانِ  الصالةِ  شعائرُ  كان ولفذا»

 اهلل، إٓ إلف وٓ هلل، والحؿد ،اهلل سبحان الؼرآن: بعد الؽالم أفضؾ هل التل الؽؾؿات
 إثر مـ شلء يف يجئ ولؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ «الصحقح» يف ذلؽ ثبت كؿا ؛أكرب واهلل
 تـعؼد ٓ الصالة أن طؾك الػؼفاء جؿفقر كان ولفذا ؛«أطظؿ اهلل» :«أكرب اهلل» :ققل بدل
 مػتاح» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لؼقل ؛الصالة بف تـعؼد لؿ ،أطظؿ اهلل :قال فؾق التؽبقر، بؾػظ إٓ

   
 ٘ٔ  

 

 فضم انتكثري ويكاَتّ يٍ اندِّيٍ
 

.  
ين  فضل الخكبير 219   ومكاهخه من الّدِ

 والشافعل مالؽ ققل وهذا .(1)«التسؾقؿ وتحؾقؾفا التؽبقر وتحريؿفا ،فقرُ الطُّ  الص ة
 ،اهلل سبحان :مثؾ إذكار مـ ذلؽ بغقر أتك ولق وغقرهؿ، وداود يقسػ وأبل وأحؿد
 الصالة. بف تـعؼد َلؿ ؛هلل والحؿد

 بحال مختص التسبقح أن كؿا ،آرتػاع حال يف بالذكر مختص   التؽبقرَ  وٕن  
 إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع كـا» :قال اهلل طبد بـ جابر طـ «الســ» يف كؿا ،آكخػاض

 اهـ. .(3)«...(2)«ذلؽ طؾك الصالة فقضعت ،سبحـا هبطـا وإذا ،كربكا طؾقكا

 فالؿسؾؿ ،متـقطة وصاطات طديدة طبادات يف لؾؿسؾؿ مصاِحٌب  التؽبقرَ  إن   ثؿ
ة يؽؿؾ ما طـد اهلل يؽرب  ذلؽ دلقؾ إلك اإلشارة سبؼ كؿا ،الحج يف ويؽرب الصقام، طد 
  .الؽريؿ الؼرآن مـ

 يشرع إلقفا الـداء فػل طالقة، ومؽاكة اطظقؿً  اشلكً  فقفا لؾتؽبقر فنن   ،الصالة وأما
 أركان مـ ركـ اإلحرام تؽبقرة إن   بؾ التؽبقر، هق وتحريؿفا ،لفا اإلقامة وطـد ،التؽبقر
 ومسؾؿ البخاري روى صالة،ال مـ ورفع خػض كؾ   يف الؿسؾؿ يصاحب هق ثؿ الصالة،

 إلك قام إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» قال:  هريرة أبل حديث مـ «صحقحقفؿا» يف
 حقـ «حؿده لؿـ اهلل سؿع» يؼقل: ثؿ يركع، حقـ يؽرب ثؿ يؼقم، حقـ يؽّبر الصالة
 حقـ يؽرب ثؿ   يفقي، حقـ يؽرب ثؿ ،«الحؿد لؽ ربـا» يؼقل: ثؿ الركعة، مـ صؾبف يرفع
 الصالة يف ذلؽ يػعؾ ثؿ رأسف، يرفع حقـ يؽرب ثؿ يسجد، حقـ يؽرب ثؿ رأسف، يرفع
 .(4)«الجؾقس بعد قـتَ ـْ الث   مـ يؼقم حقـ ويؽرب يؼضقفا، حتك كؾ فا

                                                           
 (، وابـ ماجف5(، والرتمذي )42) «ســف»(، ورواه أبق داود يف 215/ 2) «الؿسـد»أحؿد يف ( رواه 2)

 .(2/ 1) «اإلرواء»(، وصححف إلباين يف 170)
(، دون 2774) «الســ الؽربى»(، و1995(، والبخاري )555/ 5) «الؿسـد»أحؿد يف ( رواه 1)

 (،1099) «ســ أبل داود»، فؼد وردت يف حديث ابـ طؿر يف «فقضعت الصالة طؾك ذلؽ»ققلف: 
وجققشف إذا َطَؾُقا الثـايا كب روا، وإذا هبطقا سّبحقا، فقضعت الصالة ملسو هيلع هللا ىلص وكان الـبل »ولػظف: 

 «.طؾك ذلؽ
 (.225 ،24/221( الػتاوى )5)
 (.591« )مسؾؿصحقح »(، و729« )البخاريصحقح » (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
ين  فضل الخكبير 219   ومكاهخه من الّدِ

 والشافعل مالؽ ققل وهذا .(1)«التسؾقؿ وتحؾقؾفا التؽبقر وتحريؿفا ،فقرُ الطُّ  الص ة
 ،اهلل سبحان :مثؾ إذكار مـ ذلؽ بغقر أتك ولق وغقرهؿ، وداود يقسػ وأبل وأحؿد
 الصالة. بف تـعؼد َلؿ ؛هلل والحؿد

 بحال مختص التسبقح أن كؿا ،آرتػاع حال يف بالذكر مختص   التؽبقرَ  وٕن  
 إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع كـا» :قال اهلل طبد بـ جابر طـ «الســ» يف كؿا ،آكخػاض

 اهـ. .(3)«...(2)«ذلؽ طؾك الصالة فقضعت ،سبحـا هبطـا وإذا ،كربكا طؾقكا

 فالؿسؾؿ ،متـقطة وصاطات طديدة طبادات يف لؾؿسؾؿ مصاِحٌب  التؽبقرَ  إن   ثؿ
ة يؽؿؾ ما طـد اهلل يؽرب  ذلؽ دلقؾ إلك اإلشارة سبؼ كؿا ،الحج يف ويؽرب الصقام، طد 
  .الؽريؿ الؼرآن مـ

 يشرع إلقفا الـداء فػل طالقة، ومؽاكة اطظقؿً  اشلكً  فقفا لؾتؽبقر فنن   ،الصالة وأما
 أركان مـ ركـ اإلحرام تؽبقرة إن   بؾ التؽبقر، هق وتحريؿفا ،لفا اإلقامة وطـد ،التؽبقر
 ومسؾؿ البخاري روى صالة،ال مـ ورفع خػض كؾ   يف الؿسؾؿ يصاحب هق ثؿ الصالة،

 إلك قام إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» قال:  هريرة أبل حديث مـ «صحقحقفؿا» يف
 حقـ «حؿده لؿـ اهلل سؿع» يؼقل: ثؿ يركع، حقـ يؽرب ثؿ يؼقم، حقـ يؽّبر الصالة
 حقـ يؽرب ثؿ   يفقي، حقـ يؽرب ثؿ ،«الحؿد لؽ ربـا» يؼقل: ثؿ الركعة، مـ صؾبف يرفع
 الصالة يف ذلؽ يػعؾ ثؿ رأسف، يرفع حقـ يؽرب ثؿ يسجد، حقـ يؽرب ثؿ رأسف، يرفع
 .(4)«الجؾقس بعد قـتَ ـْ الث   مـ يؼقم حقـ ويؽرب يؼضقفا، حتك كؾ فا

                                                           
 (، وابـ ماجف5(، والرتمذي )42) «ســف»(، ورواه أبق داود يف 215/ 2) «الؿسـد»أحؿد يف ( رواه 2)

 .(2/ 1) «اإلرواء»(، وصححف إلباين يف 170)
(، دون 2774) «الســ الؽربى»(، و1995(، والبخاري )555/ 5) «الؿسـد»أحؿد يف ( رواه 1)

 (،1099) «ســ أبل داود»، فؼد وردت يف حديث ابـ طؿر يف «فقضعت الصالة طؾك ذلؽ»ققلف: 
وجققشف إذا َطَؾُقا الثـايا كب روا، وإذا هبطقا سّبحقا، فقضعت الصالة ملسو هيلع هللا ىلص وكان الـبل »ولػظف: 

 «.طؾك ذلؽ
 (.225 ،24/221( الػتاوى )5)
 (.591« )مسؾؿصحقح »(، و729« )البخاريصحقح » (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار219
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

219 ين فضل التكبير ومكانته من الّدِ



. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 اثـتان فقفا الرباطقة فالصالة كثقرة، مرات صالتف يف الؿسؾؿ مع يتؽرر فالتؽبقر وهبذا
 تؽبقرات، خؿُس  فقفا ركعة وكؾ   تؽبقرة، طشرة إحدى فقفا والثـائقة تؽبقرة، وطشرون
 اأربعً  فؼط الؿؽتقبة الخؿس الصؾقات يف والؾقؾة الققم يف اهلل يؽرب فالؿسؾؿ هذا وطؾك

 وكقػ ؟!والـقافؾ الرواتب طؾك -ذلؽ مع- امحافظً  كان إذا فؽقػ تؽبقرة، وتسعقـ
 ؟!مرة وثالثقن ثالٌث  التؽبقر وفقفا الصؾقات أدبار تؽقن التل إذكار طؾك امحافظً  كان إذا

 طشرة ثـتا وطدُدها الرواتب الســ مع الخؿس الصؾقات طؾك امحافظً  كان إذا فالؿسؾؿ
 الصؾقات أدبار الؿسـقن التؽبقر طؾك اومحافظً  ،ركعات ثالث والقتر الشػع مع ،ركعة

 وأربعقـ واثـتقـ ثالثؿائة يؽقن ولقؾتف يقمف يف هلل تؽبقره طدد فنن   ؛مرة وثالثقـ اثالثً 
 هذا مـف لؾصالة اهلل جعؾ حقث التؽبقر فضقؾة طؾك دٓلة هذا يف أن   ريب وٓ تؽبقرة،
 أو يمذِن مّؿـ لفا واإلقامة لؾصالة إذان يف التؽبقرُ  ذلؽ إلك ُضؿ   فنذا القافر، الـصقب
 فقفؿا يؽقن ما طدد فنن   ولقؾتف، يقمف يف تؽبقره طدد بذلؽ زاد ؛الؿمذِن إجابة طؾك ُيحافظ
 يزيد. بذلؽ التؽبقر طدد فنن  وبالتالل  تؽبقرة، خؿسقن والؾقؾة الققم يف تؽبقرات مـ

 طدد فنن ؛بققت الؿؼقد غقر الؿطؾؼ التؽبقر طؾك امحافظً  كان إذا الؿسؾؿ إن   ثؿ
 سبحاكف. اهلل إٓ يحصقف ٓ ولقالقف أيامف يف هلل تؽبقره

ـٌ  والتؽبقر ٓ   يؽقن ٓ فتحريؿفا الصالة، أركان مـ رك  وٓ- ُيشِعر وهذا بف، إ
 هق الذي لؾتؽبقر تػاصقؾ هل إكؿا الصالة وأنّ  الصالة، مـ التؽبقر بؿؽاكة -ريب

 فتحريؿفا لفا، اتحريؿً  التؽبقر كقن مـ أحسـ ...ٓ» : الؼّقؿ ابـ يؼقل تحريؿفا،
 وإفراده وطقٍب، كؼص كؾ   طـ وتـزيفف لف، كؿال كؾ   إلثبات الجامع تعالك الرّب  تؽبقر

 وأققالفا الصالة أفعال تػاصقؾ يتضّؿـ فالتؽبقر وإجاللف، وتعظقؿف بذلؽ، وتخصقصف
 أحسـ تحريؿ وأّي  ،«أكرب اهلل» لؿضؿقن تػصقؾ آخرها إلك أّولفا مـ فالصالة هتا،ئاوهق
 اهـ. .(1)«والتقحقد! لإلخالص الؿتضّؿـ التحريؿ هذا مـ

                                                           
 (.204ٓبـ الؼقؿ )ص:« الصالة( »2)

.  
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 كؾؿةً  التؽبقرُ  فؾقس الديـ، مـ شلكف وِطظؿُ  قدره وجاللةُ  التؽبقر مؽاكةُ  يتبّقـ وهبذا
 تتضّؿـ قدرها رفقعٌ  شلهنا، طظقؿٌ  كؾؿةٌ  هل بؾ لفا، مضؿقن ٓ لػظةً  أو لفا، معـك ٓ

 الرفقعة. السامقة والؿؼاصد العؿقؼةَ  والؿدلقِٓت  الجؾقؾةَ  الؿعاين

 :يؼقل» :[222]اإلسراء: ﴾﮸ ﮷﴿ تعالك: ققلف تػسقر يف  جرير ابـ قال
 .(1)«وهناك أمرك فقؿا وأصِعف وفعؾ، ققل مـ بف تعظ ؿف أن أمرك بؿا ،محؿد يا رب ؽ وطظ ؿ

 طظ ؿف :أي» كػسفا: أية تػسقر يف  الشـؼقطل إمقـ محؿد الشقخ وقال
 ،هنقف واجتـاب ،أمره امتثال طؾك الؿحافظة شّدة يف اهلل تعظقؿ رُ فَ ظْ ويَ  ،اشديدً  اتعظقؿً 

 .(2)«يرضقف ما كؾ   إلك والؿسارطة

ـَ  أنّ  إلك إشارةٌ  هذا ويف ي  يؼقم فالؿسؾؿ ،«أكبر اهلل» لؽؾؿة تػصقاًل  ُيعد   كؾ ف الد 
ف اوققامً  ،لشلكف اوتعظقؿً  ،هلل اتؽبقرً  كّؾفا والعبادات جؿقعفا بالطاطات  سبحاكف، بحؼ 

 الخّطاب بـ طؿر طـ روىيُ  ولفذا ؛قدرها وجاللةَ  الؽؾؿة هذه طظؿةَ  يبّقـ مّؿا وهذا
 ،اكبقرً  أكرب فاهلل ،(3)«فقفا وما الدكقا مـ خقرٌ  أكرب، اهلل العبد: ققل» قال: أّكف 
 .وأصقاًل  بؽرة اهلل وسبحان ،اكثقرً  هلل والحؿد

 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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 كؾؿةً  التؽبقرُ  فؾقس الديـ، مـ شلكف وِطظؿُ  قدره وجاللةُ  التؽبقر مؽاكةُ  يتبّقـ وهبذا
 تتضّؿـ قدرها رفقعٌ  شلهنا، طظقؿٌ  كؾؿةٌ  هل بؾ لفا، مضؿقن ٓ لػظةً  أو لفا، معـك ٓ

 الرفقعة. السامقة والؿؼاصد العؿقؼةَ  والؿدلقِٓت  الجؾقؾةَ  الؿعاين

 :يؼقل» :[222]اإلسراء: ﴾﮸ ﮷﴿ تعالك: ققلف تػسقر يف  جرير ابـ قال
 .(1)«وهناك أمرك فقؿا وأصِعف وفعؾ، ققل مـ بف تعظ ؿف أن أمرك بؿا ،محؿد يا رب ؽ وطظ ؿ

 طظ ؿف :أي» كػسفا: أية تػسقر يف  الشـؼقطل إمقـ محؿد الشقخ وقال
 ،هنقف واجتـاب ،أمره امتثال طؾك الؿحافظة شّدة يف اهلل تعظقؿ رُ فَ ظْ ويَ  ،اشديدً  اتعظقؿً 

 .(2)«يرضقف ما كؾ   إلك والؿسارطة

ـَ  أنّ  إلك إشارةٌ  هذا ويف ي  يؼقم فالؿسؾؿ ،«أكبر اهلل» لؽؾؿة تػصقاًل  ُيعد   كؾ ف الد 
ف اوققامً  ،لشلكف اوتعظقؿً  ،هلل اتؽبقرً  كّؾفا والعبادات جؿقعفا بالطاطات  سبحاكف، بحؼ 

 الخّطاب بـ طؿر طـ روىيُ  ولفذا ؛قدرها وجاللةَ  الؽؾؿة هذه طظؿةَ  يبّقـ مّؿا وهذا
 ،اكبقرً  أكرب فاهلل ،(3)«فقفا وما الدكقا مـ خقرٌ  أكرب، اهلل العبد: ققل» قال: أّكف 
 .وأصقاًل  بؽرة اهلل وسبحان ،اكثقرً  هلل والحؿد

 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار221
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

221 ين فضل التكبير ومكانته من الّدِ
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 الحديث وسقؽقن الديـ، مـ مؽاكتف وبقان فضؾف :التؽبقر طـ الؿاضل الحديث كان

 اأساًس  ُيعدّ  هبا الؿراد وففؿ الشرطقة إذكار فؼف إن   إذ بف؛ والؿراد التؽبقر معـك طـ
 مـف. بدّ  ٓ جؾقاًل  اومطؾبً  اطظقؿً 

 أطظؿُ  وٓ أكربُ شلء ٓ أّكف واطتؼاد ف،وإجاللُ   الرّب  تعظقؿ :هق والتؽبقر
 الجبابرة، لف وذل ت الرقاب لف خضعت الذي ففق كبقر، كؾ   جاللف دون فقصغر مـف،

 وكربيائف جاللف لعظؿة وتقاضعت الخالئؼ، لف وداكت شلء، كؾ   وقفر القجقه، لف وطـت
 وقفره حؽؿف وتحت يديف بقـ وتضاءلت واستؽاكت إشقاء، وقدرتف وطؾّقه وطظؿتف

 الؿخؾققات.
 وكذلؽ أكرب، اهلل الؿصؾل: وققل» :«الؾغة تفذيب» كتابف يف إزهري اإلمام قال

 ققٓن: فقف الؿمذ ن، ققل

 ،[17]الروم: ﴾ڄڃ ڄ ڄ﴿ وطّز: جّؾ  اهلل كؼقل كبقر، اهلل :معـاه أنّ  أحدهؿا:
ـٌ  هق :أي ـِ  ققل ومثؾف طؾقف، هّق  أوس: بـ َمع

 لعؿذذذذذرك مذذذذذا أدري وإين ٕوجذذذذذُؾ 
 

 لقجٌؾ. وإين معـاه:
 أطز   أي: إطّز، اهلل وكذلؽ كبقٍر، أكربُ اهلل الؿعـك: ،اضؿقًر  فقف أنّ  أخر: والؼقل

 الػرزدق: قال طزيٍز،

  لـذذا بـذذك السذذؿاءَ  َسذذَؿَؽ  الذذذي إنّ 
 

 وأصذذذذذقُل  َأَطذذذذذذزُّ  دطذاُِؿذذذذذف بذقذذذذذًتا 

 

 اهـ. .(1)«صقيؾٍ  وأصقُل  ،طزيزٍ  أطز   معـاه:

                                                           
 (.20/124« )هتذيب الؾغة( »2)

   
 ٕ٘  

 

 يؼىن انتكثري وتياٌ يدنىنّ
 

.  
 وبيان مدلىله معنى الخكبير  223 

 اهللُ  يؽقن أن :بؿعـك الثاين، :هق  ذكرهؿا الؾذيـ الؼقلقـ هذيـ مـ والصقاب
 ،صحقٍح  غقرُ  ففق :إول أما مـف، أطظؿَ  وٓ أكربَ ٓ :أي شلء، كؾ   مـ أكربَ العبد طـد

 أكرب. اهلل معـك هق ولقس

 أكرب العبد طـد «اهلل» يؽقن أن بف ُيراد التؽبقر» : تقؿقة ابـ اإلس م شقخ قال
ك؟ ما ،طديّ  يا» حاتؿ: بـ لعدي   ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا شلء، كؾ   مـ ك ُيػرُّ  إلف ٓ ُيؼال: أن أُيػرُّ
ّٓ  إلف ِمـ تعؾؿ ففؾ ؟اهلل إٓ ك ما ،طديّ  يا اهلل؟إ ك ؟يػرُّ  مـ ففؾ أكبر؟ اهلل يؼال: أن أُيػرُّ

 اهـ. .(1)«كبقر» بؿعـك «أكرب» جعؾ ـْ مَ  ققَل  ُيبطؾ وهذا ،«اهلل؟ مـ أكبر شلء

 .(2)جقّد بنسـاد وغقرهؿ ،حبان وابـ ،والرتمذي ،أحؿد اإلمام رواه هذا طدي   وحديث

 مـف، أطظؿُ  وٓ أكربُ شلء فال شلء، كؾ   مـ :أي ،«أكبر اهلل» :معـك أن يتبّقـ وبف
 :أي ،«أكرب اهلل» :هل واإلجالل التعظقؿ معـك يف لؾعرب لػظةٍ  أبؾغ إن   :ُيؼال ولفذا
 الشاطر: قال شلء، كؾ   مـ أكربُ بلّكف ِصْػفُ 

  شذذذذذلءٍ  كذذذذذؾ   أكبذذذذذرَ  اهلل رأيذذذذذُت 
 

(3)جـذذذذقًدا وأكثذذذذرهؿ مذذذذذحاولةً  
 

 

 امرادفً  لقس التعظقؿ أنّ  ُيعؾؿ أن يـبغل لؽـ التعظقؿ، -تؼّدم كؿا- معـاه والتؽبقر
 الؿعـك، يف طؾقفا ويزيد يتضّؿـفا ّٕكف العظؿة؛ مـ أكؿؾ فالؽربياء لؾتؽبقر، الؿعـك يف

 فننّ  طظؿتف، إثبات «أكبر اهلل» :ققلف ويف» : تقؿقة ابـ اإلس م شقخ يؼقل ولفذا
 يف الؿشروطة إلػاظ جاءت ولفذا أكؿؾ، الؽربياء ولؽـ العظؿة، تتضّؿـ الؽربياء
 يف ثبت كؿا أطظؿ، اهلل :ققل مـ أكؿؾ ذلؽ فننّ  ؛«أكبر اهلل» بؼقل: وإذان الصالة

 إزاري، والعظؿة ،رداِل الؽبرياء تعالك: اهلل يؼقل» قال: أكّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ «الصحقح»
 ومعؾقم كالرداء، والؽربياء كاإلزار العظؿة فجعؾ ،(4)«طّذبتف مـفؿا اواحًد  كازطـل فؿـ

                                                           
 (.0/159« )الػتاوى( »2)
 (.7104)اإلحسان( )« صحقح ابـ حبان»(، و1905« )الرتمذي جامع»(، و4/572« )الؿسـد( »1)
 (.20/115لؾؼرصبل )« الجامع ٕحؽام الؼرآن»( اكظر: 5)
 (.1410مسؾؿ )رواه ( 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اهللُ  يؽقن أن :بؿعـك الثاين، :هق  ذكرهؿا الؾذيـ الؼقلقـ هذيـ مـ والصقاب
 ،صحقٍح  غقرُ  ففق :إول أما مـف، أطظؿَ  وٓ أكربَ ٓ :أي شلء، كؾ   مـ أكربَ العبد طـد

 أكرب. اهلل معـك هق ولقس

 أكرب العبد طـد «اهلل» يؽقن أن بف ُيراد التؽبقر» : تقؿقة ابـ اإلس م شقخ قال
ك؟ ما ،طديّ  يا» حاتؿ: بـ لعدي   ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا شلء، كؾ   مـ ك ُيػرُّ  إلف ٓ ُيؼال: أن أُيػرُّ
ّٓ  إلف ِمـ تعؾؿ ففؾ ؟اهلل إٓ ك ما ،طديّ  يا اهلل؟إ ك ؟يػرُّ  مـ ففؾ أكبر؟ اهلل يؼال: أن أُيػرُّ

 اهـ. .(1)«كبقر» بؿعـك «أكرب» جعؾ ـْ مَ  ققَل  ُيبطؾ وهذا ،«اهلل؟ مـ أكبر شلء

 .(2)جقّد بنسـاد وغقرهؿ ،حبان وابـ ،والرتمذي ،أحؿد اإلمام رواه هذا طدي   وحديث

 مـف، أطظؿُ  وٓ أكربُ شلء فال شلء، كؾ   مـ :أي ،«أكبر اهلل» :معـك أن يتبّقـ وبف
 :أي ،«أكرب اهلل» :هل واإلجالل التعظقؿ معـك يف لؾعرب لػظةٍ  أبؾغ إن   :ُيؼال ولفذا
 الشاطر: قال شلء، كؾ   مـ أكربُ بلّكف ِصْػفُ 

  شذذذذذلءٍ  كذذذذذؾ   أكبذذذذذرَ  اهلل رأيذذذذذُت 
 

(3)جـذذذذقًدا وأكثذذذذرهؿ مذذذذذحاولةً  
 

 

 امرادفً  لقس التعظقؿ أنّ  ُيعؾؿ أن يـبغل لؽـ التعظقؿ، -تؼّدم كؿا- معـاه والتؽبقر
 الؿعـك، يف طؾقفا ويزيد يتضّؿـفا ّٕكف العظؿة؛ مـ أكؿؾ فالؽربياء لؾتؽبقر، الؿعـك يف

 فننّ  طظؿتف، إثبات «أكبر اهلل» :ققلف ويف» : تقؿقة ابـ اإلس م شقخ يؼقل ولفذا
 يف الؿشروطة إلػاظ جاءت ولفذا أكؿؾ، الؽربياء ولؽـ العظؿة، تتضّؿـ الؽربياء
 يف ثبت كؿا أطظؿ، اهلل :ققل مـ أكؿؾ ذلؽ فننّ  ؛«أكبر اهلل» بؼقل: وإذان الصالة

 إزاري، والعظؿة ،رداِل الؽبرياء تعالك: اهلل يؼقل» قال: أكّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ «الصحقح»
 ومعؾقم كالرداء، والؽربياء كاإلزار العظؿة فجعؾ ،(4)«طّذبتف مـفؿا اواحًد  كازطـل فؿـ

                                                           
 (.0/159« )الػتاوى( »2)
 (.7104)اإلحسان( )« صحقح ابـ حبان»(، و1905« )الرتمذي جامع»(، و4/572« )الؿسـد( »1)
 (.20/115لؾؼرصبل )« الجامع ٕحؽام الؼرآن»( اكظر: 5)
 (.1410مسؾؿ )رواه ( 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار223
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

223 معنى التكبير وبيان مدلوله



. 

. 
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 ذلؽ وتضّؿـ بؾػظف، صّرح التعظقؿ مـ أبؾغَ  التؽبقرُ  كان فؾّؿا أشرف، الرداء أنّ 
 اهـ. .(1)«التعظقؿ

 بلنّ  وآمـ اطتؼد إذا الؿسؾؿ أن :وهق إغػالف وطدم لف التـّبف يـبغل أمرٌ  وهاهـا 
 طؾؿَ  وطظؿتف، اهلل كربياء طـد يصغر كرب مفؿا شلء كؾ   وأنّ  شلء، كؾ   مـ أكرب  اهلل
 أوصافف وسائرَ  وجؿاَلف وجالَلف وطظؿَتف الرب   كربياءَ  أن   :القؼقـ طؾؿ ذلؽ خالل مـ

 وإفؽار، إبصار تدركف أو ،إففام تتصّقره أو ،العؼقل بف تحقط أن يؿؽـ ٓ أمرٌ  وكعقتف
 مـ اكثقرً  تدركَ  أن طـ طاجزةٌ  وإففامَ  العؼقَل  إنّ  بؾ ذلؽ، مـ وأطظؿ أطظؿ فاهلل

 ؟!سبحاكف بالرب فؽقػ ، الرب مخؾققات

 طام، خؿسؿائة تؾقفا والتل الدكقا السؿاء بقـ» قال: أّكف  مسعقد ابـ طـ ثبت
 وبقـ ،طام خؿسؿائة والؽرسل   السابعة لسؿاءا وبقـ طام، خؿسؿائة سؿاء كؾ   وبقـ

 طؾقف يخػك ٓ العرش، فقق واهلل الؿاء، فقق والعرش طام، خؿسؿائة والؿاء الؽرسل  
 .(2)«أطؿالؽؿ مـ شلء

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: أسؾؿ بـ زيد طـ ،«تػسقره»ى ابـ جرير الطربي يف ورو
ّٓ  الؽرسل يف السبع السؿقات ما»  .«سٍ رْ تُ  يف ُألؼقت سبعة كدراهؿإ

ّٓ  العرش يف الؽرسل ما» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  : ذر أبق وقالقال  إ
 .(3)«إرض مـ ف ةٍ  ضفري بقـ ألؼقت حديدٍ  مـ ؼةٍ كحؾْ 

                                                           
 (.20/105« )الػتاوى( »2)
(، وأبق 9/112« )الؽبقر»(، والطرباين يف 17 ،14)ص:« الرد طؾك الجفؿقة»( رواه الدارمل يف 1)

 (، وغقرهؿ.1/190« )إسؿاء والصػات»(، والبقفؼل يف 1/429« )العظؿة»الشقخ يف 
« العؾق»، وصححف الذهبل يف «رجالف رجال الصحقح(: »2/24« )الؿجؿع»قال الفقثؿل يف 

 (.200)ص:« اجتؿاع الجققش»مختصره(، وابـ الؼقؿ يف  - 205)ص:
أول »(، وقال: 14/ 2) «البداية والـفاية»(، وطـف ذكره ابـ كثقر يف 20/ 5) «تػسقر الطربي( »5)

 السؾسؾة»، ولحديث أبل ذر صرق أخرى أوردها إلباين يف «الحديث مرسؾ، وطـ أبل ذر مـؼطع
 .(، وصححف بؿجؿقطفا209) «الصحقحة

.  
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 بالـسبة الؽرسل   وطظؿ إرض، إلك بالـسبة السؿاء طظؿ يف الؿسؾؿ ولقتلّمؾ 
، إلك بالـسبة العرش وِطظؿ السؿاء، إلك  تدرك أن طـ طاجزةٌ  العؼقَل  فننّ  الؽرسل 

 يف اإذً  بإمر فؽقػ مخؾققة، وهل وكقػقتفا بُؽـِْففا تحقط أن أو ،إشقاء هذه كؿال
 إففامُ  تدرك أو ،صػاتف ُكـْفَ  العؼقُل  تعرف أن مـ وأجؾ   أكرب ففق سبحاكف، الخالؼ
 والعؼقل إفؽار ٕنّ  اهلل؛ يف التػّؽر طـ بالـفل السـةُ  جاءت ولفذا ؛وطظؿَتف كربياَءه

 قال: خرج رسقل اهلل ، طـ طبد اهلل بـ سالمذلؽ مـ أكرب فاهلل صػاتف، كـف تدرك ٓ
 «فقؿ تتػؽرون؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  طـ أصحابف وهؿ يتػؽرون يف خؾؼ اهلل طؾك كاٍس  ملسو هيلع هللا ىلص

ف  تػؽروا يف اهلل، ولؽـ تػؽروا فقؿا خؾؼ »، قال: قالقا: كتػؽر يف خؾؼ اهلل 
  .(1)الحديث «...اهلل

 يف معرفتقـ إحضار هق - الؼّقؿ ابـ يبّقـ كؿا- هـا بف الؿلمقر والتػّؽرُ 
 قؾبف يف أحضر إذا فالؿسؾؿ بالؿثال، يتضح وهذا ،(2)ثالثة معرفة مـفؿا لقستثؿر الؼؾب

 يف أحضر ثؿ ذلؽ، وكحق وطرش وكرسل وأرض سؿقات مـ الؿخؾققات هذه ربَ كِ 
 :وهل ثالثة معرفة بذلؽ لف حصؾ هبا واإلحاصة إشقاء هذه إدراك طـ طجزه قؾبف

 بـعقتف تحقط أو ،صػاتف تدرك أن طـ العؼقل وطجز ،إشقاء هذه خالؼ وكربياء طظؿة

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ سبحاكف: يؼقل سبحاكف،
 اهلل وسبحان ،اكثقرً  هلل والحؿد ،اكبقرً  أكرب فاهلل ،[222]اإلسراء:  ﴾ ﮸ ﮷ ﮴ ﮵﮶ ﮳
 .وأصقاًل  بؽرة

                                                           
(، ويف إسـاده شفر بـ 44/ 4) «الحؾقة»(، وأبق كعقؿ يف 12) «العظؿة»أبق الشقخ يف  ( رواه2)

 (.29ٓبـ أبل حاتؿ ) «الؿراسقؾ»حقشب، وفقف ضعػ، وهق لؿ يؾؼ طبد اهلل بـ سالم، كؿا يف 
(، ثؿ 541) «الؿؼاصد الحسـة»ؽـ لؾحديث شقاهد يتؼقى هبا، أورد بعضفا السخاوي يف ول

 .. اهـ«وأساكقدها ضعقػة، لؽـ اجتؿاطفا يؽتسب ققة، والؿعـك صحقح»قال: 
  (.2722) «السؾسؾة الصحقحة»والحديث حسـف إلباين يف 

 (.222( مػتاح دار السعادة )ص:1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 بالـسبة الؽرسل   وطظؿ إرض، إلك بالـسبة السؿاء طظؿ يف الؿسؾؿ ولقتلّمؾ 
، إلك بالـسبة العرش وِطظؿ السؿاء، إلك  تدرك أن طـ طاجزةٌ  العؼقَل  فننّ  الؽرسل 

 يف اإذً  بإمر فؽقػ مخؾققة، وهل وكقػقتفا بُؽـِْففا تحقط أن أو ،إشقاء هذه كؿال
 إففامُ  تدرك أو ،صػاتف ُكـْفَ  العؼقُل  تعرف أن مـ وأجؾ   أكرب ففق سبحاكف، الخالؼ
 والعؼقل إفؽار ٕنّ  اهلل؛ يف التػّؽر طـ بالـفل السـةُ  جاءت ولفذا ؛وطظؿَتف كربياَءه

 قال: خرج رسقل اهلل ، طـ طبد اهلل بـ سالمذلؽ مـ أكرب فاهلل صػاتف، كـف تدرك ٓ
 «فقؿ تتػؽرون؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  طـ أصحابف وهؿ يتػؽرون يف خؾؼ اهلل طؾك كاٍس  ملسو هيلع هللا ىلص

ف  تػؽروا يف اهلل، ولؽـ تػؽروا فقؿا خؾؼ »، قال: قالقا: كتػؽر يف خؾؼ اهلل 
  .(1)الحديث «...اهلل

 يف معرفتقـ إحضار هق - الؼّقؿ ابـ يبّقـ كؿا- هـا بف الؿلمقر والتػّؽرُ 
 قؾبف يف أحضر إذا فالؿسؾؿ بالؿثال، يتضح وهذا ،(2)ثالثة معرفة مـفؿا لقستثؿر الؼؾب

 يف أحضر ثؿ ذلؽ، وكحق وطرش وكرسل وأرض سؿقات مـ الؿخؾققات هذه ربَ كِ 
 :وهل ثالثة معرفة بذلؽ لف حصؾ هبا واإلحاصة إشقاء هذه إدراك طـ طجزه قؾبف

 بـعقتف تحقط أو ،صػاتف تدرك أن طـ العؼقل وطجز ،إشقاء هذه خالؼ وكربياء طظؿة

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ سبحاكف: يؼقل سبحاكف،
 اهلل وسبحان ،اكثقرً  هلل والحؿد ،اكبقرً  أكرب فاهلل ،[222]اإلسراء:  ﴾ ﮸ ﮷ ﮴ ﮵﮶ ﮳
 .وأصقاًل  بؽرة

                                                           
(، ويف إسـاده شفر بـ 44/ 4) «الحؾقة»(، وأبق كعقؿ يف 12) «العظؿة»أبق الشقخ يف  ( رواه2)

 (.29ٓبـ أبل حاتؿ ) «الؿراسقؾ»حقشب، وفقف ضعػ، وهق لؿ يؾؼ طبد اهلل بـ سالم، كؿا يف 
(، ثؿ 541) «الؿؼاصد الحسـة»ؽـ لؾحديث شقاهد يتؼقى هبا، أورد بعضفا السخاوي يف ول

 .. اهـ«وأساكقدها ضعقػة، لؽـ اجتؿاطفا يؽتسب ققة، والؿعـك صحقح»قال: 
  (.2722) «السؾسؾة الصحقحة»والحديث حسـف إلباين يف 

 (.222( مػتاح دار السعادة )ص:1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار225
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

225 معنى التكبير وبيان مدلوله
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ٓ   إلف وٓ هلل، والحؿد اهلل، سبحان» :إربع الؽؾؿات طـ سبؼ فقؿا تحدثُت   اهلل،إ

ًٓ  الؽؾؿات هذه فضؾ يف ورد وما ،«أكرب واهلل  بؿعاين كذلؽ يتعّؾؼ وما ،وتػصقاًل  إجؿا
، الؽؾؿات هذه ـّ  أنْ  الؽؾؿات همٓء طـ الحديث ختام يف الحسـ مـ ولعؾ   ومدلقلف

ـ  بَ  ما إلك شقرأُ   الؽؾؿات همٓء أن   تؼّدم ما خ ل مـ طؾؿـا وقد ،وتالزمٍ  ترابطٍ  مـ قـف
ـ   ـ   ،الؽريؿ الؼرآن بعد الؽالم أفضؾ ه  اإلشارة اأيًض  معـا وتؼّدم الؽريؿ، الؼرآن مـ وه
 الؽؾؿات هبمٓء تعالك اهلل ذكر شلن طظؿ طؾك الدالة الـصقص مـ كبقرة جؿؾة إلك

 الدكقا يف مستؿر وخقر ،وفقرة وفضائؾ ،كثقرة أجقر مـ ذلؽ طؾك يرتّتب وما ،إربع
 إربع الؽؾؿات هذه بقـ آرتباط ققة لكإ إشارة أوضح هذا يف أن   شؽ وٓ وأخرة،

. الصؾة وشدة ـ   بقـف

 ؛التحؿقد قريـ فالتسبقح ،شطران -العؾؿ أهؾ أوضح كؿا- الؽؾؿات همٓء إن   ثؿ  
 إلك حبقبتان ،الؿقزان يف ثؼقؾتان ،الؾسان طؾك خػقػتان كؾؿتان» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال ولفذا

 أبل طـ «الصحقحقـ» يف أخرجاه ،«العظقؿ اهلل سبحان وبحؿده، اهلل سبحان الرحؿـ:
 لؿ ِؽتف: اهلل اصطػك ما الؽ م أفضؾ» ذر: أبل طـ مسؾؿ رواه فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص وقال .(1)هريرة
 ،[50]البؼرة: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: اهلل يؼقل الؼرآن ويف ،(2)«وبحؿده اهلل سبحان
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؽان ،[5]الـصر: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿ وقال:
 هؽذا الؼرآن، يتلّول ،«لل اغػر الؾفؿ ،وبحؿدك ربـا الؾفؿ سبحاكؽ» ركقطف: يف يؼقل
 تلويؾ «وبحؿدك الؾفؿ سبحاكؽ» ققلف: فجعؾ ،(3) طائشة طـ الصحاح يف

                                                           
 .(90تؼدم تخريجف )ص:( 2)
 .(244تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.424« )مسؾؿصحقح »(، و227« )البخاريصحقح » (5)
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ تعالك: قال وقد ،﴾ڇ ڇ ڇ﴿
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وقال: ،[00غافر:] ﴾ڳ گ گ گ گ
 كثقرة. اقرتاهنؿا يف وأثار ،[22-27]الروم: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ا ـُ  ففق التفؾقُؾ  وأمَّ  أن أشفد أكرب، اهلل أكرب اهلل إذان: كؾؿات يف كؿا التؽبقرِ  قري
ٓ   إلف ٓ  اهلل أكرب اهلل :الصالة إلك العباد دطاء بعد ثؿ اهلل، رسقل امحؿدً  أن   أشفد اهللإ

ٓ   إلف ٓ أكرب  تعالك، هلل ذكر وهق وآخره، أولف يف والتشفد التؽبقر طؾك مشتؿٌؾ  ففق اهلل،إ
 ثقاب هق والػالح العؿؾ، هل فالصالة والػالح، الصالة إلك الخؾؼ دطاء وسطف ويف

 أولف عؾوُج  شفادة، تؽبقرتقـ كؾ   فؿع ،اوترً  والتشفد ،اشػعً  التؽبقر جعؾ لؽـ العؿؾ،
 اجؿقعً  والشفادتان مّرتقـ، ويتشّفد ،اأربعً  يؽرب إذان أول فػل آخره، طؾك امضاطػً 
 الشفادة. لػظ بف يؼرتن لؿ الذي التفؾقؾ مع فؼط مرتان التؽبقر آخره ويف الشفادة، باسؿ

 اإلشراف، تؽبقر يف بقـفؿا جؿع ،إذان يف والتفؾقؾ التؽبقر بقـ جؿع ...وكؿا
 ويؼقل: اثالثً  يؽرب طؿرة أو حجة أو غزوة يف اشرفً  طال وإذا والؿروة، الصػا طؾك فؽان

َّٓ  إلف ٓ»  إلف ٓ قدير، شلء كؾ طؾك وهق الحؿد ولف الؿؾؽ لف لف، شريؽ ٓ وحده اهللإ
 َّٓ  يػعؾ «وحده إحزاب وهزم ،جـده وأطزّ  ،طبده وكصر ،وطده صدق ،وحده اهللإ
 فجؿع ،اثالثً  وهّؾؾ ،اثالثً  كبّر الدابة طؾك وكذلؽ ،(1)الصحاح يف وهذا ،اثالثً  ذلؽ
 الـبل أن   :فقف الرتمذي رواه الذي حاتؿ بـ طدي حديث وكذلؽ والتفؾقؾ، التؽبقر بقـ
ك؟ ما ،طدي يا» لف: قال ملسو هيلع هللا ىلص ك ُيِػرُّ َّٓ  إلف ٓ يؼال: أن أُيِػرُّ َّٓ  إلف مـ تعؾؿ ففؾ اهلل،إ  اهلل؟إ
ك؟ ما ،طدي يا ك ُيِػرُّ  فؼرن ،(2)«؟!اهلل مـ أكبرُ  شلءٍ  مـ ففؾ ،أكبر اهلل يؼال: أن أُيِػرُّ

 .(3)«والتؽبقر التفؾقؾ بقـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 أصؾ هق الذي التقحقد طؾك ٓشتؿالف ؛التفؾقؾ هق :الؽؾؿات همٓء أفضؾ إن   ثؿ

                                                           
  (.2544« )مسؾؿصحقح »(، و2797« )البخاريصحقح » (2)
 .(115وتؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.155 - 14/152« )مجؿقع الػتاوى( »5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ تعالك: قال وقد ،﴾ڇ ڇ ڇ﴿
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وقال: ،[00غافر:] ﴾ڳ گ گ گ گ
 كثقرة. اقرتاهنؿا يف وأثار ،[22-27]الروم: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ا ـُ  ففق التفؾقُؾ  وأمَّ  أن أشفد أكرب، اهلل أكرب اهلل إذان: كؾؿات يف كؿا التؽبقرِ  قري
ٓ   إلف ٓ  اهلل أكرب اهلل :الصالة إلك العباد دطاء بعد ثؿ اهلل، رسقل امحؿدً  أن   أشفد اهللإ

ٓ   إلف ٓ أكرب  تعالك، هلل ذكر وهق وآخره، أولف يف والتشفد التؽبقر طؾك مشتؿٌؾ  ففق اهلل،إ
 ثقاب هق والػالح العؿؾ، هل فالصالة والػالح، الصالة إلك الخؾؼ دطاء وسطف ويف

 أولف عؾوُج  شفادة، تؽبقرتقـ كؾ   فؿع ،اوترً  والتشفد ،اشػعً  التؽبقر جعؾ لؽـ العؿؾ،
 اجؿقعً  والشفادتان مّرتقـ، ويتشّفد ،اأربعً  يؽرب إذان أول فػل آخره، طؾك امضاطػً 
 الشفادة. لػظ بف يؼرتن لؿ الذي التفؾقؾ مع فؼط مرتان التؽبقر آخره ويف الشفادة، باسؿ

 اإلشراف، تؽبقر يف بقـفؿا جؿع ،إذان يف والتفؾقؾ التؽبقر بقـ جؿع ...وكؿا
 ويؼقل: اثالثً  يؽرب طؿرة أو حجة أو غزوة يف اشرفً  طال وإذا والؿروة، الصػا طؾك فؽان

َّٓ  إلف ٓ»  إلف ٓ قدير، شلء كؾ طؾك وهق الحؿد ولف الؿؾؽ لف لف، شريؽ ٓ وحده اهللإ
 َّٓ  يػعؾ «وحده إحزاب وهزم ،جـده وأطزّ  ،طبده وكصر ،وطده صدق ،وحده اهللإ
 فجؿع ،اثالثً  وهّؾؾ ،اثالثً  كبّر الدابة طؾك وكذلؽ ،(1)الصحاح يف وهذا ،اثالثً  ذلؽ
 الـبل أن   :فقف الرتمذي رواه الذي حاتؿ بـ طدي حديث وكذلؽ والتفؾقؾ، التؽبقر بقـ
ك؟ ما ،طدي يا» لف: قال ملسو هيلع هللا ىلص ك ُيِػرُّ َّٓ  إلف ٓ يؼال: أن أُيِػرُّ َّٓ  إلف مـ تعؾؿ ففؾ اهلل،إ  اهلل؟إ
ك؟ ما ،طدي يا ك ُيِػرُّ  فؼرن ،(2)«؟!اهلل مـ أكبرُ  شلءٍ  مـ ففؾ ،أكبر اهلل يؼال: أن أُيِػرُّ

 .(3)«والتؽبقر التفؾقؾ بقـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 أصؾ هق الذي التقحقد طؾك ٓشتؿالف ؛التفؾقؾ هق :الؽؾؿات همٓء أفضؾ إن   ثؿ

                                                           
  (.2544« )مسؾؿصحقح »(، و2797« )البخاريصحقح » (2)
 .(115وتؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.155 - 14/152« )مجؿقع الػتاوى( »5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 وٓ الجـة،دخقل  ثؿـ وهق الـار، وأهؾ الجـة أهؾ بقـ الػارق الؽالم وهق اإليؿان،
ٓ   أحد إسالم يصؾح ٓ   إلف ٓ :كالمف آخر كان ـْ ومَ  ،بفإ  ومـزلة الجـة، دخؾ ،اهللإ

 ؛وتابع لف فرع سقاه وما ،أصؾ فالتفؾقؾ إصؾ، مـ الػرع مـزلة مـف والتسبقح التحؿقد
 وسبعقن بضع اإليؿان» : هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» يف كؿا ملسو هيلع هللا ىلص قال ولفذا
َّٓ  إلف ٓ :ققل أط ها شعبة  صؾقات فجعؾ .(1)«الطريؼ طـ إذى إماصة وأدكاها ،اهللإ
  ذر أبل طـ «الؿسـد» ويف اإليؿان، شعب وأرفع كأطؾ التفؾقؾ طؾقف وسالمف اهلل
ٓ   إلف ٓ الحسـات أفؿـ ،اهلل رسقل يا قؾت: قال:  ،(2)«الحسـات أفضؾ هل» قال: اهلل؟إ

 مـفا. كبقرة جؿؾة معـا تؼّدم وقد ،اجد   كثقرة الؿعـك هذا يف وإحاديث

 لؿ ِؽتف اهلل اصطػك ما الؽ م أفضؾ» قال: أك ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت ما هذا يعارض وٓ
 أن - تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال كؿا- مـف يؾزم ٓ إذ ؛(3)«وبحؿده اهلل سبحان
 يف طـفا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هنك وقد الذكر، مـ أفضؾ الؼرآن قراءة أن   بدلقؾ امطؾؼً  أفضؾ يؽقن
 فعظؿقا الركقع أما ،اساجًد  أو اراكعً  الؼرآن أقرأ أن ُكفقُت  إين» وقال: والسجقد الركقع
ـٌ  ،الدطاء يف فاجتفدوا السجقد وأما الرّب، فقف  .(4)«لؽؿ يستجاب أن فَؼِؿ

 أفضؾ كان إذا الشلء أن   :وهق  اإلسالم شقخ طؾقف كّبف طظقؿ أصؾ وهاهـا
 الؿػضقل بؾ أحد، لؽؾ وٓ ،حال كؾ يف أفضؾ يؽقن أن يجب لؿ ،الجؿؾة حقث مـ
 والسجقد الركقع يف التسبقح أن   كؿا الؿطؾؼ، الػاضؾ مـ أفضؾ فقف شرع الذي مقضعف يف

 بعده والدطاء الصالة آخر يف والتشفد والتؽبقر، التفؾقؾ ومـ ،الؼرآن قراءة مـ أفضؾ
 لؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼقل إحقال باختالف مختؾػ فالتػضقؾ الؼرآن، قراءة مـ أفضؾ
 سائؾ، سمال طؾك خرج هذا ،«وبحؿده اهلل سبحان» فؼال: ؟أفضؾ الؽالم أّي  سئؾ
ًٓ  السائؾ حال مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾؿ فربؿا  مخصقصة. حا

                                                           
 .(241تؼدم تخريجف )ص:( 2)
 .(252تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 .(244تؼدم تخريجف )ص: (5)
 .(20تؼدم تخريجف )ص: (4)

.  
 الخالشم بين الكلماث ألازبع 229 

  .امطؾؼً  أفضؾ التفؾقؾ كان وإن إحقال، باخت ف مختؾػ فالتػضقؾ :كؾ   وطؾك

 اكخػاض حال ٕك فا ؛الجفر فقفا ويؽره اإلسرار فقفا يستحب حال :ث ثة وإحقال
 إودية، بطقن يف وكذلؽ والتؽبقر، التفؾقؾ مـ أفضؾ التسبقح ففـا والسجقد، كالركقع
 أفضؾ والتؽبقر التفؾقؾ ففـا ؛وإذان كاإلشراف واإلطالن الجفر فقف يستحب   وحال
 .(1)إمران فقف يشرع وحال التسبقح، مـ

 اهلل وصؾك ويرضاه، يحبف خقر لؽؾ الؿسؾؿقـ وجؿقع يقفؼـا أن الؽريؿ اهلل كسلل
 أجؿعقـ. وأصحابف آلف وطؾك ،محؿد كبق ـا طؾك وسؾؿ

 

 

 

 

 

 
 

 

│ 

 

 

                                                           
 (.159 - 14/150ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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  .امطؾؼً  أفضؾ التفؾقؾ كان وإن إحقال، باخت ف مختؾػ فالتػضقؾ :كؾ   وطؾك

 اكخػاض حال ٕك فا ؛الجفر فقفا ويؽره اإلسرار فقفا يستحب حال :ث ثة وإحقال
 إودية، بطقن يف وكذلؽ والتؽبقر، التفؾقؾ مـ أفضؾ التسبقح ففـا والسجقد، كالركقع
 أفضؾ والتؽبقر التفؾقؾ ففـا ؛وإذان كاإلشراف واإلطالن الجفر فقف يستحب   وحال
 .(1)إمران فقف يشرع وحال التسبقح، مـ

 اهلل وصؾك ويرضاه، يحبف خقر لؽؾ الؿسؾؿقـ وجؿقع يقفؼـا أن الؽريؿ اهلل كسلل
 أجؿعقـ. وأصحابف آلف وطؾك ،محؿد كبق ـا طؾك وسؾؿ

 

 

 

 

 

 
 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الَحْقَقؾة، :شلهنا ِطظؿ وبقانِ  بتػضقؾفا الـصقُص  جاءت التل العظقؿة الؽؾؿات مـ فنن  
َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ» :ققل وهل  إلك مضؿقمة إحاديث بعض يف جاءت وقد ،«باهللإ

اًل  طـفا الحديث سبؼ التل إربع الؽؾؿات  وردت التل الـصقص ومـ مضك، فقؿا مػص 
 والحاكؿ ،الرتمذيأحؿد و رواه ما :الؽؾؿات أولئؽ إلك مضؿقمة الؽؾؿة هذه فقفا
 طؾك ما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد حديث مـ

َّٓ  إلف ٓ :يؼقل رجؾ إرض  وٓ حقل وٓ ،هلل والحؿد ،اهلل وسبحان ،أكبر واهلل ،اهللإ
َّٓ  ققة َّٓ  ؛باهللإ رتإ   .(1)«البحر زبد مـ أكثر كاكت ولق ذكقبف طـف ُكػ 

  أوىف أبل ابـ طـ ،وغقرهؿ والدارقطـل والـسائل داود أبق رواه ما اوأيًض 
  فعؾ ؿـل شقًئا الؼرآن آخذ مـ أن أستطقع ٓ إين :فؼال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك رجؾ جاء قال:
َّٓ  إلف وٓ ،هلل والحؿد ،اهلل سبحان ؾ:ق» قال: مـف ـلئيجز ما  حقل وٓ ،أكبر واهلل ،اهللإ
َّٓ  ققة وٓ  ارحؿـل الؾفؿ ؾ:ق» قال: ؟لل فؿا،  هلل هذا قال: يا رسقل اهلل، ،«باهللإ

 فؼد هذا أما» :ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا قام، قال هؽذا بقده، فؼال رسقل اهلل  ،«واهدين وطافـلوارزقـل 
 .(2)«الخقرمـ  هيد مألَ 

 مـ استؽثروا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن    الخدري سعقد أبل حديث مـ وروي
 ،حوالتسبق ،والتفؾقؾ ،التؽبقر» قال: اهلل؟ رسقل يا هل وما ققؾ: ،«الصالحات الباققات
َّٓ  ققة وٓ حقل وٓ ،والحؿد  .(3)«باهللإ

                                                           
 .(212تؼدم تخريجف )ص ( 2)
 .(255سبؼ تخريجف )ص ( 1)
 «الؿستدرك»(، و240)اإلحسان( ) «صحقح ابـ حبان»، و(5/70« )الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 5)

(2 /021.) 
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َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ» د  طَ  جاء لؽـ  [44]الؽفػ: ﴾پ پ﴿ جؿؾة يف «باهللإ
 أمقر أنَّ  «مسـده» يف أحؿد اإلمام روى فؼد والتابعقـ، الصحابة مـ واحد غقر طـ

 إلف ٓ هل» فؼال: هل؟ ما :الصالحات الباققات طـ ُسئؾ  طػان بـ طثؿان الؿممـقـ
  ٓ ٓ   ققة وٓ حقل وٓ أكرب، واهلل هلل، والحؿد اهلل، وسبحان اهلل،إ  .(1)«باهللإ

 فؼال: ،«الصالحات الباققات» طـ سئؾ أكَّف  طؿر ابـ طـ جرير ابـ وروى
ٓ   إلف ٓ» ٓ   ققة وٓ حقل وٓ ،اهلل وسبحان أكرب، واهلل اهلل،إ  .«باهللإ

 اهلل، سبحان الصالحات: الباققات» قال: الؿسقب بـ سعقد طـ مالؽ وروى
ٓ   إلف وٓ هلل، والحؿد ٓ   ققة وٓ حقل وٓ أكرب، واهلل اهلل،إ  .«باهللإ

 طـ الؿسقب بـ سعقد سللـل» قال: صقاد بـ طؿارة طـ الطبري جرير ابـ وروى
 والحج، الزكاة فؼؾت: ُتصب، لؿ قال: والصقام، الصالة فؼؾت: ،«الصالحات الباققات»

ـ   تصب، لؿ فؼال: ٓ   إلف ٓ الخؿس: الؽؾؿات ولؽـف  اهلل، وسبحان أكرب، واهلل اهلل،إ
ٓ   ققة وٓ حقل وٓ هلل، والحؿد  .«باهللإ

 الؽؾؿات همٓء يف محصقرةٌ  «الصالحات الباققات» أن   قهؿيُ  هذا الؿسقب ابـ وأثر
َـّ  «الصالحات الباققات» أنَّ  العؾؿ أهؾ مـ الؿحؼؼقن ؾقفط والذي الخؿس،  جؿقع ه
 هل» قال: ﴾پ پ﴿ ققلف: يف  طباس ابـ طـ جاء كؿا الخقر، أطؿال
ٓ   إلف ٓ :ققل ،اهلل ذكر  حقل وٓ اهلل، وتبارك هلل، والحؿد اهلل، وسبحان أكرب، واهلل اهلل،إ
ٓ   ققة وٓ  ،والحج ،والصالة ،والصقام اهلل، رسقل طؾك اهلل وصؾك اهلل، وأستغػر باهلل،إ

ـ   ،الحسـات أطؿال وجؿقع ،والصؾة ،والجفاد ،والعتؼ ،والصدقة  الصالحات، الباققات وه
 .«وإرض السؿقات دامت ما الجـة يف ٕهؾفا تبؼك التل

 مـ طؾقفا يرتّتب وما ،اهلل طـد مؽاكتفا طظؿ وبقان ،الؽؾؿة هذه فضؾ يف ورد وقد

                                                     = 
 تؼريب» حديثف طـ أبل الفقثؿ ضعػ، كؿا يف ويف إسـاده أبق السؿح دراج بـ سؿعان، صدوق، يف

 .(، وهذا مـفا102)ص  «التفذيب
 (.2/72« )الؿسـد( »2)

 
 بحوث محكمة في الفرق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جٍؾ لظال بوٍتبوع شبقؾ ادممـغ لضريؼفؿ،  لذم هذك اِيي ًيقيص اهللً 
د شبحوكف مـ ؼاجلؿ : لهق ضريًؼ ملسو هيلع هللا ىلصفطريؼ رشقفف  هق امتدادو افذن  وظي، ليتقظ 

 . ا ظـف بجفـ ؿ، لشوءت مصره  حودي 

ـً  لهذا افقظقد ادسٍتى  : عدن ظبدافرمحـ بـ كورص افسِّ  افشقًخ  يؼق
ظذ افشؼوؾ، لخموفػي ادممـغ: مراتًى ُ حًيصقفو إُ اهلل، بحسى حوفي افذكى 

ا: ؾؿـف ا لـزه مو ًُيؾِّد ذم افـ ور، لًيقجى مجقع اخلذُق: لمـف مو هق دلق  صغره
 .(1)ذفؽ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ: لمـ اِيوت ـذفؽ ؿقفف  -5
 .[3: ظراؽ]اّ ژ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ؽ بوفؽتوب لافسـ ي، لأمرو بوُظتصوف  ولذم هذك اِيي أجضه  ٌٍ ظذ افتؿسُّ ح
 ؾ، لاتبوع افسبؾ افتل ًتبعدهؿ ظـ شبقؾ اهلل. هبام، لهنل ظـ افتػرُّ 

 :ألادلة من السىة الىبىية ا:ثاهيً 

ذ  بحديٌ افعربوض بـ شوريي  -1 ٌ ، لؾقف ؿقفف: صي ـً اَّلل  ًشق ـيو ري
ؾٌقغي  ملسو هيلع هللا ىلص يه بي قٌظظي ـيو مي ظي ظي قـيو ؾيقي ؾي ؿبيؾي ظي اتي ييقفى ًثؿ  أي ٌجؾيً ذي و افًعًققًق، للي ؾيً ٌمـفي ري يه ذي

و ا : يٌمـفي وٌئؾو ـي ؿي ذو فًؼًؾقًب، ؾيؼو لق  هي ـي  ٌ ـي اَّلل  ًشق دِّ ري ًي ًمقي قٌظظي قـيو؟ ٌك مي ًد إفي ا تعفي عى ؾيامذي
ـي ؾ و بيٌشقًّو، ؾين : ملسو هيلع هللا ىلصؼي ا حي بده ؿٌع لافط وظٌي لإٌق ظي ٌ لافس  م اَّلل  ـ ًألٌصقًؽؿ بٌتيؼقي ًف مي ك 

ؾيقؽً  ا، ؾيعي ثٌره ـي و  م اختالؾه ي ري وٌء اديفٌديِّغي ييٌعش ٌمـًؽؿ بيعٌدن ؾيسي ًشـ ٌي اخلًؾيػي ؿ بًٌسـ تٌل لي

                                                           

 . (2/165)( تقسر افؽريؿ افرمحـ ذم تػسر ـالف ادـ وق فؾسعدن 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ» د  طَ  جاء لؽـ  [44]الؽفػ: ﴾پ پ﴿ جؿؾة يف «باهللإ
 أمقر أنَّ  «مسـده» يف أحؿد اإلمام روى فؼد والتابعقـ، الصحابة مـ واحد غقر طـ

 إلف ٓ هل» فؼال: هل؟ ما :الصالحات الباققات طـ ُسئؾ  طػان بـ طثؿان الؿممـقـ
  ٓ ٓ   ققة وٓ حقل وٓ أكرب، واهلل هلل، والحؿد اهلل، وسبحان اهلل،إ  .(1)«باهللإ

 فؼال: ،«الصالحات الباققات» طـ سئؾ أكَّف  طؿر ابـ طـ جرير ابـ وروى
ٓ   إلف ٓ» ٓ   ققة وٓ حقل وٓ ،اهلل وسبحان أكرب، واهلل اهلل،إ  .«باهللإ

 اهلل، سبحان الصالحات: الباققات» قال: الؿسقب بـ سعقد طـ مالؽ وروى
ٓ   إلف وٓ هلل، والحؿد ٓ   ققة وٓ حقل وٓ أكرب، واهلل اهلل،إ  .«باهللإ

 طـ الؿسقب بـ سعقد سللـل» قال: صقاد بـ طؿارة طـ الطبري جرير ابـ وروى
 والحج، الزكاة فؼؾت: ُتصب، لؿ قال: والصقام، الصالة فؼؾت: ،«الصالحات الباققات»

ـ   تصب، لؿ فؼال: ٓ   إلف ٓ الخؿس: الؽؾؿات ولؽـف  اهلل، وسبحان أكرب، واهلل اهلل،إ
ٓ   ققة وٓ حقل وٓ هلل، والحؿد  .«باهللإ

 الؽؾؿات همٓء يف محصقرةٌ  «الصالحات الباققات» أن   قهؿيُ  هذا الؿسقب ابـ وأثر
َـّ  «الصالحات الباققات» أنَّ  العؾؿ أهؾ مـ الؿحؼؼقن ؾقفط والذي الخؿس،  جؿقع ه
 هل» قال: ﴾پ پ﴿ ققلف: يف  طباس ابـ طـ جاء كؿا الخقر، أطؿال
ٓ   إلف ٓ :ققل ،اهلل ذكر  حقل وٓ اهلل، وتبارك هلل، والحؿد اهلل، وسبحان أكرب، واهلل اهلل،إ
ٓ   ققة وٓ  ،والحج ،والصالة ،والصقام اهلل، رسقل طؾك اهلل وصؾك اهلل، وأستغػر باهلل،إ

ـ   ،الحسـات أطؿال وجؿقع ،والصؾة ،والجفاد ،والعتؼ ،والصدقة  الصالحات، الباققات وه
 .«وإرض السؿقات دامت ما الجـة يف ٕهؾفا تبؼك التل

 مـ طؾقفا يرتّتب وما ،اهلل طـد مؽاكتفا طظؿ وبقان ،الؽؾؿة هذه فضؾ يف ورد وقد

                                                     = 
 تؼريب» حديثف طـ أبل الفقثؿ ضعػ، كؿا يف ويف إسـاده أبق السؿح دراج بـ سؿعان، صدوق، يف

 .(، وهذا مـفا102)ص  «التفذيب
 (.2/72« )الؿسـد( »2)

 
 بحوث محكمة في الفرق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جٍؾ لظال بوٍتبوع شبقؾ ادممـغ لضريؼفؿ،  لذم هذك اِيي ًيقيص اهللً 
د شبحوكف مـ ؼاجلؿ : لهق ضريًؼ ملسو هيلع هللا ىلصفطريؼ رشقفف  هق امتدادو افذن  وظي، ليتقظ 

 . ا ظـف بجفـ ؿ، لشوءت مصره  حودي 

ـً  لهذا افقظقد ادسٍتى  : عدن ظبدافرمحـ بـ كورص افسِّ  افشقًخ  يؼق
ظذ افشؼوؾ، لخموفػي ادممـغ: مراتًى ُ حًيصقفو إُ اهلل، بحسى حوفي افذكى 

ا: ؾؿـف ا لـزه مو ًُيؾِّد ذم افـ ور، لًيقجى مجقع اخلذُق: لمـف مو هق دلق  صغره
 .(1)ذفؽ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ: لمـ اِيوت ـذفؽ ؿقفف  -5
 .[3: ظراؽ]اّ ژ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ؽ بوفؽتوب لافسـ ي، لأمرو بوُظتصوف  ولذم هذك اِيي أجضه  ٌٍ ظذ افتؿسُّ ح
 ؾ، لاتبوع افسبؾ افتل ًتبعدهؿ ظـ شبقؾ اهلل. هبام، لهنل ظـ افتػرُّ 

 :ألادلة من السىة الىبىية ا:ثاهيً 

ذ  بحديٌ افعربوض بـ شوريي  -1 ٌ ، لؾقف ؿقفف: صي ـً اَّلل  ًشق ـيو ري
ؾٌقغي  ملسو هيلع هللا ىلص يه بي قٌظظي ـيو مي ظي ظي قـيو ؾيقي ؾي ؿبيؾي ظي اتي ييقفى ًثؿ  أي ٌجؾيً ذي و افًعًققًق، للي ؾيً ٌمـفي ري يه ذي

و ا : يٌمـفي وٌئؾو ـي ؿي ذو فًؼًؾقًب، ؾيؼو لق  هي ـي  ٌ ـي اَّلل  ًشق دِّ ري ًي ًمقي قٌظظي قـيو؟ ٌك مي ًد إفي ا تعفي عى ؾيامذي
ـي ؾ و بيٌشقًّو، ؾين : ملسو هيلع هللا ىلصؼي ا حي بده ؿٌع لافط وظٌي لإٌق ظي ٌ لافس  م اَّلل  ـ ًألٌصقًؽؿ بٌتيؼقي ًف مي ك 

ؾيقؽً  ا، ؾيعي ثٌره ـي و  م اختالؾه ي ري وٌء اديفٌديِّغي ييٌعش ٌمـًؽؿ بيعٌدن ؾيسي ًشـ ٌي اخلًؾيػي ؿ بًٌسـ تٌل لي
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

231 فضل ال حول وال قوة إال باهلل
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 طـ ومسؾؿ البخاري رواه ما :مـفا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ خاصة كصقٌص  ؛وثقاب أجر
 ويف .كّبركا طؾقكا إذا فؽـا سػرٍ  يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مع اكـ   قال:  إشعري مقسك أبل

ٓ   وادٍ  يف هنبط وٓ ،اشرفً  كعؾق وٓ ،اشرفً  كصعد ٓ فجعؾـا رواية:  بالتؽبقر، أصقاتـا رفعـاإ
 ولؽـ ،اغاِبً  وٓ أصؿَّ  تدطقن ٓ فنكؽؿ ؛أكػسؽؿ طؾك قاعُ بَ رْ ا ،الـاس أيفا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال

ٓ   ققة وٓ حقل ٓ كػسل: يف أققل وأكا طؾل   أتك ثؿ ،«ابصقرً  اسؿقعً  تدطقن  ،باهللإ
َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ قؾ: ققس، بـ اهلل طبد يا» فؼال:  أو ،«الجـة كـقز مـ كـزٌ  فنكَّفا ؛باهللإ
َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ الجـة؟ كـقز مـ كـزٌ  هل كؾؿة طؾك أدلُّؽ أٓ» قال:  .(1)«باهللإ

 يراهؿ فال ٕمتف امعؾ ؿً   كان» الحديث: هذا طؾك التعؾقؼ يف العؾؿ أهؾ بعض قال
ٓ   الخقر مـ حالة طؾك  اإلخالص بؽؾؿة أصقاهتؿ رفعقا ؾذيـل فلحب الزيادة، لفؿ أحب  إ

 بالؼدر، واإليؿان التقحقد بقـ فقجؿعقا ،والؼقة الحقل مـ التربي إلقف يضقػقا أن والتؽبقر
َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ :العبد قال إذا» الحديث: يف جاء وقد  طبدي أسؾؿ اهلل: قال باهلل،إ

 .(2)أخرجف الحاكؿ مـ حديث أبل هريرة بسـد ققي :قال الحافظ ابـ حجر ،«واستسؾؿ

 حقل ٓ تؼقل: الجـة؟ كـز مـ العرش تحت مـ كؾؿة طؾك أدلُّؽ أٓ» رواية: ويف
َّٓ  ققة وٓ   .(3)«واستسؾؿ طبدي أسؾؿ : اهلل فقؼقل باهلل،إ

 الـبل أن   ، إكصاري أيقب أبل طـ ا،وغقرهؿ حبان وابـ أحؿد اإلمام وروى
 ،محؿد يا» فؼال: -والسالم الصالة وطؾقف كبقـا طؾك- إبراهقؿ طؾك مر   بف أسري لقؾة ملسو هيلع هللا ىلص
َتؽ ُمرْ  َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ قال: جـة؟ال غراس وما قال: الجـة، غراس مـ يؽثروا أن أمَّ إ
 .(4)«باهلل

  :ققل مـ أكثروا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   ، هريرة أبل طـ أحؿد اإلمام وروى

                                                           
 (.1704« )مسؾؿصحقح »(، و4524« )البخاريصحقح » (2)
 (.12/ 2) «الؿستدرك»، واكظر: (22/002« )فتح الباري( »1)
 ووافؼف الذهبل.، «صحقح، وٓ يحػظ لف طؾة»(، وقال: 72/ 2) «مستدرك الحاكؿ( »3)
 .(12تؼدم تخريجف )ص:( 4)
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َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ  .(1)«الجـّة كـقز مـ كـزٌ  فنكَّفا ؛باهللإ

 أباه أن   ،طبادة بـ سعد بـ ققس طـ ،وغقرهؿ ،والحاكؿ ،والرتمذي ،أحؿد وروى
 وقال: برجؾف فضربـل ،صّؾقت وقد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بل فؿر   قال: يخدمف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك دفعف

َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ» قال: بؾك، قؾت: «الجـة؟ أبقاب مـ باب طؾك أدلُّؽ أٓ»  .(2)«باهللإ

 يرتّتب وما ،العظقؿة الؽؾؿة هذه فضؾ بقان طؾك الؿشتؿؾة إحاديث بعض ففذه
 كظؿ وقد وأخرة، الدكقا يف متـقطة وفقائد ،جؾقؾة وخقرات ،طظقؿة أجقر مـ طؾقفا
 فؼال: لطقػة أبقات يف الؽؾؿة لفذه القاردة الػضائؾ مـ جؿؾة  العراقل ابـ

  وٓ حذذقل ٓ قذذقل أكثذذر صذذاِح  يذذا
 

َّٓ  قذذذذذذذذقة   دوا لؾذذذذذذذداء فذفذذذذذذذلإ

 

ذذفذذذذا   يذذذذذا ةِ ذالذجذـَّذذذ مذذذذـ كذـذذذذزٌ  وإكَّ
 

 اأوَ  الؿذذذلوى لجـّذذذة امذذذذرئ فذذذذقز 
 

  لذذذذذل ذؿَ ذذَؾذذذْس أَ  ربذـذذذذا يذؼذذذذقل لذذذذذف
 

 اقَ َهذذذ ضذذذًقاار واستسذذذؾؿ طبذذذدي 
 

 لـػسف: اأيًض  وأكشد

  والذؼذذذذذقةِ  الذحذذذذذقل مذذذذذـ تذذبذذذذذذّرأ
 

 الجـذذذذةِ  مذذذذـ كذـذذذذذز أيَّ  تذـذذذذذذؾ 

 

  كذذذذذذذذلْ  هلل أمذذذذذذذذقرك وسذذذؾذذ ذذذذذذؿ
 

 جذذذذذذذـَّةِ  يف وُتذصبذذذذذذذَح  تذبذذذذذذذقت 

 

  سذذذقى خطذذذب مذذذسَّ  إنْ  تذذذرُج  وٓ
 

 والؿـَّذذذذذةِ  الػضذذذذذؾ ذي َؽ إلذذذذذذفِ  

 

 والسذذذذذذذذذـةِ  الذػذراِذذذذذذذذذض أداء  طؾك واحرص الخقر طؾك وواضب

 

  ذلذؾؿسؾؿقذذ الصذذذدر سذالذذذؿ وكذذذـ
 

(3)ضـَّذةِ  ومذذـ وحؼذدٍ  غذؾ مـ ـذ 
 

 

 الؼقلِ  يف الَزَلؾ مـ يؼقـا وأن ويرضاه، يحب ف خقر لؽؾ   يقف ؼـا أن الؽريؿ اهلل فـسلل
ٓ   ققة وٓ لـا حقل فال والعؿؾ،  القكقؾ. وكعؿ حسبـا وهق بف،إ

                                                           
 (. 1012« )الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 1/555« )الؿسـد( »2)
 «الصحقحة»(، واكظر: 4/190« )الؿستدرك»و (،5022) «جامع الرتمذي»و (،5/411« )الؿسـد( »1)

(4/50 - 57.) 
ٓ  »اكظر:  (5)  (.40- 59الفادي )ص:بـ طبد ققسػ ل« باهلل فضؾ ٓ حقل وٓ ققة إ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ  .(1)«الجـّة كـقز مـ كـزٌ  فنكَّفا ؛باهللإ

 أباه أن   ،طبادة بـ سعد بـ ققس طـ ،وغقرهؿ ،والحاكؿ ،والرتمذي ،أحؿد وروى
 وقال: برجؾف فضربـل ،صّؾقت وقد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بل فؿر   قال: يخدمف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك دفعف

َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ» قال: بؾك، قؾت: «الجـة؟ أبقاب مـ باب طؾك أدلُّؽ أٓ»  .(2)«باهللإ

 يرتّتب وما ،العظقؿة الؽؾؿة هذه فضؾ بقان طؾك الؿشتؿؾة إحاديث بعض ففذه
 كظؿ وقد وأخرة، الدكقا يف متـقطة وفقائد ،جؾقؾة وخقرات ،طظقؿة أجقر مـ طؾقفا
 فؼال: لطقػة أبقات يف الؽؾؿة لفذه القاردة الػضائؾ مـ جؿؾة  العراقل ابـ

  وٓ حذذقل ٓ قذذقل أكثذذر صذذاِح  يذذا
 

َّٓ  قذذذذذذذذقة   دوا لؾذذذذذذذداء فذفذذذذذذذلإ

 

ذذفذذذذا   يذذذذذا ةِ ذالذجذـَّذذذ مذذذذـ كذـذذذذزٌ  وإكَّ
 

 اأوَ  الؿذذذلوى لجـّذذذة امذذذذرئ فذذذذقز 
 

  لذذذذذل ذؿَ ذذَؾذذذْس أَ  ربذـذذذذا يذؼذذذذقل لذذذذذف
 

 اقَ َهذذذ ضذذذًقاار واستسذذذؾؿ طبذذذدي 
 

 لـػسف: اأيًض  وأكشد

  والذؼذذذذذقةِ  الذحذذذذذقل مذذذذذـ تذذبذذذذذذّرأ
 

 الجـذذذذةِ  مذذذذـ كذـذذذذذز أيَّ  تذـذذذذذذؾ 

 

  كذذذذذذذذلْ  هلل أمذذذذذذذذقرك وسذذذؾذذ ذذذذذذؿ
 

 جذذذذذذذـَّةِ  يف وُتذصبذذذذذذذَح  تذبذذذذذذذقت 

 

  سذذذقى خطذذذب مذذذسَّ  إنْ  تذذذرُج  وٓ
 

 والؿـَّذذذذذةِ  الػضذذذذذؾ ذي َؽ إلذذذذذذفِ  

 

 والسذذذذذذذذذـةِ  الذػذراِذذذذذذذذذض أداء  طؾك واحرص الخقر طؾك وواضب

 

  ذلذؾؿسؾؿقذذ الصذذذدر سذالذذذؿ وكذذذـ
 

(3)ضـَّذةِ  ومذذـ وحؼذدٍ  غذؾ مـ ـذ 
 

 

 الؼقلِ  يف الَزَلؾ مـ يؼقـا وأن ويرضاه، يحب ف خقر لؽؾ   يقف ؼـا أن الؽريؿ اهلل فـسلل
ٓ   ققة وٓ لـا حقل فال والعؿؾ،  القكقؾ. وكعؿ حسبـا وهق بف،إ

                                                           
 (. 1012« )الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 1/555« )الؿسـد( »2)
 «الصحقحة»(، واكظر: 4/190« )الؿستدرك»و (،5022) «جامع الرتمذي»و (،5/411« )الؿسـد( »1)

(4/50 - 57.) 
ٓ  »اكظر:  (5)  (.40- 59الفادي )ص:بـ طبد ققسػ ل« باهلل فضؾ ٓ حقل وٓ ققة إ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار233
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

233 فضل ال حول وال قوة إال باهلل
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َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ» ققل: فضؾ طؾك الؽالمُ  تؼّدم  ،العظقؿة الؽؾؿة تؾؽ «باهللإ

 طؾك الدٓلة يف إحاديث تـّقطت وقد العؿقؼة، والدٓٓت ،الجؾقؾة الؿعاين ذاِت 
 أبقاب مـ أك فا طؾقف وسالمف اهلل صؾقات أخرب حقث وتعظقِؿفا، الؽؾؿة هذه تشريػ
 الصالحات الباققات مـ وأك فا الجـ ة، ِغراس وأك فا العرش، تحت كـز مـ وأك فا الجـّة،
 حقل ٓ ققل: مـ باإلكثار ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أمر اأيًض  معـا ومر   مـفا، يستؽثر أن لؾعبد يـبغل التل
ٓ   ققة وٓ  وأك فا شلهنا، وِرفعة الؽؾؿة هذه فضؾ ِطظؿ طؾك بجالءٍ  يدل   هذا وكؾ   باهلل،إ

 وأن ققلفا، مـ يؽثروا وأن ،هبا يعـقا أن الؿسؾؿقـ طؾك يـبغل جؾقؾةٌ  طظقؿةٌ  كؾؿةٌ 
 يرتت ب ولؿا طـده، ثقاهبا ولؽثرة اهلل، طـد فضؾفا لِعظؿ ؛تردادها بؽثرة أوقاهتؿ يعؿروا
 وأخرة. الدكقا يف متعّددة وأفضال متـّقطة، خقرات مـ طؾقفا

 مدلقَل  يػفؿ أن :مسؾؿ كؾ   طؾك والؿتلّكدة الباب هذا يف ال زمة إمقر ومـ 
 بف، اهللَ  يذكر ما لؿدلقل وإدراكٍ  وففؿٍ  طؾؿٍ  طـ هبا هلل ذكره لقؽقن ومعـاها؛ الؽؾؿة هذه
ا  ،التلثقر طديؿُ  ففذا مدلقلفا، دركيُ  ٓ األػاضً  أو معـاه، يػفؿ ٓ اكالمً  الؿسؾؿ يرد د أن أم 

كر هذا يف الؿسؾؿ طؾك بد   ٓ فنك ف ولفذا ؛الػائدة ضعقُػ   -بف اهلل يذكر ما كؾ   ويف بؾ- الذ 
كرُ  يميت بذلؽ إذ لؿدلقلف؛ امدركً  يؼقل، ما بؿعـك اطالؿً  يؽقن أن  وتتحّؼُؼ  ثؿاَره، الذ 

 أدلُّؽ أٓ» : هريرة ٕبل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققُل  معـا تؼّدم وقد الذاكر، بف ويـتػع فائدُتف،
َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ تؼقل: الجـَّة؟ كـز مـ العرش تحت مـ كؾؿة طؾك  اهلل فقؼقل باهلل،إ
 .(1)«واستسؾؿ طبدي أسؾؿ :

ة الَحقل مـ وتربّؤٍ  وتػقيض واستسالٍم، إسالمٍ  كؾؿة ففل ٓ   والؼق   وأن   باهلل،إ
، دفعِ  يف حقؾةٌ  لف ولقس ،اشقئً  أمِره مـ يؿؾؽ ٓ العبدَ  ٓ   خقرٍ  جؾِب  يف قّقةٌ  وٓ شر   بنرادةإ

                                                           
 (.151:( تؼّدم )ص2)

   
 ٘٘  
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 مـ وٓ صحة، إلك مرض مـ وٓ صاطة، إلك معصقة مـ لؾعبد تحّقل فال تعالك. اهلل
ـٍ  ٓ   وزيادة كؿال إلك كؼصان مـ وٓ ققة، إلك وه ة وٓ باهلل،إ  بشلن الؼقام طؾك لف قق 
ٓ   غاياتف مـ غاية أو أهدافف مـ هدٍف  تحؼقؼ أو شموكف، مـ  اهلل شاء فؿا العظقؿ، باهللإ
ةُ  يؽـ، لؿ يشل لؿ وما كان،  بؼضائف معؼقدة الخالئؼ وأمقرُ  سبحاكف، بقده إمقر فلِزم 

 لحؽؿف، معؼ ب وٓ لؼضائف، راد   ٓ يريد، بؿا فقفا ويؼضل ،يشاء كقػ يصرففا وقدره،
 وٓ زيادة غقر مـ ،يشاء الذي القجف طؾك يشاء، الذي الققت يف شاء كؿا كان شاء فؿا

 وأخرة، الدكقا ولف والحؿد، الؿؾؽ ولف وإمر، الخؾؼ لف ،تلخرٍ  وٓ تؼّدمٍ  وٓ كؼصان،
 ەئ ەئ ائ ائ﴿ شلء، كؾ   قدرُتف ْت ؾَ ؿَ َش  الحسـ، الثـاء ولف والػضؾ، الـ عؿة ولف
 ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ ،[21]يس: ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
 ٕلقهقتف، اإلسالمُ  القاجَب  فنن   ،كفلش هذا كان ومـ ،[1]فاصر: ﴾ائەئ ائ ى ى ې ې

ٓ   والؼقة الحقل مـ والتربؤُ  إلقف، كؾ فا إمقر وتػقيض لعظؿتف، وآستسالمُ   بف،إ
 الجـ ة أبقاب مـ طظقؿ باب هل التل العظقؿة الؽؾؿة هبذه بذكره طباَده اهللُ  تعّبد ولفذا
 كـقزها. مـ وكـز

 ٓ» التقحقد كؾؿةَ  أن   كؿا بآستعاكة، وحده هلل اإلخالص تعـل طظقؿةٌ  كؾؿةٌ  ففل
ٓ   «اهلل إٓ إلف ٓ» تتحؼؼ فال بالعبادة، هلل اإلخالص :تعـل «اهلل إٓ إلف  بنخالصإ

ٓ   ققة وٓ حقل ٓ» تتحّؼؼ وٓ هلل، كؾ فا العبادة ٓ   «باهللإ  هلل، كؾ فا آستعاكة بنخالصإ
 يف وذلؽ ،الؼرآن يف سقرة أفضؾ الػاتحة سقرة يف إمريـ هذيـ بقـ اهلل جؿع وقد

 مـ تربؤٌ  والثاين الشرك، مـ تربؤٌ  فإول ،[0]الػاتحة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ققلف:
 وآستعاكة سبحاكف، اهلل بللقهقة متعّؾؼة والعبادة ، اهلل إلك والتػقيض والؼقة الحقل
 العظقؿة الغاية تؾؽ تحؼقؼ إلك سبقؾ فال وسقؾة، وآستعاكة غاية، العبادةُ  بربقبقّتف، متعّؾؼة

  ٓ ٓ   ققة وٓ حقل ٓ الذي باهلل آستعاكة القسقؾة: هبذهإ  يستخدمفا ـْ مَ  يخطئ ولفذا ؛بفإ
 وذلؽ» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال مؼصقدها، غقر يف فايجعؾُ  أو باهبا، غقر يف
َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ أي:- الؽؾؿة هذه أن    ،اسرتجاعٍ  كؾؿة ٓ استعاكةٍ  كؾؿة هل -باهللإ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مـ وٓ صحة، إلك مرض مـ وٓ صاطة، إلك معصقة مـ لؾعبد تحّقل فال تعالك. اهلل
ـٍ  ٓ   وزيادة كؿال إلك كؼصان مـ وٓ ققة، إلك وه ة وٓ باهلل،إ  بشلن الؼقام طؾك لف قق 
ٓ   غاياتف مـ غاية أو أهدافف مـ هدٍف  تحؼقؼ أو شموكف، مـ  اهلل شاء فؿا العظقؿ، باهللإ
ةُ  يؽـ، لؿ يشل لؿ وما كان،  بؼضائف معؼقدة الخالئؼ وأمقرُ  سبحاكف، بقده إمقر فلِزم 

 لحؽؿف، معؼ ب وٓ لؼضائف، راد   ٓ يريد، بؿا فقفا ويؼضل ،يشاء كقػ يصرففا وقدره،
 وٓ زيادة غقر مـ ،يشاء الذي القجف طؾك يشاء، الذي الققت يف شاء كؿا كان شاء فؿا

 وأخرة، الدكقا ولف والحؿد، الؿؾؽ ولف وإمر، الخؾؼ لف ،تلخرٍ  وٓ تؼّدمٍ  وٓ كؼصان،
 ەئ ەئ ائ ائ﴿ شلء، كؾ   قدرُتف ْت ؾَ ؿَ َش  الحسـ، الثـاء ولف والػضؾ، الـ عؿة ولف
 ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ ،[21]يس: ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
 ٕلقهقتف، اإلسالمُ  القاجَب  فنن   ،كفلش هذا كان ومـ ،[1]فاصر: ﴾ائەئ ائ ى ى ې ې

ٓ   والؼقة الحقل مـ والتربؤُ  إلقف، كؾ فا إمقر وتػقيض لعظؿتف، وآستسالمُ   بف،إ
 الجـ ة أبقاب مـ طظقؿ باب هل التل العظقؿة الؽؾؿة هبذه بذكره طباَده اهللُ  تعّبد ولفذا
 كـقزها. مـ وكـز

 ٓ» التقحقد كؾؿةَ  أن   كؿا بآستعاكة، وحده هلل اإلخالص تعـل طظقؿةٌ  كؾؿةٌ  ففل
ٓ   «اهلل إٓ إلف ٓ» تتحؼؼ فال بالعبادة، هلل اإلخالص :تعـل «اهلل إٓ إلف  بنخالصإ

ٓ   ققة وٓ حقل ٓ» تتحّؼؼ وٓ هلل، كؾ فا العبادة ٓ   «باهللإ  هلل، كؾ فا آستعاكة بنخالصإ
 يف وذلؽ ،الؼرآن يف سقرة أفضؾ الػاتحة سقرة يف إمريـ هذيـ بقـ اهلل جؿع وقد

 مـ تربؤٌ  والثاين الشرك، مـ تربؤٌ  فإول ،[0]الػاتحة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ققلف:
 وآستعاكة سبحاكف، اهلل بللقهقة متعّؾؼة والعبادة ، اهلل إلك والتػقيض والؼقة الحقل
 العظقؿة الغاية تؾؽ تحؼقؼ إلك سبقؾ فال وسقؾة، وآستعاكة غاية، العبادةُ  بربقبقّتف، متعّؾؼة

  ٓ ٓ   ققة وٓ حقل ٓ الذي باهلل آستعاكة القسقؾة: هبذهإ  يستخدمفا ـْ مَ  يخطئ ولفذا ؛بفإ
 وذلؽ» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال مؼصقدها، غقر يف فايجعؾُ  أو باهبا، غقر يف
َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ أي:- الؽؾؿة هذه أن    ،اسرتجاعٍ  كؾؿة ٓ استعاكةٍ  كؾؿة هل -باهللإ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار235
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

235 حقيقة: ال حول وال قوة إال باهلل
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كس فضائله وأهىاعه  اللسم ألاول: الّرِ

 .(1)«اصربً ٓ اجزطً  ويؼقلفا آسرتجاع، بؿـزلة الؿصائب طـد يؼقلفا الـاس مـ وكثقرٌ 

 العظقؿة، الؽؾؿة لفذه ô السؾػ ففؿُ  يدور إلقف الُؿشار الؿعـك هذا وطؾك
َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ» يف  طباس ابـ طـ «تػسقره» يف حاتؿ أبل ابـ أخرج  :قال «باهللإ

ٓ   بالطاطة العؿؾ طؾك بـا حقل ٓ» ٓ   الؿعصقة ترك طؾك لـا ققة وٓ باهلل،إ  .«باهللإ

َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ» تػسقر طـ سئؾ أكَّف محؿد بـ زهقر طـ اأيًض  وأخرج  ،«باهللإ
ٓ   تحب   ما تلخذ ٓ» قال: ٓ   تؽره مؿا تؿتـع وٓ باهلل،إ  .(2)«اهلل بعقنإ

ٓ   ققة وٓ حقل ٓ وققل:» : تقؿقة ابـ اإلس م شقخ قال  اإلطاكة؛ يقجب باهللإ
 وٓ حقل ٓ الؿجقب: فقؼقل الصالة، طؾك حل   الؿمذ ن: قال إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـ فا ولفذا
ٓ   ققة ٓ   ققة وٓ حقل ٓ الؿجقب: قال الػالح، طؾك حل   قال: فنذا باهلل،إ  وقال باهلل،إ

 ؛[59]الؽفػ: ﴾کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ لصاحبف: الؿممـ
 كان، اهلل شاء ما تؼديره: اهلل، شاء ما فؼقلف: شلء، طؾك العقـ يخاف ـْ مَ  هبذا ُيممر ولفذا
ٓ   ققة ٓ ويؼقل: بالؼدر، يممـ بؾ يلمـ، فال  إشعري مقسك أبل حديث ويف باهلل،إ

  مجتؿع مال والؽـز ،«الجـَّة كـقز مـ كـز هل» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن   طؾقف الؿتػؼ 
  أك ف ومعؾقم تعالك، اهلل إلك وآفتؼار التقّكؾ تتضّؿـ أك فا وذلؽ جؿع، إلك يحتاج ٓ
ٓ   شلء يؽقن ٓ ٓ   شلء مـفؿ لقس الخؾؼ وأن   وقدرتف، اهلل بؿشقئةإ  فقفؿ، اهلل أحدثف ماإ
 هبا يليت ٓ الذي خالؼفا مـ صؾبفا فؼد اهلل مـ وصؾبفا مـفؿ لؾؿعقكة الؼؾب اكؼطع فنذا
  ٓ ه ـْ مَ » إثر: ويف مقضع، غقر يف وحده طؾقف بالتقّكؾ اهلل يلمر ولفذا ...هقإ  أن سر 

 يد يف بؿا فؾقؽـ الـاس أغـك يؽقن أن سّره ـْ ومَ  اهلل، طؾك فؾقتقّكؾ الـاس أققى يؽقن
 .(3)اهـ «يده يف بؿا مـف أوثَؼ  اهلل

                                                           
 (.1/22« )آستؼامة( »2)
 (.594 - 0/595« )الدر الؿـثقر»( أوردهؿا السققصل يف 1)
 (.511 - 25/512« )الػتاوى( »5)
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 ٓمرضاتف طؾك العقنَ  اهلل مـ صؾُبف هق لؾعبد وأفضَؾف الدطاء أكػعَ  أنَّ  ريَب  و 
 معاذ، يا» فؼال:  جبؾ بـ معاذ لِِحب ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾ ؿف الذي وهق ،لطاطتف والتقفقَؼ 

 وشؽرك ذكرِك طؾك َأِطـ ل الؾَّفؿَّ  ص ة: كؾ   ُدبر تؼقل أن تـَس  ف  ٕحبُّؽ، إين واهلل
ٓ   ققة وٓ حقل ٓ :ققل يف الشلن هق كؿا استعاكة كؾؿة وهذه ،(1)«طبادتؽ وحسـ إ
 اهلل طبادة اإلصالق، طؾك الؿطالب وأجؾ   الغايات أفضؾ لتحؼقؼ ؛باهلل استعاكةٌ  باهلل،

  اإلس م شقخ قال ولفذا ؛هبا لؾؼقام وُخؾؼقا لتحؼقؼفا، الخؾَؼ  دَ وجِ أُ  التل سبحاكف
ؾُت » : تقؿقة ابـ  يف رأيتف ثؿ مرضاتف، طؾك العقن سمال هق فنذا الدطاء، أكػعَ  تلم 

 .(2)«﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ يف الػاتحة

 رحؿَتؽ كرجق وكحػد، كسعك وإلقؽ ،وكسجد كصؾ ل ولؽ ،كعبد إي اك فالّؾفؿ  
ٓ   ققة وٓ حقل وٓ طذابؽ، وكخاف  رب   أكت .طقـ صرفة أكػسـا إلك تؽِؾـا فال بؽ،إ
ٓ   إلف ٓ وأخريـ، إولقـ وإلف ،العالؿقـ  إلقؽ. وكتقب كستغػرك أكتإ

 

 
 

 

 

│ 

 

                                                           
(، وصححف إلباين 2505(، والـسائل )2011(، وأبق داود )140 – 144/ 0رواه أحؿد )( 1)

 (.2547) «صحقح ســ أبل داود»يف 
 (.2/72ٓبـ الؼقؿ )« مدارج السالؽقـ( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

كر فضائله وأنواعه236 ِ
ّ
القسم األول: الذ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
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 ٓمرضاتف طؾك العقنَ  اهلل مـ صؾُبف هق لؾعبد وأفضَؾف الدطاء أكػعَ  أنَّ  ريَب  و 
 معاذ، يا» فؼال:  جبؾ بـ معاذ لِِحب ف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾ ؿف الذي وهق ،لطاطتف والتقفقَؼ 

 وشؽرك ذكرِك طؾك َأِطـ ل الؾَّفؿَّ  ص ة: كؾ   ُدبر تؼقل أن تـَس  ف  ٕحبُّؽ، إين واهلل
ٓ   ققة وٓ حقل ٓ :ققل يف الشلن هق كؿا استعاكة كؾؿة وهذه ،(1)«طبادتؽ وحسـ إ
 اهلل طبادة اإلصالق، طؾك الؿطالب وأجؾ   الغايات أفضؾ لتحؼقؼ ؛باهلل استعاكةٌ  باهلل،

  اإلس م شقخ قال ولفذا ؛هبا لؾؼقام وُخؾؼقا لتحؼقؼفا، الخؾَؼ  دَ وجِ أُ  التل سبحاكف
ؾُت » : تقؿقة ابـ  يف رأيتف ثؿ مرضاتف، طؾك العقن سمال هق فنذا الدطاء، أكػعَ  تلم 
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ٓ   ققة وٓ حقل وٓ طذابؽ، وكخاف  رب   أكت .طقـ صرفة أكػسـا إلك تؽِؾـا فال بؽ،إ
ٓ   إلف ٓ وأخريـ، إولقـ وإلف ،العالؿقـ  إلقؽ. وكتقب كستغػرك أكتإ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار237
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام
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فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

237 حقيقة: ال حول وال قوة إال باهلل
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 العالؿقـ، رب   وخقرةِ  الؿرَسؾقـ إمام طؾك والسالم والصالة العالؿقـ، رب   هلل الحؿد

 أجؿعقـ. وصحبف آلف وطؾك محؿد كبق ـا

 بالدطاء، خاص   وهق ،«وإذكار إدطقة فؼف» كتاب مـ الثاين الؼسؿ ففذا :بعد أما
ة والؿسائؾ الـافعة وإبحاث الؿػقدة، الؿقضقطات مـ ُجؿؾةٍ  طؾك ىاحتق  الؿفؿَّ
 اشتؿؾ التل الؿقضقطات أبَرزِ  وِمـ ومسؾؿة، مسؾؿٍ  كؾ   لدى إلقفا الحاجةُ  َتؿس   التل
 يؾل: ما الؼسؿ هذا طؾقفا

طاء فضؾ بقانُ  * يـ مـ ومؽاكتِف وأهؿقَّتِف الد   الحـقػ. اإلسالمل   الد 

ًٓ  لقؽقن الدطاء يف تتقافر أن يـبغل التل الشروط *  . اهلل طـد مؼبق

 ولقتحؼَّؼ دطاُؤه، لقؽؿؾ ؛ اهللَ  يدطق َمـ هبا يتَحؾَّك أن يـبغل التل أداُب  *
 سمَلف. ولقـال رجاُؤه،

 غاية طؾك اشتؿالِفا وبقان ومعاكقفا، مباكقفا يف وكؿالفا الؿلثقرةِ  ةإدطقَ  فضُؾ  *
 الـبقؾة. الؿؼاصد كؿالو العالقة، الؿطالب

 أهؾفا طؾك جـايتِفا ِطظؿ وبقان الؿخرتطة، وإوراد الؿـحرفة ةإدطقَ  خطقرة *
 طؾقفا. الؿحافظقـ هبا الؿستؿسؽقـ

رك مـ التحذير * طاء، يف الش   الباب. هذا يف وقع اكحراٍف  أطظؿ أكَّف وبقان الد 

ؾ أكقاع بقان *  وقعت التل آكحرافات مـ جؿؾةٍ  مـ والتحذيرُ  الؿشروع، التقس 
طاء يف ك الد  اًل  ُتسؿَّ  وضالل. اكحراٌف  الحؼقؼة يف وهل ،تقس 

 غقرها. مـ أحرى لدطائِف اإلجابةُ  فقفا تؽقن لؾؿسؾؿ وأحقال أوقات بقان *
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
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رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار241
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

طاء فضُؾ  *  طظقؿة أجقرٍ  مـ طؾقف يرتتَّب ما وبقان لفؿ، وآستغػار لؾؿسؾؿقـ الد 
 طؿقؿة. وخقرات

ر قَّةأهؿ بقانُ  *  طؾك بالدطاء آستعجال مـ والحذر بف، يدطق فقؿا الؿسؾؿ تبص 
 ذلؽ. كحق أو ،العذاب أو بالفالك الؿسؾؿقـ مـ غقره أو كػِسف

طاء، الؿتعؾ ؼة الـافعة الؿقضقطات مـ ذلؽ غقر إلك  إول كالؼسؿ جعؾتف وقد بالد 
 امقضقطً  خؿسقـو خؿسة طؾك يشتؿؾ الؼسؿ ففذا مقضقطاتف، وطددُ  حجُؿف حقث مـ

ا اطـقاكً  مـفا لؽؾ   وجعؾُت  ،الحجؿُ  حقث مـ متـاسبة  مضؿقكف. إلك ُيرشد خاصًّ

 ؛فقف وُيبارك بف يـػع وأن ،أطؿالل وسائر هذا طؿؾل مـ ل يتؼبَّؾ أن سبحاكف وأسللف
 مجقب. سؿقع إكَّف

 
 اآلاإلف
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 أجؾ   هق إذ طالقة؛ مـف ومـزلُتف سامقٌة، فقف ؽاكُتفوم طظقٌؿ، اإلسالم يف شلُكف الدطاءُ 
 كتاب يف الؽثقرةُ  الـصقُص  جاءت ولفذا الؼربات، وأكػعُ  الطاطات وأطظؿُ  العبادات

هةُ  لػضؾف الؿبق ـةُ  ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة تعالك اهلل بةُ  شلكف، وطظؿ بؿؽاكتف والُؿـَق   فقف والؿرغ 
طت وقد طؾقف، والحاثَّةُ  ة الـصقص ههذ دُٓٓت  تـقَّ  بعضفا يف فجاء الدطاء، لػضؾ الؿبقـ 

 ذكرُ  بعضفا ويف طـف، وآستؽبار تركف مـ التحذير بعضفا ويف طؾقف، والحث   بف إمرُ 
 طؾقفؿ والثـاءُ  بف، لؼقامفؿ الؿممـقـ مدُح  بعضفا ويف اهلل، طـد أجره وكرب ثقابف ِطظؿ

 الدطاء. فضؾ طظؿ طؾك الؽريؿ نالؼرآ يف ٓٓتالدَّ  أكقاع مـ ذلؽ وغقرُ  بتؽؿقؾف،

 «الحؿد» فسقرة بف، ؿفتواخت بالدطاء الؽريؿ كتابف افتتح قد سبحاكف اهلل إنَّ  بؾ
 الؿؼاصد، وأكؿؾ الؿطالب بلجؾ   اهلل دطاء طؾك مشتؿؾةٌ  الؽريؿ الؼرآن فاتحة هل التل
 والؼقامَ  طبادتف، طؾك واإلطاكةَ  الؿستؼقؿ الصراط إلك الفدايةَ   اهلل سمال وهق أٓ

 اهلل دطاء طؾك مشتؿؾةٌ  الؽريؿ الؼرآن خاتؿة هل التل «الـاس» وسقرةُ  سبحاكف، بطاطتف
 يف يقسقُس  الذي الخـَّاس القسقاس شر   مـ سبحاكف بف بآستعاذة وذلؽ سبحاكف،
  .والـاس الِجـَّة مـ الـاس صدور

 شلن ِطظؿ طؾك لقٌؾ د بف واختتاَمف بالدطاء الؽريؿ الؼرآن افتتاَح  أنَّ  ريٍب  مـ وما
 ولب فا. العبادات روُح  وأكَّف ،الدطاء

ك  اهلل إنَّ  بؾ ا ؛آية مـ أكثر يف طبادةً  الؼرآن يف الدطاءَ  سؿَّ  ِطظؿ طؾك يدل   مِؿَّ
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ سبحاكف: كؼقلف ؛مؽاكتف
ِ  ،[06]غافر: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ  : إبراهقؿَ  كبق ف طـ حؽاه فقؿا فِ وكؼقل

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿
 ،[84 -84]مريؿ: ﴾جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

   
 65  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار242
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 أجؾ   هق إذ طالقة؛ مـف ومـزلُتف سامقٌة، فقف ؽاكُتفوم طظقٌؿ، اإلسالم يف شلُكف الدطاءُ 
 كتاب يف الؽثقرةُ  الـصقُص  جاءت ولفذا الؼربات، وأكػعُ  الطاطات وأطظؿُ  العبادات

هةُ  لػضؾف الؿبق ـةُ  ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة تعالك اهلل بةُ  شلكف، وطظؿ بؿؽاكتف والُؿـَق   فقف والؿرغ 
طت وقد طؾقف، والحاثَّةُ  ة الـصقص ههذ دُٓٓت  تـقَّ  بعضفا يف فجاء الدطاء، لػضؾ الؿبقـ 

 ذكرُ  بعضفا ويف طـف، وآستؽبار تركف مـ التحذير بعضفا ويف طؾقف، والحث   بف إمرُ 
 طؾقفؿ والثـاءُ  بف، لؼقامفؿ الؿممـقـ مدُح  بعضفا ويف اهلل، طـد أجره وكرب ثقابف ِطظؿ

 الدطاء. فضؾ طظؿ طؾك الؽريؿ نالؼرآ يف ٓٓتالدَّ  أكقاع مـ ذلؽ وغقرُ  بتؽؿقؾف،

 «الحؿد» فسقرة بف، ؿفتواخت بالدطاء الؽريؿ كتابف افتتح قد سبحاكف اهلل إنَّ  بؾ
 الؿؼاصد، وأكؿؾ الؿطالب بلجؾ   اهلل دطاء طؾك مشتؿؾةٌ  الؽريؿ الؼرآن فاتحة هل التل
 والؼقامَ  طبادتف، طؾك واإلطاكةَ  الؿستؼقؿ الصراط إلك الفدايةَ   اهلل سمال وهق أٓ

 اهلل دطاء طؾك مشتؿؾةٌ  الؽريؿ الؼرآن خاتؿة هل التل «الـاس» وسقرةُ  سبحاكف، بطاطتف
 يف يقسقُس  الذي الخـَّاس القسقاس شر   مـ سبحاكف بف بآستعاذة وذلؽ سبحاكف،
  .والـاس الِجـَّة مـ الـاس صدور

 شلن ِطظؿ طؾك لقٌؾ د بف واختتاَمف بالدطاء الؽريؿ الؼرآن افتتاَح  أنَّ  ريٍب  مـ وما
 ولب فا. العبادات روُح  وأكَّف ،الدطاء

ك  اهلل إنَّ  بؾ ا ؛آية مـ أكثر يف طبادةً  الؼرآن يف الدطاءَ  سؿَّ  ِطظؿ طؾك يدل   مِؿَّ
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ سبحاكف: كؼقلف ؛مؽاكتف
ِ  ،[06]غافر: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ  : إبراهقؿَ  كبق ف طـ حؽاه فقؿا فِ وكؼقل

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿
 ،[84 -84]مريؿ: ﴾جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

ك أيات، مـ وكحقها  ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ ققلف: يف كؿا اِديـً  الدطاءَ  سبحاكف وسؿَّ
 أيات. مـ وكحقها ،[48]غافر: ﴾ۇ

 وطـقانُ  وروُحفا، العبقدية أساُس  وأكَّف الدطاء، شلن ِطظؿَ  لـا ُيبق ـ كؾ ف وهذا
، يدي بقـ وآكؽسار خضقعوال التذل ؾ  اهلل حثَّ  ولفذا إلقف، آفتؼار وإضفارِ  الرب 
بفؿ طؾقف، طباَده  ہ ہ﴿ تعالك: اهلل يؼقل الؽريؿ، الؼرآن مـ كثقرة آٍي  يف فقف ورغَّ
 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ
 ۓ﴿ تعالك: وقال ،[50 -55]إطراف: ﴾﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻
 .[05]غافر: ﴾﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

بً - سبحاكف وأخرب ُؼ  دطاَءهؿ، ُيجقب مـفؿ قريٌب  بلكَّف -الدطاءِ  يف طباَده امَرغ   وُيحؼ 
 ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ تعالك: قال سملفؿ، ويعطقفؿ رجاَءهؿ،
 وقال ،[440]البؼرة: ﴾ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 ېې ې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ تعالك:
 .[06]الـؿؾ: ﴾ ى ى ې

 أطظَؿ، لف دطاُؤه كان بف ِصؾُتف وققيت باهلل معرفُتف طظُؿت كؾ ؿا العبَد  نن  ف ؛ولفذا 
، يديف بقـ واكؽساُره  لؾدطاء اتحؼقؼً  الـاس أطظؿَ  وُرُسُؾف اهلل أكبقاءُ  كان ولفذا أشدَّ

 الؼرآن يف بذلؽ طؾقفؿ اهلل أثـك وقد جؿقِعفا، وشموهنؿ كؾ فا أحقالفؿ يف بف اوققامً 
دةٍ  أحقالٍ  يف أدطقتفؿ مـ جؿؾةً  وَذَكر الؽريؿ، طٍة، ومـاسبات متعد   يف تعالك قال متـق 
 ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿ وصػفؿ:
 .[46]إكبقاء: ﴾ۇئ

 ڭ ڭ﴿ قال: حقث ؛ إبراهقؿ كبق ف طـ اهلل ذكره ما :إكبقاء أدطقة ومـ
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې
 .[84 - 94 ؿ:]إبراهق ﴾ۈئ
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 فضل الدعاء

بقه الذيـ ققمف طؾك يـصَره أن ربَّف سلل طـدما  كقح كبق ف دطاءَ  سبحاكف وذكر  كذَّ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿ سبحاكف: فؼال وطاَدوه،
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 .[48 - 4]الؼؿر: ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ف ماطـد  أيقب كبق ف دطاء سبحاكف وذكر  ٺ ٺ﴿ سبحاكف: فؼال ،الضر   مسَّ
 ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 .[48 -49]إكبقاء: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 الحقت جقِف  يف وهق ربَّف فدطا ،الحقُت  التؼؿف طـدما  يقكس كبق ف دطاءَ  وذكر
 گ گ گ ک ک ک ک﴿ سبحاكف: فؼال ،دطاَءه اهلل واستجاب البحر، قعر يف
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 وهؽذا ،[44 -48]إكبقاء: ﴾ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ
ُؾ  َمـ  يديف بقـ واص راحفؿ رّبفؿ وسمالفؿ إكبقاء أدطقة مـ فقف يجد الؽريؿ الؼرآنَ  يتلمَّ
 .اكثقرً  اشقئً  -وسالمف اهلل صؾقات طؾقفؿ- أحقالِفؿ جؿقع يف

 فؼد بتحؼقؼف، طؾقفؿ وأثـك بف، فؿوَكعت بالدطاء إكبقاء وَصَػ  سبحاكف أكَّف وكؿا
 گ﴿ تعالك: قال الصالحقـ، اهلل وطبادَ  الصادققـ الؿممـقـ سبحاكف بذلؽ وصػ
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال ،[48 ،40]السجدة: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 يف سبحاكف وقال ،[64]الؽفػ: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ آمـقـ: بسالم هنايدخؾق طـدما الجـَّة أهؾ وصػ
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ
 .[46 ،4]يقكس: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ

يـ، هذا روُح  هق فالدطاء  والخضقع التذل ؾ وطـقانُ  الؿتؼقـ، الؿممـقـ وزادُ  الد 
 مجقٌب. َسؿقعٌ  إكَّف ؛لف الؿحؼؼقـ أهؾف مـ وإيَّاكؿ اهلل جعؾـا العالؿقـ، لرب
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 فضل الدعاء

بقه الذيـ ققمف طؾك يـصَره أن ربَّف سلل طـدما  كقح كبق ف دطاءَ  سبحاكف وذكر  كذَّ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿ سبحاكف: فؼال وطاَدوه،
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 .[48 - 4]الؼؿر: ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ف ماطـد  أيقب كبق ف دطاء سبحاكف وذكر  ٺ ٺ﴿ سبحاكف: فؼال ،الضر   مسَّ
 ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 .[48 -49]إكبقاء: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 الحقت جقِف  يف وهق ربَّف فدطا ،الحقُت  التؼؿف طـدما  يقكس كبق ف دطاءَ  وذكر
 گ گ گ ک ک ک ک﴿ سبحاكف: فؼال ،دطاَءه اهلل واستجاب البحر، قعر يف
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 وهؽذا ،[44 -48]إكبقاء: ﴾ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ
ُؾ  َمـ  يديف بقـ واص راحفؿ رّبفؿ وسمالفؿ إكبقاء أدطقة مـ فقف يجد الؽريؿ الؼرآنَ  يتلمَّ
 .اكثقرً  اشقئً  -وسالمف اهلل صؾقات طؾقفؿ- أحقالِفؿ جؿقع يف

 فؼد بتحؼقؼف، طؾقفؿ وأثـك بف، فؿوَكعت بالدطاء إكبقاء وَصَػ  سبحاكف أكَّف وكؿا
 گ﴿ تعالك: قال الصالحقـ، اهلل وطبادَ  الصادققـ الؿممـقـ سبحاكف بذلؽ وصػ
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال ،[48 ،40]السجدة: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 يف سبحاكف وقال ،[64]الؽفػ: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ آمـقـ: بسالم هنايدخؾق طـدما الجـَّة أهؾ وصػ
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ
 .[46 ،4]يقكس: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ

يـ، هذا روُح  هق فالدطاء  والخضقع التذل ؾ وطـقانُ  الؿتؼقـ، الؿممـقـ وزادُ  الد 
 مجقٌب. َسؿقعٌ  إكَّف ؛لف الؿحؼؼقـ أهؾف مـ وإيَّاكؿ اهلل جعؾـا العالؿقـ، لرب
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار245
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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م الة الؽريؿ الؼرآن كصقص مـ جؿؾة طرض خالل مـ الدطاء فضُؾ  معـا تؼدَّ  الدَّ

ة السـة كصقص مـ جؿؾةٍ  ِذكرُ  يؾل وفقؿا شلكف، وجاللة فضؾف ِطظؿ طؾك  طؾك الدالَّ
 طؾك الؿشتؿؾة بالـصقص مؾقئةٌ  والسـ ةُ  وفقائده، وثِؿاِره طقائِِده وكثرة الدطاء، فضؾ
 .اهلل طـد وأجره ثقابف وِطظؿ فضؾف وبقان الدطاء طؾك ث  الح

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ ،  بشقر بـ الـعؿان طـ الســ يف ثبت ما :ذلؽ فؿـ
 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ قرأ: ثؿَّ  ،«العبادة هق الدطاء»
 الدطاء، شلن ِطظؿ طؾك ذلؽ فدلَّ  .(1)[06]غافر: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 أفضُؾفا.و العبادة أكقاع أرفعُ  وأكَّف

 العبادة أفضؾ» :امرفقطً   طباس ابـ طـ حسـ بنسـاد الحاكؿ روى وقد
 .(2)﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وقرأ: ،«الدطاء

 أكرم شلء لقس» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ ، هريرة أبل طـ وغقُره الرتمذي وروى
 .(3)«الدطاء مـ اهلل طؾك

 مؽاكتف ورفقع اهلل، طـد كرمف وطظقؿ الدطاء، فضؾ طؾك دٓلةٌ  إحاديث هذه فػل

                                                           
(، 848) «إدب الؿػرد»(، و9688) «جامع الرتمذي»(، و8/608) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 4)

 (.4858) «صحقح إدب الؿػرد»يف  وصححف إلباين
 (.4584« )الصحقحة»(، وحسـف إلباين يف 4/844« )الؿستدرك» (6)
(، 9464) فابـ ماجســ (، و9986« )جامع الرتمذي»(، و6/906« )الؿسـد»أحؿد يف رواه ( 9)

صحقح إدب »يف  ـف إلباين(، وحسَّ 4/846« )ركدالؿست»(، و486« )بـ حباناصحقح »و
 .(584« )الؿػرد
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 ... مً أدلت السىت على فضل الدعاء

 ذكرها طديدة ٕمقر كذلؽ ذلؽ كان وإك ؿا وأفضُؾفا، ولب فا روُحفا وأكَّف العبادة، مـ
 العؾؿ: أهؾ

عُ  فقف الدطاءَ  أنَّ  مـفا:  سبحاكف. إلقف والحاجة الضعػ وإضفارُ  اهلل إلك التضر 

 أفضُؾ  فلف احاضرً  فقفا والػؽرُ  أخشعَ  فقفا الؼؾُب  كان كؾَّؿا العبادةَ  أنَّ  ومـفا:
 تدفعف العبد حاجةَ  فننَّ  الؿؼصقد، هذا حصقل إلك العبادات أقرُب  والدطاء وأكؿُؾ،

 الؼؾب. وحضقر الخشقع إلك

َؾ  فننَّ  باهلل، وآستعاكةِ  لؾتقك ؾ مالزمٌ  الدطاءَ  أنَّ  ومـفا:  بالؼؾب آطتؿادُ  هق التقك 
 بؾ يؼقيف، والدطاءُ  ،الؿؽروهات واكدفاع الؿحبقبات حصقل يف بف والثؼةُ  اهلل طؾك
 بقده، جؿقَعفا أمقَره وأنَّ  اهلل، إلك التامة ضرورتف يعؾؿ الداطل فننَّ  بف، ويصرح طـف يعرب

 إمقر مـ ذلؽ غقر إلك ،(1)العبادة روُح  هق وهذا بف، اواثؼً  لف اراجقً  رب ف مـ فقطؾبفا
 يعـِل ٓ هذا أنَّ  إلك ـبَّفيت أن يـبغل أكَّف طؾك شلكف، وِرفعة الدطاء قدر ِطظؿ تبق ـ التل

كر جـس بؾ ،امطؾؼً  العبادات مـ غقره طؾك الدطاء تػضقؾ  الدطاء جـس مـ أفضُؾ  الذ 
دً  مـفؿا كؾ   إلك الـظر حقث مـ كر، مـ أفضُؾ  الؼرآن وقراءة ،امجرَّ كرُ  الذ   أفضؾ والذ 
دً  الؽؾ   إلك الـظر حقث مـ هذا الدطاء، مـ  يجعؾف ما لؾؿػضقل يعرض وقد ،امجرَّ

 .(2)الػاضؾ مـ أولك

 العـاية؛ تؿام بػفؿف يعتـل وأن يدركف أن لؾؿسؾؿ يـبغل العؾؿ مـ شريٌػ  باٌب  وهذا
 وصاطتف لرب ف طبادتف يف لف إكؿؾ طؾك ولقحقز ،وحالٍ  وقٍت  كؾ   يف إفضؾ لقدرك
 ادققؼً  اضابطً   تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ذكر وقد ،ومؽانٍ  زمانٍ  كؾ   يف لؿقٓه

 واختالف ،وأوقاتفا ،العبادات أجـاس بحسب ذلؽ وتـقع ،العبادات بقـ لؾتػاضؾ
 الؿسؾؿُ  ُيدرك ضقئف وطؾك ذلؽ، وكحق ،بفا الؼقام طؾك الؼدرة واختالف ،أمؽـتفا
 إلقفا. الؿشار آطتبارات تؾؽ بحسب لف إفضَؾ 

                                                           
 (.80ٓبـ سعدي )ص:« اقتـاص إوابد»و، «ػتاوىمجؿقع ال»( اكظر: 4)
 (.448الؼقؿ )ص: ٓبـ« القابؾ الصقب»( اكظر: 6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ... مً أدلت السىت على فضل الدعاء

 ذكرها طديدة ٕمقر كذلؽ ذلؽ كان وإك ؿا وأفضُؾفا، ولب فا روُحفا وأكَّف العبادة، مـ
 العؾؿ: أهؾ

عُ  فقف الدطاءَ  أنَّ  مـفا:  سبحاكف. إلقف والحاجة الضعػ وإضفارُ  اهلل إلك التضر 

 أفضُؾ  فلف احاضرً  فقفا والػؽرُ  أخشعَ  فقفا الؼؾُب  كان كؾَّؿا العبادةَ  أنَّ  ومـفا:
 تدفعف العبد حاجةَ  فننَّ  الؿؼصقد، هذا حصقل إلك العبادات أقرُب  والدطاء وأكؿُؾ،

 الؼؾب. وحضقر الخشقع إلك

َؾ  فننَّ  باهلل، وآستعاكةِ  لؾتقك ؾ مالزمٌ  الدطاءَ  أنَّ  ومـفا:  بالؼؾب آطتؿادُ  هق التقك 
 بؾ يؼقيف، والدطاءُ  ،الؿؽروهات واكدفاع الؿحبقبات حصقل يف بف والثؼةُ  اهلل طؾك
 بقده، جؿقَعفا أمقَره وأنَّ  اهلل، إلك التامة ضرورتف يعؾؿ الداطل فننَّ  بف، ويصرح طـف يعرب

 إمقر مـ ذلؽ غقر إلك ،(1)العبادة روُح  هق وهذا بف، اواثؼً  لف اراجقً  رب ف مـ فقطؾبفا
 يعـِل ٓ هذا أنَّ  إلك ـبَّفيت أن يـبغل أكَّف طؾك شلكف، وِرفعة الدطاء قدر ِطظؿ تبق ـ التل

كر جـس بؾ ،امطؾؼً  العبادات مـ غقره طؾك الدطاء تػضقؾ  الدطاء جـس مـ أفضُؾ  الذ 
دً  مـفؿا كؾ   إلك الـظر حقث مـ كر، مـ أفضُؾ  الؼرآن وقراءة ،امجرَّ كرُ  الذ   أفضؾ والذ 
دً  الؽؾ   إلك الـظر حقث مـ هذا الدطاء، مـ  يجعؾف ما لؾؿػضقل يعرض وقد ،امجرَّ

 .(2)الػاضؾ مـ أولك

 العـاية؛ تؿام بػفؿف يعتـل وأن يدركف أن لؾؿسؾؿ يـبغل العؾؿ مـ شريٌػ  باٌب  وهذا
 وصاطتف لرب ف طبادتف يف لف إكؿؾ طؾك ولقحقز ،وحالٍ  وقٍت  كؾ   يف إفضؾ لقدرك
 ادققؼً  اضابطً   تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ذكر وقد ،ومؽانٍ  زمانٍ  كؾ   يف لؿقٓه

 واختالف ،وأوقاتفا ،العبادات أجـاس بحسب ذلؽ وتـقع ،العبادات بقـ لؾتػاضؾ
 الؿسؾؿُ  ُيدرك ضقئف وطؾك ذلؽ، وكحق ،بفا الؼقام طؾك الؼدرة واختالف ،أمؽـتفا
 إلقفا. الؿشار آطتبارات تؾؽ بحسب لف إفضَؾ 

                                                           
 (.80ٓبـ سعدي )ص:« اقتـاص إوابد»و، «ػتاوىمجؿقع ال»( اكظر: 4)
 (.448الؼقؿ )ص: ٓبـ« القابؾ الصقب»( اكظر: 6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار247
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ع: إفضؾ إنَّ » : قال  جـَس  أنَّ  كؿا العبادات، أجـاس بحسب تارة يتـقَّ
كر، جـس مـ أفضؾ الؼراءة وجـس الؼراءة، جـس مـ أفضؾ الصالة كر وجـس الذ   الذ 
 الدطاء. جـس مـ أفضُؾ 

كرَ  الؼراءةَ  أنَّ  كؿا ،إوقات باختالف يختؾػ وتارة  والعصر الػجر بعد والدطاءَ  والذ 
 الصالة. دون الؿشروع هق

ك أنَّ  كؿا الظاهر، اإلكسان طؿؾ باختالف وتارة  والسجقد الركقع يف والدطاءَ  رَ الذ 
كرُ  وكذلؽ الؼراءة، دون الؿشروع هق  وأما بآتػاق، مشروع الطقاف يف والدطاءُ  الذ 

 معروف. كزاع فػقفا الطقاف يف الؼراءة

 الصػا وطـد الِجؿار وطـد ومزدلػة بعرفة الؿشروعَ  أنَّ  كؿا إمؽـة، باختالف وتارة
كرُ  هق والؿروة  مـ أفضُؾ  لؾقارد بالبقت والطقاف وكحقها، الصالة دون والدطاء الذ 
 أفضؾ. بؿؽة لؾؿؼقؿقـ والصالة الصالة،

ا الحج، مـ أفضؾ لؾرجال فالجفاد العبادة، جـس مرتبة باختالف وتارة  الـساء وأمَّ
َـّ   بخالف ٕبقيفا، صاطتفا مـ أفضُؾ  لزوجفا صاطتفا الؿتزوجة والؿرأة الحج، فجفاده

 أبقيفا. بطاطة قرةملم فنكَّفا إي ؿة

 العبادات مـ طؾقف يؼدر فؿا وطجزه، العبد قدرة حال باختالف يختؾػ وتارة
ف يف أفضُؾ   واسعٌ  باٌب  وهذا أفضَؾ، طـف الؿعجقز جـُس  كان وإن طـف، يعجز مؿا حؼ 
 أهقاءهؿ. ويتَّبعقن الـاس مـ كثقرٌ  فقف يغؾق

ف يف أفضَؾ  كان إذا العؿَؾ  أنَّ  يرى َمـ الـاسِ  مـ فننَّ   أكػع ولؽقكف لف لؿـاسبة حؼ 
 ذلؽ. بؿثؾ ويلمرهؿ الـاس لجؿقع أفضَؾ  يجعؾف أن يريد ؛لرب ف وأصقع لؼؾبف

 يلمر ،لفؿ اوهاديً  لؾعباد رحؿة وجعؾف والحؽؿة، بالؽتاب ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  بعث واهلل
 لؽؾ   يؼصد لؾؿسؾؿقـ، اكاصحً  يؽقن أن الؿسؾؿ فعؾك لف، أصؾح هق بِؿا إكسانٍ  كؾَّ 

 لف. أصؾح هق ما إكسان

 يؽقن مـ ومـفؿ لف، أفضؾ بالعؾؿ تطقطف يؽقن ـْ مَ  الـاس مـ أنَّ  لؽ تبقَّـ وهبذا
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 ... مً أدلت السىت على فضل الدعاء

ُطف ُطف يؽقن مـ ومـفؿ أفضَؾ، بالجفاد تطق   والصقام كالصالة البدكقة بالعبادات تطق 
 خقرَ  فننَّ  ،اوضاهرً  اباصـً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   بحال أشبف كان ما الؿطؾؼ وإفضؾ ،(1)لف أفضَؾ 

 . كالمف كتفكا .(2)«ملسو هيلع هللا ىلص محؿد يهد يالفد وخقرَ  اهلل، كالم لؽالما

 العظقؿ الباب هذا يف واٍف  وتلصقؾ متؼـ، تحؼقؼ طؾك مشتؿٌؾ  -ترى كؿا- وهق
بة وإمقر ،العبادات يف وإكؿَؾ  إفضَؾ  لـػسف أراد لَِؿـ  وحاصُؾف . اهلل إلك الُؿؼر 

 والحال الققت ذلؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ُسـَّة ةمراطا هق :وحالٍ  وقٍت  كؾ   يف إفضَؾ  أنَّ 
 الؽؿال، الؿسؾؿ يدرك فبذلؽ ومؼتضاه، ووضقػتف الققت ذلؽ بقاجب وآشتغال

 وإكؿؾ. بإفضؾ ويظػر

 يف ما بتػاضؾ تتػاضؾ الجـس يف الؿتساوية إطؿاَل  أنَّ  يعؾؿ أنْ  يـبغل أك ف طؾك 
 تػاضاًل  ،بالعؿؾ وجفف وقصد ،شرطفل والتعظقؿ ،لف والؿحبة ،باهلل اإليؿان مـ الؼؾقب

َّٓ  بف يحقط وٓ يحصقف ٓ  اهلل. إ

َّٓ  أحسـفا إلك يفدي ٓ ،إطؿال أحسـ إلك جؿقًعا يفديـا أنْ  سبحاكف فـسللف  هق، إ
  والعؿؾ. الؼقل يف اإلخالَص  اجؿقعً  يرزقـا وأن

 
 

│ 

                                                           
(4) ( يف ترجؿة4/448« )سقر أطالم الـبالء»ما أورده الذهبل  يف  :ومـ لطقػ ما ُيذكر يف هذا الباب 

ف طؾك آكػراد :اإلمام مالؽ بـ أكس  أنَّ طبد اهلل بـ طؿر الُعؿري العابد كتب إلك اإلمام مالؽ َيُحض 
إطؿاَل كؿا قسؿ إرزاق، فُربَّ رجؾ ُفتح لف إنَّ اهلل قسؿ »والعؿؾ، فؽتب إلقف مالُؽ بـ أكس: 

، قم، وآخر فُ صػتح لف يف اليف الصالة، ولؿ يُ  تح لف يف الجفاد، فـَشُر العؾؿ مـ أفضؾ أطؿال البِر 
ـ  ما أكا فقف بدون ما أكت فقف، وأرجق أن يؽقن كاِلَكا طؾك خقر وبِر  وقد رضقت بِؿا فُ   «.تح لل، وما أض

 (.864 - 46/868« )ىمجؿقع الػتاو» (6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه248
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ... مً أدلت السىت على فضل الدعاء

ُطف ُطف يؽقن مـ ومـفؿ أفضَؾ، بالجفاد تطق   والصقام كالصالة البدكقة بالعبادات تطق 
 خقرَ  فننَّ  ،اوضاهرً  اباصـً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   بحال أشبف كان ما الؿطؾؼ وإفضؾ ،(1)لف أفضَؾ 

 . كالمف كتفكا .(2)«ملسو هيلع هللا ىلص محؿد يهد يالفد وخقرَ  اهلل، كالم لؽالما

 العظقؿ الباب هذا يف واٍف  وتلصقؾ متؼـ، تحؼقؼ طؾك مشتؿٌؾ  -ترى كؿا- وهق
بة وإمقر ،العبادات يف وإكؿَؾ  إفضَؾ  لـػسف أراد لَِؿـ  وحاصُؾف . اهلل إلك الُؿؼر 

 والحال الققت ذلؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ُسـَّة ةمراطا هق :وحالٍ  وقٍت  كؾ   يف إفضَؾ  أنَّ 
 الؽؿال، الؿسؾؿ يدرك فبذلؽ ومؼتضاه، ووضقػتف الققت ذلؽ بقاجب وآشتغال

 وإكؿؾ. بإفضؾ ويظػر

 يف ما بتػاضؾ تتػاضؾ الجـس يف الؿتساوية إطؿاَل  أنَّ  يعؾؿ أنْ  يـبغل أك ف طؾك 
 تػاضاًل  ،بالعؿؾ وجفف وقصد ،شرطفل والتعظقؿ ،لف والؿحبة ،باهلل اإليؿان مـ الؼؾقب

َّٓ  بف يحقط وٓ يحصقف ٓ  اهلل. إ

َّٓ  أحسـفا إلك يفدي ٓ ،إطؿال أحسـ إلك جؿقًعا يفديـا أنْ  سبحاكف فـسللف  هق، إ
  والعؿؾ. الؼقل يف اإلخالَص  اجؿقعً  يرزقـا وأن

 
 

│ 

                                                           
(4) ( يف ترجؿة4/448« )سقر أطالم الـبالء»ما أورده الذهبل  يف  :ومـ لطقػ ما ُيذكر يف هذا الباب 

ف طؾك آكػراد :اإلمام مالؽ بـ أكس  أنَّ طبد اهلل بـ طؿر الُعؿري العابد كتب إلك اإلمام مالؽ َيُحض 
إطؿاَل كؿا قسؿ إرزاق، فُربَّ رجؾ ُفتح لف إنَّ اهلل قسؿ »والعؿؾ، فؽتب إلقف مالُؽ بـ أكس: 

، قم، وآخر فُ صػتح لف يف اليف الصالة، ولؿ يُ  تح لف يف الجفاد، فـَشُر العؾؿ مـ أفضؾ أطؿال البِر 
ـ  ما أكا فقف بدون ما أكت فقف، وأرجق أن يؽقن كاِلَكا طؾك خقر وبِر  وقد رضقت بِؿا فُ   «.تح لل، وما أض

 (.864 - 46/868« )ىمجؿقع الػتاو» (6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار249
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

249
من أدلة السنة على فضل الدعاء

كر والدعاء ِ
ّ
وذكر ضابط في املفاضلة بين الذ
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ًٓ  الحديث يزال ٓ  ذلؽ مـ ورد ما خالل مـ ،الدطاء فضؾ طؾك ةِ إدلَّ  بذكر مقصق

 إحاديث هذه مـ صَرٌف  معـا مرَّ  وقد طؾقف، وسالمف اهلل صؾقات الؽريؿ الرسقل ُسـَّة يف
 الدطاء كرمِ  طؾك دال   وهق ،(1)«الدطاء مـ  اهلل طؾك أكرم شلء لقس» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف مـفا

 الغايةُ  هل والعبادةُ  وروُحفا، لب فا وهق ،ةُ العباد هق الدطاءَ  أنَّ  وذلؽ اهلل؛ طـد مؽاكتف وِطظؿ
م. كؿا الدطاء، هق اهلل طـد وأكرمفا لتحؼقؼفا، وُأوجدوا ،ٕجؾفا الخؾُؼ  ُخؾؼ التل  تؼدَّ

 ا  ،ماجف وابـ ،والرتمذي ،أحؿد اإلمام رواه ما السـة يف الدطاء فضؾ يف ورد وِمؿ 
ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ جق د بنسـاد وغقرهؿ  اهلل عُ ْد يَ  َلؿ َم
 الذي لعبده سبحاكف وحب ف لؾدطاء، اهلل حب   طؾك دلقٌؾ  فقف وهذا ،(2)«طؾقف َغِضَب  سبحاكف
 طؾك دلقؾ» فقف هذا أنَّ  ريب وٓ دطاَءه، ترك إذا طبده مـ يغضب سبحاكف فنكَّف ولذا ؛يدطقه

 غضبيَ  ما تجـ َب  ٕنَّ  الؿػروضات؛ وأطظؿِ  القاجبات أهؿ   مـ لرب ف العبد مـ الدطاءَ  أنَّ 
 ٺ ٺ ڀ﴿ تعالك: ققلف ِذكرُ  سبؼ وقد ،(3)«وجقبِف يف خالف ٓ مـف اهلل
 وهق ،[06 ]غافر: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 وجقبف. يف شؽَّ  ٓ ذلؽ وتجـ ُب  آستؽبار، مـ ُيعد   رب ف دطاءَ  العبدِ  تركَ  أنَّ  طؾك يدل  

 ا  وابـ ،«الؿػرد إدب» يف البخاري رواه ما :الدطاء فضؾ يف اأيًض  ورد وِمؿ 
 طـف، «إوسطالؿعجؿ » يف والطرباين ،امقققفً   هريرة أبل طـ «صحقحف» يف حبان

                                                           
 .(680ص:تؼدم تخريجف )( 4)
(، وقال 9468« )ابـ ماجفســ »(، و9989« )الرتمذي جامع»(، و888، 6/889« )الؿسـد» (6)

ـف إلباين  يف 8/46« )التػسقر«. »هذا إسـاٌد ٓ بلس بف»ابـ كثقر طـ إسـاده:   «الصحقحة»(، وحسَّ
(6058.) 

 (.64ص:لؾشقكاين )« تحػة الذاكريـ» (9)
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 وِٓ فضبئً اٌدعبء
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 ومً فضائل الدعاء

 بخؾ َمـ الـاس وأْبخُؾ  الدطاء، طـ طجز َمـ الـاس أطجزُ » قال: امرفقطً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ
ا يسقرٌ  أمُره فالدطاءُ  ،(1)«بالسالم  بف، الؼقام طـد اجفدً  يتطؾَّب ٓ فقف أحٍد، كؾ   طؾك جدًّ

ةٌ  وٓ تعٌب  بسببف الداطل يؾحؼ وٓ  هق أدائف يف والتقاين طـف العجزَ  فننَّ  ولفذا ؛مشؼَّ
 َيعجزُ  وٓ غقره، طـ يعجز أنْ  -وسفقلتف ُيسِره مع- طـف طجز بَِؿـ وَحِري   الَعجز، أشد  
َّٓ  الدطاء طـ ةِ  دين   إ  اإليؿان. ضعقُػ  الفؿَّ

  ِاوم  طـ وغقرهؿا ،ماجف وابـ ،أحؿد اإلمام رواه ما :الدطاء فضؾ يف جاء ؿ 
ٓ   الؼدرَ  يرد   ٓ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  : ثقبان  اهلل أنَّ  طؾك دلقؾ فقف ففذا ،(2)«الدطاءُ إ

 طديدة، أحاديُث  الؿعـك هذا يف ورد وقد العبد، طؾك قضاه قد ما بالدطاء يدفع سبحاكف
 طبِده طؾك بإمر يؼضل قد سبحاكف إكَّف إذ ؛ اهلل َقَدرِ  مِـ الدطاءَ  أنَّ  :معـاها وحاصؾ

 أطظؿ مـ الدطاءَ  أنَّ  طؾك دٓلةٌ  هذا ويف طـف، اكدفع دطاه فنذا يدطقه، ٓ بلن امؼقَّدً  قضاءً 
فة لبعض اخالفً  وأخرة، الدكقا سعادة هبا ُتـال التل إسباب  يعتؼدون الذيـ الؿتصق 

دُ  هق وإكَّؿا مرهقٍب، دفع وٓ مطؾقٍب  حصقل يف لف تلثقَر  ٓ الدطاءَ  أنَّ   محضٍة، طبادةٍ  مجرَّ
 الـاُس  ُأمر ولفذا» الدطاء، قدرَ  َطَرَف  َمـ هذا يؼقل وٓ بدوكف، يحصؾ بف حصؾ ما وأنَّ 

ًٓ  أسلُل  وٓ أدطق ٓ أكا قال: وَمـ إسباب، مِـ ذلؽ وغقرِ  وآستعاَكةِ  بالدطاءِ   طؾك ات ؽا
سباب مـ والسماَل  الدطاءَ  جعَؾ  اهللَ  ٕنَّ  ؛امخطئً  كان الَؼَدرِ   ورحؿتُف مغػرُتف هبا ـاُل يَ  التل ٕا
ر وإذا ورزُقف، وكصُره وهداه ره وما ،الدطاء بدون َيحصؾ َلؿ بالدطاءِ  يـالف اخقرً  لؾعبد قدَّ  قدَّ

ره فنكَّؿا وطقاقبِفؿ العباد أحقالِ  مـ وَطؾَِؿف اهللُ   الؿقاققت، إلك الؿؼاديرَ  قُق يس بلسباٍب  اهلل قدَّ
َّٓ  شلء وأخرة الدكقا يف فؾقس  .(3)«والؿسبََّبات إسباب خالُؼ  واهلل بسبب، إ

 يشل َلؿ وما كان اهللُ  شاء ما أنَّ  تعَؾؿ أن خقرٍ  كؾ   أساُس » : الؼقؿ ابـ اإلمام قال

                                                           
(، 5544« )الؿعجؿ إوسط»(، و8844« )صحقح ابـ حبان»(، و4686« )إدب الؿػرد» (4)

 (.064« )الصحقحة»الؿقققف والؿرفقع.  وصحح العالمة إلباين 
 «الصحقحة»يف  (، وحسـف العالمة إلباين 46« )ســ ابـ ماجف»(، و5/646« )الؿسـد» (6)

(458.) 
 (.86 - 4/04« )مجؿقع الػتاوى» (9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ومً فضائل الدعاء

 بخؾ َمـ الـاس وأْبخُؾ  الدطاء، طـ طجز َمـ الـاس أطجزُ » قال: امرفقطً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ
ا يسقرٌ  أمُره فالدطاءُ  ،(1)«بالسالم  بف، الؼقام طـد اجفدً  يتطؾَّب ٓ فقف أحٍد، كؾ   طؾك جدًّ

ةٌ  وٓ تعٌب  بسببف الداطل يؾحؼ وٓ  هق أدائف يف والتقاين طـف العجزَ  فننَّ  ولفذا ؛مشؼَّ
 َيعجزُ  وٓ غقره، طـ يعجز أنْ  -وسفقلتف ُيسِره مع- طـف طجز بَِؿـ وَحِري   الَعجز، أشد  
َّٓ  الدطاء طـ ةِ  دين   إ  اإليؿان. ضعقُػ  الفؿَّ

  ِاوم  طـ وغقرهؿا ،ماجف وابـ ،أحؿد اإلمام رواه ما :الدطاء فضؾ يف جاء ؿ 
ٓ   الؼدرَ  يرد   ٓ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  : ثقبان  اهلل أنَّ  طؾك دلقؾ فقف ففذا ،(2)«الدطاءُ إ

 طديدة، أحاديُث  الؿعـك هذا يف ورد وقد العبد، طؾك قضاه قد ما بالدطاء يدفع سبحاكف
 طبِده طؾك بإمر يؼضل قد سبحاكف إكَّف إذ ؛ اهلل َقَدرِ  مِـ الدطاءَ  أنَّ  :معـاها وحاصؾ

 أطظؿ مـ الدطاءَ  أنَّ  طؾك دٓلةٌ  هذا ويف طـف، اكدفع دطاه فنذا يدطقه، ٓ بلن امؼقَّدً  قضاءً 
فة لبعض اخالفً  وأخرة، الدكقا سعادة هبا ُتـال التل إسباب  يعتؼدون الذيـ الؿتصق 

دُ  هق وإكَّؿا مرهقٍب، دفع وٓ مطؾقٍب  حصقل يف لف تلثقَر  ٓ الدطاءَ  أنَّ   محضٍة، طبادةٍ  مجرَّ
 الـاُس  ُأمر ولفذا» الدطاء، قدرَ  َطَرَف  َمـ هذا يؼقل وٓ بدوكف، يحصؾ بف حصؾ ما وأنَّ 

ًٓ  أسلُل  وٓ أدطق ٓ أكا قال: وَمـ إسباب، مِـ ذلؽ وغقرِ  وآستعاَكةِ  بالدطاءِ   طؾك ات ؽا
سباب مـ والسماَل  الدطاءَ  جعَؾ  اهللَ  ٕنَّ  ؛امخطئً  كان الَؼَدرِ   ورحؿتُف مغػرُتف هبا ـاُل يَ  التل ٕا
ر وإذا ورزُقف، وكصُره وهداه ره وما ،الدطاء بدون َيحصؾ َلؿ بالدطاءِ  يـالف اخقرً  لؾعبد قدَّ  قدَّ

ره فنكَّؿا وطقاقبِفؿ العباد أحقالِ  مـ وَطؾَِؿف اهللُ   الؿقاققت، إلك الؿؼاديرَ  قُق يس بلسباٍب  اهلل قدَّ
َّٓ  شلء وأخرة الدكقا يف فؾقس  .(3)«والؿسبََّبات إسباب خالُؼ  واهلل بسبب، إ

 يشل َلؿ وما كان اهللُ  شاء ما أنَّ  تعَؾؿ أن خقرٍ  كؾ   أساُس » : الؼقؿ ابـ اإلمام قال

                                                           
(، 5544« )الؿعجؿ إوسط»(، و8844« )صحقح ابـ حبان»(، و4686« )إدب الؿػرد» (4)

 (.064« )الصحقحة»الؿقققف والؿرفقع.  وصحح العالمة إلباين 
 «الصحقحة»يف  (، وحسـف العالمة إلباين 46« )ســ ابـ ماجف»(، و5/646« )الؿسـد» (6)

(458.) 
 (.86 - 4/04« )مجؿقع الػتاوى» (9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

عَ وتتَض  طؾقفا فتشؽَره ؛كِعؿف مِـ الحسـاِت  أنَّ  حقـئذٍ  فتقؼَّـ يؽـ، َلؿ  يؼطَعفا َّٓ أ إلقف رَّ
 َيؽَِؾَؽ  وٓ وبقـفا، بقـؽ َيُحقَل  أن إلقف فَتْبتَِفَؾ  ؛وطؼقبتِف خذٓكِف مِـ السق ئاِت  وأنَّ  طـؽ،

 خقرٍ  كؾَّ  أنَّ  طؾك العارفقن َأْجؿع وقد كػِسؽ، إلك السق ئات وترك الحسـات فعؾِ  يف
 يؽَِؾؽ َّٓ أ التقفقَؼ  أنَّ  وأجؿعقا لعبده، خذٓكف فلصُؾف شر   وكؾَّ  لؾعبد، اهلل بتقفقِؼ  فلصُؾف

 فلصُؾف خقرٍ  كؾ   كان فنذا كػسؽ، وبقـ بقـَؽ يخؾل أنْ  هق الخذٓنَ  وأنَّ  كػسؽ، إلك اهلل
 والرغبةِ  الؾََّجل وصدُق  وآفتؼارُ  الدطاءُ  فؿػتاُحف -العبدِ  بقد ٓ ،اهلل بقد وهق- التقفقؼ
 الؿػتاح طـ أضؾَّف ومتك لف، يػتح أن أراد فؼد ؿػتاَح ال هذا العبدَ  أططك فؿتك إلقف، والرهبةِ 

ا الخقر باُب  بؼل َّٓ  ُأيت َمـ ُأيت وما دوكف... ُمْرَتجًّ  وإهؿالِ  ؽرِ الش   إضاطة قِبَؾ مِـ إ
َّٓ  -وطقكِف اهلل بؿشقئة- َضِػرَ  َمـ َضِػرَ  وٓ والدطاء، آفتؼار  وصدِق  بالشؽرِ  بؼقامفإ
 اهـ. (1)«والدطاء آفتؼارِ 

   ةٌ  الدطاء إلك الؿسؾؿ حاجةَ  إن ةٌ  إلقف وضرورَتف ،كؾ فا أمقره يف ماس   شموكف يف مؾح 
ةُ  بف تستبقـ ابديعً  َمثاًل  الدطاء مع الؿسؾؿ لِحال العؾؿ أهؾ َأحدُ  َضَرَب  وقد جؿقِعفا،  شدَّ
 طـ «الزهد» كتاب يف أحؿد اإلمام روى إلقف، ضرورتف طظؿُ  بف ويظفرُ  إلقف، حاجتف

ٌق  قال قال: دةقتا َّٓ  مثاًل  لؾؿممـ وجدُت  ما» : ُمَقر   خشبة، طؾك البحر يف رجاًل  إ
، يا رب   يا :يدطق ففق  .(2)«يـجَقف أن  اهلل لعؾ رب 

ـْ   دطاَءه، اهلل أجاب سمالِف مـ وَأكَثرَ  بالدطاء، طؾقف وأَلحَّ  بصدٍق، اهلل طؾك أقبؾ وَم
 وأخرة. الدكقا يف والسعادة الخقر أبقاَب  لف وفتح ُسْمَلف، وأططاه رجاَءه، وحؼَّؼ

 
 

                                                           
 (.464 -468ٓبـ الؼقؿ )ص:« الػقائد» (4)
 (.984« )الزهد» (6)
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 كؿالِ  مع طباده مـ ُيحب ف  اهلل أنَّ  :شلكف ِطظؿ ودٓئؾ الدطاء فضائؾ مـ إن  
اطقـ ووطدَ  طـفؿ، ِغـاه  ٺ ڀ﴿ سبحاكف: ققلف يف وذلؽ باإلجابة، طباده مـ لف الدَّ
  .[06 :]غافر ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 ُيخق ب ٓ سبحاكف ففق هبؿ، وإحساكف لفؿ إكرامف وطظقؿ بعباده اهلل ُلطػ مـ وهذا
 ،طبادي يا» :-الؼدسل الحديث يف كؿا- تعالك اهلل يؼقل كاجاه، امممـً  يُرد   وٓ دطاه، اطبدً 

ٓ   ضال   كؾ ؽؿ ٓ   جائعٌ  كؾ ؽؿ ،طبادي يا أهِدكؿ، فاستفدوين هديُتف، َمـ إ  ،فُ صعؿتُ أ َمـ إ
ٓ   طارٍ  كؾ ؽؿ ،طبادي يا صعؿؽؿ،أُ  فاستطِعؿقين  ،طبادي يا أكُسؽؿ، فاستؽسقين كسقُتف، ـْ مَ  إ

 وقال ،«...لؽؿ أغػر فاستغػروين اجؿقعً  الذكقب أغػر وأكا والـفار بالؾقؾ تخطئقن إك ؽؿ
َلؽؿ أن   لق ،طبادي يا» فقف:  فسللقين احدٍ و صعقدٍ  طؾك قامقا وجـ ؽؿ وإكَسؽؿ وآخَركؿ أو 

ا ذلؽ كؼَص  ما ؛مسللَتف واحد كؾ   فلططقُت  ٓ   طـدي ِمؿ   ُأدخؾ إذا الِؿخَقطُ  يـؼص كؿا إ
 . ذر أبل حديث مـ صقيؾ سقاق يف مسؾؿ رواه ،(1)«البحر

 ودكقاهؿ ديـفؿ مصالح جؿقعَ  العبادُ  يسللف أن يحب   اهللَ  أنَّ  طؾك دٓلةٌ  الحديث ويف
 والتقفقَؼ  والؿغػرةَ  الفدايةَ  يسللقكف كؿا ذلؽ، وغقر قةوالؽس والشراب الطعام مـ

 باإلجابة. كؾ ف ذلؽ طؾك سبحاكف ووطَدهؿ ذلؽ، وكحقَ  الطاطةِ  طؾك واإلطاكةَ 

 تـػدُ  ٓ وخزائـَف مؾَؽف وأنَّ  مؾؽِف، وكؿال سبحاكف اهلل قدرةِ  كؿال طؾك دٓلةٌ  اأيًض  وفقف
لقـ أططك ولق بالعطاء، تـؼُص  وٓ ـ   مـ خريـوأ إوَّ  سللقه ما جؿقعَ  واإلكس الج
 ويف بف، الحقائِج  جؿقع وإكزال سمالف مـ اإلكثار طؾك حث   ذلؽ ويف واحد، مؼام يف
 كػؼة، تغقُضفا ٓ مألى اهلل يُد » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، هريرة أبل طـ «الصحقحقـ»

اءُ   َيِغْض  َلؿ فنك ف رض،وإ السؿقات خؾؼ مـذ رب ؽؿ أكػؼ ما أفرأيتؿ والـفار، الؾقؾ َسح 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 كؿالِ  مع طباده مـ ُيحب ف  اهلل أنَّ  :شلكف ِطظؿ ودٓئؾ الدطاء فضائؾ مـ إن  
اطقـ ووطدَ  طـفؿ، ِغـاه  ٺ ڀ﴿ سبحاكف: ققلف يف وذلؽ باإلجابة، طباده مـ لف الدَّ
  .[06 :]غافر ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 ُيخق ب ٓ سبحاكف ففق هبؿ، وإحساكف لفؿ إكرامف وطظقؿ بعباده اهلل ُلطػ مـ وهذا
 ،طبادي يا» :-الؼدسل الحديث يف كؿا- تعالك اهلل يؼقل كاجاه، امممـً  يُرد   وٓ دطاه، اطبدً 

ٓ   ضال   كؾ ؽؿ ٓ   جائعٌ  كؾ ؽؿ ،طبادي يا أهِدكؿ، فاستفدوين هديُتف، َمـ إ  ،فُ صعؿتُ أ َمـ إ
ٓ   طارٍ  كؾ ؽؿ ،طبادي يا صعؿؽؿ،أُ  فاستطِعؿقين  ،طبادي يا أكُسؽؿ، فاستؽسقين كسقُتف، ـْ مَ  إ

 وقال ،«...لؽؿ أغػر فاستغػروين اجؿقعً  الذكقب أغػر وأكا والـفار بالؾقؾ تخطئقن إك ؽؿ
َلؽؿ أن   لق ،طبادي يا» فقف:  فسللقين احدٍ و صعقدٍ  طؾك قامقا وجـ ؽؿ وإكَسؽؿ وآخَركؿ أو 

ا ذلؽ كؼَص  ما ؛مسللَتف واحد كؾ   فلططقُت  ٓ   طـدي ِمؿ   ُأدخؾ إذا الِؿخَقطُ  يـؼص كؿا إ
 . ذر أبل حديث مـ صقيؾ سقاق يف مسؾؿ رواه ،(1)«البحر

 ودكقاهؿ ديـفؿ مصالح جؿقعَ  العبادُ  يسللف أن يحب   اهللَ  أنَّ  طؾك دٓلةٌ  الحديث ويف
 والتقفقَؼ  والؿغػرةَ  الفدايةَ  يسللقكف كؿا ذلؽ، وغقر قةوالؽس والشراب الطعام مـ

 باإلجابة. كؾ ف ذلؽ طؾك سبحاكف ووطَدهؿ ذلؽ، وكحقَ  الطاطةِ  طؾك واإلطاكةَ 

 تـػدُ  ٓ وخزائـَف مؾَؽف وأنَّ  مؾؽِف، وكؿال سبحاكف اهلل قدرةِ  كؿال طؾك دٓلةٌ  اأيًض  وفقف
لقـ أططك ولق بالعطاء، تـؼُص  وٓ ـ   مـ خريـوأ إوَّ  سللقه ما جؿقعَ  واإلكس الج
 ويف بف، الحقائِج  جؿقع وإكزال سمالف مـ اإلكثار طؾك حث   ذلؽ ويف واحد، مؼام يف
 كػؼة، تغقُضفا ٓ مألى اهلل يُد » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، هريرة أبل طـ «الصحقحقـ»

اءُ   َيِغْض  َلؿ فنك ف رض،وإ السؿقات خؾؼ مـذ رب ؽؿ أكػؼ ما أفرأيتؿ والـفار، الؾقؾ َسح 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 دطا إذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» ويف ،(1)«يؿقـف يف ما
 اهلل فنن   الرغبَة، ولُقعظؿ الؿسللةَ  لقعزم ولؽـ شئَت، إن لل اغػر الؾ فؿ   :يُؼْؾ  فال أحُدكؿ

 .(2)«شلءٌ  فُ ؿُ يتعاضَ  ٓ

 طـده ما فننَّ  الؿسللة، يف رفعقافا اهللَ  دطقتؿ إذا» : الخدري سعقد أبق وقال
 .(3)«لف ستؽرهمُ  ٓ اهلل فننَّ  فاطزمقا دطقتؿ وإذا شلء، مـف يـػد ٓ

م: الحديث يف سبحاكف ققلف وتلمَّؾ ا ذلؽ يـؼص َلؿ» الؿتؼد  ٓ   طـدي مؿ   يـؼص كؿا إ
 تعالك: قال ؿاك ألبتة، يـؼص ٓ اهلل طـد ما بلنَّ  اتحؼقؼً  فقف فننَّ  ،«البحر ُأدخؾ إذا الؿخقط

 ُأخرجت ثؿَّ  إبرة فقف ُغؿس إذا البحرَ  فننَّ  ،[40 ]الـحؾ: ﴾ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ﴿
 ـؼصي ٓ فنكَّف مـف شرب اطصػقرً  أنَّ  ُفرض لق وكذلؽ ،اشقئً  بذلؽ البحر مـ ْص ؼُ ـْ يَ  َلؿ

 كـ لف: قال ذلؽ غقرِ  أو طذاب أو ططاءٍ  مـ اشقئً  أراد إذا سبحاكف وهق ألبتة، البحر
 ،[46 ]يس: ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ سبحاكف: قال كؿا فقؽقن،
 فؽقػ ،[86 ]الـحؾ: ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ سبحاكف: وقال

ر  قال: َمـ أحسـ ولؼد ؟!يـػد أو طـده ما يـؼص أن شلُكف هذا فقؿـ ُيتصقَّ

ـ  لؿخؾععقق طؾععك صؿععع  ٓ تخضععع
  

يـ   فعععنن  ذاك ُمعضععععر  مـعععؽ بالعععد 

 

ععععا يف  خعزائعععععـف واسععععترزق اهلل ِمؿ 
 

 (4)فنك ؿععا هععل بععقـ الؽععاف والـععقن 
 

 

 طـ يستغـل ٓ حاجاتِف، جؿقعِ  يف إلقف ومػتؼٌر  شموكِف، كؾ   يف اهلل إلك محتاٌج  العبدَ  إنَّ 
 حاجة ٓ حؿقٌد، غـل   فنكَّف سبحاكف الرب   وأما ذلؽ، مـ أقؾَّ  وٓ ،طقـ صرفة ومقٓه رب ف
 وٓ هبا، يـتػعقن الذيـ هؿ وإكَّؿا إلقف، كػُعفا ديعق وٓ ودطقاهتؿ، العباد بطاطات لف

رُ  رون الذيـ هؿ وإكَّؿا بؿعاصقفؿ يتضرَّ  ہ ہ ۀ﴿ سبحاكف: قال ولفذا ؛هبا يتضرَّ
                                                           

 (.449« )صحقح مسؾؿ»(، و8048« )صحقح البخاري( »4)
 ، والؾػظ لف.(6084« )صحقح مسؾؿ»(، و0994رواه البخاري )( 6)
 .اقً ػر( م88، 0/64« )الؿصـػ»( رواه ابـ أبل شقبة يف 9)
 ، والصقاب: أن يؼال: بعد الؽاف(644 -648ٓبـ رجب )ص:« جامع العؾقم والحؽؿ»ر: ( اكظ8)

 والـقن.
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ه وحاجخه ئلى دعائهاف  خلاز العبد ئلى اللَّ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ
 ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ تعالك: وقال ،[48-45 ]فاصر: ﴾﮼ ﮻ ﮺
 ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ تعالك: وقال ،[45 ]اإلسراء: ﴾ۅ ۋ
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 كثقرة. الؿعـك هذا يف وأيات ،[4 -8 ]إبراهقؿ: ﴾ڎ

 ،-وتقباهتؿ ودطقاهتؿ، صاطاهتؿ وطـ طباده، طـ ِغـاه كؿال مع-  اهلل إنَّ  ثؿَّ 
ـَ  دطاءِ  سؿاعَ  ُيحب   فنكَّف اطق  ويػرُح  الؿطقعقـ، العابديـ طبادةِ  ورؤيةَ  ،(1)الؿخبتقـ الدَّ
 راحؾُتف ضؾَّت َمـ فرح مـ أشدَّ  طبده بتقبة يػرح سبحاكف إكَّف بؾ الُؿـقبقـ، التائبقـ بتقبة
 لؾؿقت، واستسؾؿ مـفا، َأيَِس  حتك وصؾبفا إرض، مـ بػالة وشرابف صعامف طؾقفا التل

ُره ما أطؾك وهذا طـده، قائؿةٌ  وهل واستقؼظ، فـام طقـُف غؾبتف ثؿَّ   مـ الؿخؾقُق  يتصقَّ
 ِغـاه مع هذا لراحؾتف، بُِؾؼقاه هذا فرِح  مِـ َأَشدَّ  طباِده بتقبة َيػرُح  سبحاكف فاهلل الَػَرِح،
 دوَكف، إلقفؿ كػُعف يعقد إكَّؿا كؾ ف وذلؽ إلقف، وتقباهتؿ طباده صاطات طـ الؽامؾ سبحاكف
 ُيحب   ففق طـفؿ، الضر ودفع لـػعفؿ ومحبَّتف طباده إلك وإحساكِف ُجقِده كؿال مـ وهذا
بقا وُيطقعقه ويخافقه ،ويتَّؼقه ،وُيحب قه يعرفقه أن طباده مـ  يعؾؿقا أن وُيحب   إلقف، ويتؼرَّ
ر ،الَعَثرات وُيؼقؾ ،الدطقات ويجقب ،الخطقئات يغػر أكَّف  مـ ويرزق ،السق ئات وُيؽػ 

 حساب. بغقر يشاء

   وفضَؾف ،وإحساكف وكرمف وجالَلف، رب ف كؿاَل  طرف إذا الؿممـ اهلل بعبد فحري 
 رحؿة مِـ َيْؼـَط َّٓ وأ ومـاجاتف، دطائف مـ ُيؽثر وأن حاجاتف، جؿقعَ  بف َل زِ ـْ يُ  أن ؛وُجقَده

َّٓ  اهلل َرْوِح  مِـ َيْقَلُس  ٓ فنكَّف ؛َرْوِحف مـ يقلس وٓ ،رب ف  الؽافرون. الؼقمُ إ

 طقـ. صرفة اأكػسـ إلك َتؽِْؾـا وٓ صاطتؽ، طؾك وأِطـَّا لُِفداك، وف ؼـا فالؾَّفؿَّ 

                                                           
أخبت إلك ربف: إذا اصؿلن إلقف، وقال الػراء يف ققلف »الؿطؿئـقـ الخاشعقـ، قال إزهري:  أي: (4)

 «تخشعقا لرهبؿ. قال: ومعـك اإلخبات: الخشقع يعـل:، [69]هقد:  ﴾ڍ ڌ ڌ ﴿تعالك: 
 (.888/ 6) «الؾغة هتذيب»
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه254
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ه وحاجخه ئلى دعائهاف  خلاز العبد ئلى اللَّ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ
 ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ تعالك: وقال ،[48-45 ]فاصر: ﴾﮼ ﮻ ﮺
 ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ تعالك: وقال ،[45 ]اإلسراء: ﴾ۅ ۋ
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 كثقرة. الؿعـك هذا يف وأيات ،[4 -8 ]إبراهقؿ: ﴾ڎ

 ،-وتقباهتؿ ودطقاهتؿ، صاطاهتؿ وطـ طباده، طـ ِغـاه كؿال مع-  اهلل إنَّ  ثؿَّ 
ـَ  دطاءِ  سؿاعَ  ُيحب   فنكَّف اطق  ويػرُح  الؿطقعقـ، العابديـ طبادةِ  ورؤيةَ  ،(1)الؿخبتقـ الدَّ
 راحؾُتف ضؾَّت َمـ فرح مـ أشدَّ  طبده بتقبة يػرح سبحاكف إكَّف بؾ الُؿـقبقـ، التائبقـ بتقبة
 لؾؿقت، واستسؾؿ مـفا، َأيَِس  حتك وصؾبفا إرض، مـ بػالة وشرابف صعامف طؾقفا التل

ُره ما أطؾك وهذا طـده، قائؿةٌ  وهل واستقؼظ، فـام طقـُف غؾبتف ثؿَّ   مـ الؿخؾقُق  يتصقَّ
 ِغـاه مع هذا لراحؾتف، بُِؾؼقاه هذا فرِح  مِـ َأَشدَّ  طباِده بتقبة َيػرُح  سبحاكف فاهلل الَػَرِح،
 دوَكف، إلقفؿ كػُعف يعقد إكَّؿا كؾ ف وذلؽ إلقف، وتقباهتؿ طباده صاطات طـ الؽامؾ سبحاكف
 ُيحب   ففق طـفؿ، الضر ودفع لـػعفؿ ومحبَّتف طباده إلك وإحساكِف ُجقِده كؿال مـ وهذا
بقا وُيطقعقه ويخافقه ،ويتَّؼقه ،وُيحب قه يعرفقه أن طباده مـ  يعؾؿقا أن وُيحب   إلقف، ويتؼرَّ
ر ،الَعَثرات وُيؼقؾ ،الدطقات ويجقب ،الخطقئات يغػر أكَّف  مـ ويرزق ،السق ئات وُيؽػ 

 حساب. بغقر يشاء

   وفضَؾف ،وإحساكف وكرمف وجالَلف، رب ف كؿاَل  طرف إذا الؿممـ اهلل بعبد فحري 
 رحؿة مِـ َيْؼـَط َّٓ وأ ومـاجاتف، دطائف مـ ُيؽثر وأن حاجاتف، جؿقعَ  بف َل زِ ـْ يُ  أن ؛وُجقَده

َّٓ  اهلل َرْوِح  مِـ َيْقَلُس  ٓ فنكَّف ؛َرْوِحف مـ يقلس وٓ ،رب ف  الؽافرون. الؼقمُ إ

 طقـ. صرفة اأكػسـ إلك َتؽِْؾـا وٓ صاطتؽ، طؾك وأِطـَّا لُِفداك، وف ؼـا فالؾَّفؿَّ 

                                                           
أخبت إلك ربف: إذا اصؿلن إلقف، وقال الػراء يف ققلف »الؿطؿئـقـ الخاشعقـ، قال إزهري:  أي: (4)

 «تخشعقا لرهبؿ. قال: ومعـك اإلخبات: الخشقع يعـل:، [69]هقد:  ﴾ڍ ڌ ڌ ﴿تعالك: 
 (.888/ 6) «الؾغة هتذيب»
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار255
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

255 ه وحاجته إلى دعائه
َّ
افتقار العبد إلى الل
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 اهلل طـد شلكِف وِرفعةِ  وفضؾِف الدطاءِ  مؽاكةِ  بقان طـ بـا اماضقً  الحديُث  يزال ٓ
اهلل أن   الدطاء فضؾ مـ فننَّ  ؛   ويحؼ َؼ  دطاَءه يجقب أن دطاه َمـ وطَد 

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ تعالك: اهلل قال ُسْمَلف، وُيعطَقف َءه،رجا
  فضؾف مـ وهذا ،[06 ]غافر: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

َؾ  دطائف إلك طباَده كدَب  أكَّف وكرمِف  مـ ُيؽثروا أن مـفؿ وأحبَّ  باإلجابة، لفؿ وتؽػَّ
 فلكثر سللف َمـ إلقف طباده أحب   َمـ يا» : الثقري سػقان قال كؿا وسمالف، دطائف
 ابـ رواه ،(1)«رب   يا غقُرك كذلؽ ولقس يسللف، َلؿ َمـ إلقف طباده أبغُض  َمـ ويا سمالف،

 وغقُره. حاتؿ أبل

  اهلل أنَّ  ببقان الدطاء يف الرتغقب يف كثقرةٌ  أحاديُث  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت لؼد
اطقـ، وُيجقب ،السائؾقـ ُيعطل  كريؿ، حق ل   سبحاكف ففق الؿممـقـ، رجاء ُيخقب وٓ الدَّ
 سللف. َمـ ؿـعَ ي أو ،كاجاه مـ َب يخق   أو ،دطاه َمـ يردَّ  أن مِـ أكرمُ 

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، الػارسل سؾؿان طـ ا،وغقُرهؿ والرتمذي، داود، أبق روى
 أي: ،(2)«اِصْػرً  يرد هؿا أن إلقف يديف رفع إذا طبده ِمـ يستحقل كريؿٌ  َحقِل   اهللَ  إن  » قال:
 .تقـخالق

ا يـزل» :ملسو هيلع هللا ىلص يؼقل اإللفل الـزول حديث ويف  الدكقا السؿاء إلك لقؾة كؾ    ربـ 
 َمـ فلططَقف، يسللـل َمـ لف، فلستجقب يدطقين َمـ فقؼقل: أخر الؾقؾ ُثؾث يبؼك حقـ

                                                           
 (.8/45« )تػسقر ابـ كثقر»( اكظر: 4)
صحقح »و (،9405) «ســ ابـ ماجف»و (،9550« )الرتمذي جامع»(، و4844« )ســ أبل داود( »6)

، وصححف إلباين يف (44/489« )فتح الباري»بنسـاد جّقده الحافظ يف (، 480« )ابـ حبان
 (.4859) «صحقح الجامع»
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 ئجبثخ اهلل سجحبٔٗ ٌٍدَّاعني
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اعين  ئجابت هللا سبحاهه للدَّ

 بؾغ الصحابة مـ جؿعٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ رواه متقاتر حديث وهق ،(1)«لف فلغػرَ  يستغػرين
 .اصحابقًّ  وطشريـ ثؿاكقة طدُدهؿ

  اهللَ  أنَّ  اهلل، طـد الؿتؼقـ اهلل أولقاء مـزلة بقان يف الؼدسل الحديث يف وجاء
ب وما بالحرب، آذكتف فؼد ولقًّا لل طادى َمـ» يؼقل: ا إلل   أحب بشلء طبدي إلل   تؼر   مؿ 

ُب  طبدي يزال وما طؾقف، افترضُتف  َسْؿَعف كـُت  أحببتف فنذا أحب ف، حتك بالـقافؾ إلل   يتؼر 
 بفا، يؿشل التل فوِرجؾَ  بفا، َيبطِش التل ويَده بف، ُيبصر الذي وبصَره بف، َيسؿع الذي

 صحقحف. يف البخاري اإلمام رواه ،(2)«...ٕطقذك ف بل استعاذ ولئـ ،ٕططقـ ف سللـل وإنْ 

 يرد   ٓ  اهلل أنَّ  طؾك دٓلة أبقـ تدل   معـاها يف جاء وما إحاديث هذه إنَّ 
 رذك كؿا- هذا، اسُتشؽؾ قد لؽـ رجاه، َمـ بيخق   وٓ الؿممـقـ، طباده مـ سللف َمـ

 قال ُيجابقا، وَلؿ وبالغقا َدَطقا والُصؾحاء الُعبَّاد مـ جؿاطةً  بلنَّ  -حجر ابـ الحافظ
: «ع، اإلجابةَ  أنَّ  :والجقاب  وتارة الػقر، طؾك بعقـف الؿطؾقب يؼع فتارة تتـقَّ
ر ولؽـ يؼع  يؽقن ٓ حقث ،الؿطؾقب طقـ بغقر ولؽـ اإلجابةُ  تؼع قد وتارة لحؽؿٍة، يتلخَّ
 : وقال ،(3)«مـفا أصؾُح  أو ،كاجزةٌ  مصؾحةٌ  القاقع ويف كاجزٌة، مصؾحةٌ  الؿطؾقب يف
ع لؽـ لف، ُيستجاب داعٍ  كؾَّ  إنَّ »  ،(4)«بِعقض وتارة ،بف دطا ما بعقـ تؼع فتارة ،اإلجابةُ  تتـقَّ

 مـفا: طديدة، أحاديث  ذكره الذي الؿعـك هذا يف ورد وقد

 بـ ُطبادة حديث مـ حجر بـا الحافظ وصححف والحاكؿ، الرتمذي، رواه ما
ٓ   بدطقة يدطق مسؾؿٌ  إرض طؾك ما» رفعف:  الصامت  صرف أو ،إي اها اهلل تاهآإ

 .(5)«مثَؾفا السقء مـ طـف

                                                           
 (.854(، ومسؾؿ )4485) «البخاري رواه( »4)
 (.0566« )صحقح البخاري( »6)
 (.44/985« )فتح الباري( »9)
 (.40- 44/45« )فتح الباري( »8)
 (.44/40« )فتح الباري»واكظر: (، 9589« )الرتمذي جامع»(، و964/ 5) «الؿسـد( »5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اعين  ئجابت هللا سبحاهه للدَّ

 بؾغ الصحابة مـ جؿعٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ رواه متقاتر حديث وهق ،(1)«لف فلغػرَ  يستغػرين
 .اصحابقًّ  وطشريـ ثؿاكقة طدُدهؿ

  اهللَ  أنَّ  اهلل، طـد الؿتؼقـ اهلل أولقاء مـزلة بقان يف الؼدسل الحديث يف وجاء
ب وما بالحرب، آذكتف فؼد ولقًّا لل طادى َمـ» يؼقل: ا إلل   أحب بشلء طبدي إلل   تؼر   مؿ 

ُب  طبدي يزال وما طؾقف، افترضُتف  َسْؿَعف كـُت  أحببتف فنذا أحب ف، حتك بالـقافؾ إلل   يتؼر 
 بفا، يؿشل التل فوِرجؾَ  بفا، َيبطِش التل ويَده بف، ُيبصر الذي وبصَره بف، َيسؿع الذي

 صحقحف. يف البخاري اإلمام رواه ،(2)«...ٕطقذك ف بل استعاذ ولئـ ،ٕططقـ ف سللـل وإنْ 

 يرد   ٓ  اهلل أنَّ  طؾك دٓلة أبقـ تدل   معـاها يف جاء وما إحاديث هذه إنَّ 
 رذك كؿا- هذا، اسُتشؽؾ قد لؽـ رجاه، َمـ بيخق   وٓ الؿممـقـ، طباده مـ سللف َمـ

 قال ُيجابقا، وَلؿ وبالغقا َدَطقا والُصؾحاء الُعبَّاد مـ جؿاطةً  بلنَّ  -حجر ابـ الحافظ
: «ع، اإلجابةَ  أنَّ  :والجقاب  وتارة الػقر، طؾك بعقـف الؿطؾقب يؼع فتارة تتـقَّ
ر ولؽـ يؼع  يؽقن ٓ حقث ،الؿطؾقب طقـ بغقر ولؽـ اإلجابةُ  تؼع قد وتارة لحؽؿٍة، يتلخَّ
 : وقال ،(3)«مـفا أصؾُح  أو ،كاجزةٌ  مصؾحةٌ  القاقع ويف كاجزٌة، مصؾحةٌ  الؿطؾقب يف
ع لؽـ لف، ُيستجاب داعٍ  كؾَّ  إنَّ »  ،(4)«بِعقض وتارة ،بف دطا ما بعقـ تؼع فتارة ،اإلجابةُ  تتـقَّ

 مـفا: طديدة، أحاديث  ذكره الذي الؿعـك هذا يف ورد وقد

 بـ ُطبادة حديث مـ حجر بـا الحافظ وصححف والحاكؿ، الرتمذي، رواه ما
ٓ   بدطقة يدطق مسؾؿٌ  إرض طؾك ما» رفعف:  الصامت  صرف أو ،إي اها اهلل تاهآإ

 .(5)«مثَؾفا السقء مـ طـف

                                                           
 (.854(، ومسؾؿ )4485) «البخاري رواه( »4)
 (.0566« )صحقح البخاري( »6)
 (.44/985« )فتح الباري( »9)
 (.40- 44/45« )فتح الباري( »8)
 (.44/40« )فتح الباري»واكظر: (، 9589« )الرتمذي جامع»(، و964/ 5) «الؿسـد( »5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار257
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

257 اعين إجابة هللا سبحانه للدَّ
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 أبل طـ وغقرهؿ والحاكؿ، ،«الؿػرد إدب» يف والبخاري أحؿد، اإلمام وروى
 وٓ إثؿٌ  فقفا لقس ةٍ بدطق يدطق مسؾؿٍ  ِمـ ما» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  : الخدري سعقد
ٓ   رِحؿ قطقعةُ  ا ثالث: إحدى بفا اهلل أططاهإ ؾ أن إم  ا دطقَتف، لف ُيعج  ِخرها أن وإم   لف يد 

ا أخرة، يف  قال: ُكؽثر، اإذً  ،اهلل رسقل يا قالقا: ،«مثَؾفا السقء مـ طـف يصرَف  أن وإم 
 .(1)«أكثر اهلل»

 مـ الخالقة الدطقةِ  يف بدَّ  ٓ أكَّف ديثإحا هذه يف الؿصدوق الصادُق  أخرب فؼد
اًل  ملالس   إططاء مـ العدوان اًل  الخقر مـ مثؾِف أو معجَّ  مثؾف، السقء مـ طـف يصرُف  أو ممجَّ
ـَ  إططائف مـ أطؿ   سمالف يف الداطل إجابةَ  أنَّ  يتبقَّـ وهبذا  الؿسمول. طق

 آخريـ: جقابقـ اأيًض  العؾؿ أهؾ ذكر وقد السابؼ، آستشؽال جقاب هق ففذا

ـَض تُ  َلؿ الداطل إجابةَ  أنَّ  أحدهؿا: ـت وإّكؿا ،امطؾؼً  السمال ططقَّة ؿَّ  إجابة تضؿَّ
م كؿا ،السائؾ إططاء مـ أطؿ   الداطل وإجابةُ  السائؾ، مـ أطؿ   والداطل الداطل،  معـا تؼدَّ

 يسللـل َمـ لف، فلستجقب يدطقين َمـ» سبحاكف: بؼقلف بقـفؿا التػريُؼ  الـزول حديث يف
 هذه مع آستشؽال لؽـ واإلططاء، اإلجابة وبقـ والسائؾ، الداطل بقـ فػرق ،«فلططقف
م. الحديث يف كؿا ،باإلططاء مقطقدٌ  اأيًض  السائَؾ  أنَّ  جفة مـ قائؿٌ  اإلجابة  الؿتؼد 

 يف الصالحة إطؿال كسائر شلكف اإلجابة اقتضائف يف الدطاءَ  أنَّ  :الثاين الجقاب
 فنذا ومقاكع، شروط لف والسبب الؿطؾقب لـقؾ مؼتضٍ  سبٌب  فالدطاءُ  ثابة،اإل اقتضائفا
َّٓ  الؿطؾقب، حصؾ مقاكعف واكتػت شروصف حصؾت  الؿطؾقب، ذلؽ يحصؾ فالوإ

 صؾة. ولؾؿقضقع الطق بة، والؽؾؿات الصالحة إطؿال بقلقَ  يف الشلن هق كؿا

                                                           
 لباين (، وصححف ٕا4/849« )الؿستدرك»(، و846« )إدب الؿػرد»(، و9/44« )الؿسـد( »4)

 (.588« )صحقح إدب»يف 
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م  ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ : اهلل ققل ذكرُ  معـا تؼدَّ
 طؾك دٓلة مـ فقف ما وبقانُ  ،[06]غافر: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

م دطاه، لَِؿـ اهلل إجابة  بعَض  بلنَّ  لذلؽ، العؾؿ أهؾ بعض استشؽاُل  اأيًض  معـا وتؼدَّ
 لف تحؼَّؼ أو مـفا شلءٌ  لف تحؼَّؼ أكَّف يرى ٓ قد اأمقرً  اهللَ  ويسلل يدطق قد الداطقـ
  .بعض دون بعُضفا

م طديدة بلجقبةٍ  العؾؿ أهُؾ  ذلؽ طـ أجاب وقد َّٓ  مـفا، ثالثةٍ  ذكرُ  تؼدَّ ـَ  أنَّ إ  أحس
 شروط لف الؿطؾقب وكقؾ الؿطؾقب، لـقؾ مؼتضٍ  سبٌب  الدطاءَ  أن   هق :ذلؽ يف ققؾ ما

ٓ   الؿطؾقُب  تحؼ ؼ مقاكُعف واكتػت شروُصف حصؾت فنذا ومقاكع،  الشلنُ  هق كؿا ،فالوإ
َّٓ  ُتؼبؾ ٓ الـافعة، وإذكار الصالحة طؿالإ جؿقع يف  شروَصفا الؿسؾؿُ  استقىف إذاإ

 ُيؼبؾ. ٓ العؿَؾ  فننَّ  الشرط واكتػك الؿاكعُ  ُوجد إذا أما .قلفابُ قَ  مقاكع طـ وابتعد

 يف خقر لؽؾ   تاٌح ػْ مِ  وهق مػقٌد، كافعٌ  كػسف يف الدطاءَ  فننَّ  ؛كذلؽ الدطاء يف والشلنُ 
ةَ  يستدطل لؽـف وأخرة، الدكقا ة ققَّ ـَ  طزيَؿتِف وصحةَ  الداطل ِهؿَّ  وُبعَده قصِده وحس
 قل.بُ الؼَ  مـ تؿـع التل إمقر طـ

 الؿؽروه دفعِ  يف إسباب أققى مـ -الدطاء :أي- فنكَّف» : الؼقؿ ابـ قال
ا أثُره؛ طـف يتخؾَّػ قد ولؽـ الؿطؾقب، وحصقل  دطاءً  يؽقن بلن كػسف يف لضعٍػ  إمَّ

ا العدوان، مـ فقف لَِؿا اهللُ  فُيحب   ٓ  وجؿعقَّتِف اهلل طؾك إقبالف وطدم الؼؾب لضعػ وإمَّ
خقِ  الَؼقسِ  بؿـزلةِ  فقؽقن الدطاِء، وقت طؾقف ا، الرَّ  اخروًج  مـف يخرج السفؿَ  فننَّ  جدًّ

ا ،اضعقػً  ـِ  والظؾؿِ  الحرام أكؾ مـ اإلجابة مـ الؿاكع لحصقل وإمَّ  طؾك الذكقب (1)وَرْي
                                                           

 أي:، [21]المطففين:  «﴾ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿التغطقة والطبع. قال تعالك:  الريـ: (4)
 (.895/ 6) «هتذيب الؾغة»َغطَّك طؾك قؾقهبؿ وصبع طؾقفا. اكظر: 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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م  ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ : اهلل ققل ذكرُ  معـا تؼدَّ
 طؾك دٓلة مـ فقف ما وبقانُ  ،[06]غافر: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

م دطاه، لَِؿـ اهلل إجابة  بعَض  بلنَّ  لذلؽ، العؾؿ أهؾ بعض استشؽاُل  اأيًض  معـا وتؼدَّ
 لف تحؼَّؼ أو مـفا شلءٌ  لف تحؼَّؼ أكَّف يرى ٓ قد اأمقرً  اهللَ  ويسلل يدطق قد الداطقـ
  .بعض دون بعُضفا

م طديدة بلجقبةٍ  العؾؿ أهُؾ  ذلؽ طـ أجاب وقد َّٓ  مـفا، ثالثةٍ  ذكرُ  تؼدَّ ـَ  أنَّ إ  أحس
 شروط لف الؿطؾقب وكقؾ الؿطؾقب، لـقؾ مؼتضٍ  سبٌب  الدطاءَ  أن   هق :ذلؽ يف ققؾ ما

ٓ   الؿطؾقُب  تحؼ ؼ مقاكُعف واكتػت شروُصف حصؾت فنذا ومقاكع،  الشلنُ  هق كؿا ،فالوإ
َّٓ  ُتؼبؾ ٓ الـافعة، وإذكار الصالحة طؿالإ جؿقع يف  شروَصفا الؿسؾؿُ  استقىف إذاإ

 ُيؼبؾ. ٓ العؿَؾ  فننَّ  الشرط واكتػك الؿاكعُ  ُوجد إذا أما .قلفابُ قَ  مقاكع طـ وابتعد

 يف خقر لؽؾ   تاٌح ػْ مِ  وهق مػقٌد، كافعٌ  كػسف يف الدطاءَ  فننَّ  ؛كذلؽ الدطاء يف والشلنُ 
ةَ  يستدطل لؽـف وأخرة، الدكقا ة ققَّ ـَ  طزيَؿتِف وصحةَ  الداطل ِهؿَّ  وُبعَده قصِده وحس
 قل.بُ الؼَ  مـ تؿـع التل إمقر طـ

 الؿؽروه دفعِ  يف إسباب أققى مـ -الدطاء :أي- فنكَّف» : الؼقؿ ابـ قال
ا أثُره؛ طـف يتخؾَّػ قد ولؽـ الؿطؾقب، وحصقل  دطاءً  يؽقن بلن كػسف يف لضعٍػ  إمَّ

ا العدوان، مـ فقف لَِؿا اهللُ  فُيحب   ٓ  وجؿعقَّتِف اهلل طؾك إقبالف وطدم الؼؾب لضعػ وإمَّ
خقِ  الَؼقسِ  بؿـزلةِ  فقؽقن الدطاِء، وقت طؾقف ا، الرَّ  اخروًج  مـف يخرج السفؿَ  فننَّ  جدًّ

ا ،اضعقػً  ـِ  والظؾؿِ  الحرام أكؾ مـ اإلجابة مـ الؿاكع لحصقل وإمَّ  طؾك الذكقب (1)وَرْي
                                                           

 أي:، [21]المطففين:  «﴾ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿التغطقة والطبع. قال تعالك:  الريـ: (4)
 (.895/ 6) «هتذيب الؾغة»َغطَّك طؾك قؾقهبؿ وصبع طؾقفا. اكظر: 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 مـ «الحاكؿ مستدرك» يف كؿا طؾقفا، وغؾبتِفا والؾَّفق والشفقةِ  الغػؾةِ  واستقالءِ  ،الؼؾقب
 واطؾؿقا باإلجابة، مققـقن وأكتؿ اهللَ  ادطقا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، هريرة أبل حديث

اء، مزيٌؾ  كافع دواءٌ  ففذا ،(1)«ٓهٍ  غافؾٍ  قؾٍب  مـ دطاءً  َيؼبُؾ  ٓ اهللَ  أن   َـّ  لؾدَّ  غػؾةَ  ولؽ
َتف، ُتبطُؾ  اهلل طـ ؾبالؼ تف ُيبطُؾ  الحرام أكُؾ  وكذلؽ ققَّ  صحقح» يف كؿا وُيضعػفا ققَّ

 اهللَ  إن   الـاس، أي فا يا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل حديث مـ «مسؾؿ
ٓ   يؼبؾ ٓ صق ٌب   ڻ ڻ﴿ :فؼال الؿرَسؾقـ، بف أمر بؿا الؿممـقـ أَمرَ  اهللَ  وإن   ،اصق بً إ
 ڇ چ﴿ :وقال ،[54]الؿممـقن: ﴾ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ
جَؾ  َذكرَ  ثؿ   ،[486]البؼرة: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ػر ُيطقؾ الر   أغبر أشعث الس 

، يا رب   يا :السؿاء إلك يديف َيؿد    وُغِذيَ  حرام، ومؾبُسف حراٌم، ومشرُبف حرام، ومطعُؿف رب 
 .(3)«(2)«؟!لذلؽ ُيستجاب فلك ك بالحرام،

 إسباب وإلك الدطاء آداب إلك الحديث هذا يف -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- فلشار
 وإشاراٌت  طظقؿةٌ  دٓلةٌ  فقف والحديث إجابتف، مـ يؿـع ما وإلك ،إجابتف تؼتضل التل

 .-اهلل شاء إن- آحؼً  بقاكُفا سقليت الباب هذا يف كافعةٌ 

ا  ثبت ما مقاكع، واكتػاء شروط وجقد طؾك قبقلف يف متقق ٌػ  الدطاءَ  أنَّ  طؾك يدل   ومِؿَّ
 ٕحدكؿ ُيستجاب» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  :هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» يف
 .(4)«لل ُيستجب فؾؿ دطقُت  يؼقل: يعَجؾ، َلؿ ما

 ُيستجاب يزال ٓ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : طـف «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
 آستعجال؟ ما ،اهلل رسقل يا ققؾ: ،«جؾيستع َلؿ ما رِحؿ عةِ قطق أو بنثؿٍ  يدعُ  َلؿ ما لؾعبد
 وَيدعُ  ذلؽ، طـد فَقْسَتْحِسرُ  لل، يستجقُب  َأرَ  فؾؿ دطقُت  وقد دطقُت، قد يؼقل:» قال:

                                                           
 (، وحسـف إلباين9884« )الرتمذي جامع»(، و4/849« )الؿستدرك»(، و488/ 6) «الؿسـد( »4)
  (.685« )صحقح الجامع»يف 

 (.4645« )صحقح مسؾؿ( »6)
 (.46 - 4)ص:« الجقاب الؽايف( »9)
 (.6895« )صحقح مسؾؿ»(، و0986« )صحقح البخاري( »8)
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ِس شسوٍط واهخفاء مىاوع  ئجابت الدعاء مىكىفٌت على جىفُّ

 .(1)«الدطاءَ 

 اهلل رسقل قال قال: مالؽ بـ أكس حديث مـ -جق د بنسـاد- «الؿسـد» ويف
 قال: يستعجؾ؟ كقػ ،اهلل لرسق يا قالقا: ،«يستعجؾ َلؿ ما بخقر العبُد  يزال ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)«لل يستجب فؾؿ رب ل دطقُت  قد يؼقل:»

 الؿستعجَؾ  إنَّ  حقث طؾقف، الدطاء أثر ترت َب  تؿـع أفات مـ آفةٌ  اإلجابةِ  فاستعجاُل 
 الؼقؿ ابـ يؼقل كؿا- بذلؽ ويؽقن الدطاَء، ويدعُ  يستحسرُ  اإلجابةَ  يستبطئ طـدما
-: « ِا ويسؼقف، يتعفده فجعؾ ،اغرًس  غَرَس  أو ابذرً  بذرَ  َمـ بِؿـزلة  استبطل فؾؿَّ
 .(3)«وأهؿؾف ترَكف وإدراَكف كؿاَلف

 إشارةً  «رحؿ قطقعة أو بنثؿ يْدعُ  َلؿ ما» الؿتؼدم: الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص ققلِف يف أنَّ  كؿا
 سقءٍ  أو معصقةٍ  أو بنثؿٍ  اإلكسانُ  يدطق َّٓ أ وهق الدطاء، قبقل مقاكع مـ ماكعٍ  إلك أخرى
 أجاب سبحاكف أكَّف ولق بَخؾِؼف، وُلطِػف  اهلل حؽؿة مـ وهذا غقره، حؼيؾ أو يؾحؼف
 قال كؿا لغقره، أو لف طديدة مػاسد وققع إلك ذلؽ ٕدَّى ويطؾب يريد ما كؾ   يف العبدَ 

 ،[44يقكس:] ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ سبحاكف:
 ،[84]الؿممـقن: ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ﴿ تعالك: وقال
 .[44]اإلسراء: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ تعالك: وقال

 شروط تحؼ ؼ طؾك مقققفةٌ  الدطاء إجابةَ  أنَّ  طؾك دلَّت قد الـصقَص  أنَّ  ُيعؾؿ وهبذا
 .-اهلل شاء إن- مـفا جؿؾةٍ  ذكرُ  وسقليت بعضفا، إلك أشرُت  وقد مقاكع، واكتػاء

                                                           
 (.6895« )صحقح مسؾؿ( »4)
 (.646، 9/449« )الؿسـد( »6)
 (.49)ص:« الجقاب الؽايف( »9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه260
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ِس شسوٍط واهخفاء مىاوع  ئجابت الدعاء مىكىفٌت على جىفُّ

 .(1)«الدطاءَ 

 اهلل رسقل قال قال: مالؽ بـ أكس حديث مـ -جق د بنسـاد- «الؿسـد» ويف
 قال: يستعجؾ؟ كقػ ،اهلل لرسق يا قالقا: ،«يستعجؾ َلؿ ما بخقر العبُد  يزال ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)«لل يستجب فؾؿ رب ل دطقُت  قد يؼقل:»

 الؿستعجَؾ  إنَّ  حقث طؾقف، الدطاء أثر ترت َب  تؿـع أفات مـ آفةٌ  اإلجابةِ  فاستعجاُل 
 الؼقؿ ابـ يؼقل كؿا- بذلؽ ويؽقن الدطاَء، ويدعُ  يستحسرُ  اإلجابةَ  يستبطئ طـدما
-: « ِا ويسؼقف، يتعفده فجعؾ ،اغرًس  غَرَس  أو ابذرً  بذرَ  َمـ بِؿـزلة  استبطل فؾؿَّ
 .(3)«وأهؿؾف ترَكف وإدراَكف كؿاَلف

 إشارةً  «رحؿ قطقعة أو بنثؿ يْدعُ  َلؿ ما» الؿتؼدم: الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص ققلِف يف أنَّ  كؿا
 سقءٍ  أو معصقةٍ  أو بنثؿٍ  اإلكسانُ  يدطق َّٓ أ وهق الدطاء، قبقل مقاكع مـ ماكعٍ  إلك أخرى
 أجاب سبحاكف أكَّف ولق بَخؾِؼف، وُلطِػف  اهلل حؽؿة مـ وهذا غقره، حؼيؾ أو يؾحؼف
 قال كؿا لغقره، أو لف طديدة مػاسد وققع إلك ذلؽ ٕدَّى ويطؾب يريد ما كؾ   يف العبدَ 

 ،[44يقكس:] ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ سبحاكف:
 ،[84]الؿممـقن: ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ﴿ تعالك: وقال
 .[44]اإلسراء: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ تعالك: وقال

 شروط تحؼ ؼ طؾك مقققفةٌ  الدطاء إجابةَ  أنَّ  طؾك دلَّت قد الـصقَص  أنَّ  ُيعؾؿ وهبذا
 .-اهلل شاء إن- مـفا جؿؾةٍ  ذكرُ  وسقليت بعضفا، إلك أشرُت  وقد مقاكع، واكتػاء

                                                           
 (.6895« )صحقح مسؾؿ( »4)
 (.646، 9/449« )الؿسـد( »6)
 (.49)ص:« الجقاب الؽايف( »9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار261
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

261 ِر شروٍط وانتفاء موانع
ُّ
 على توف

ٌ
إجابة الدعاء موقوفة



.  
 020 

 

 
 ما قبقلف ومقاكعِ  وشروصِف الدطاء آداب لذكرِ  الجامعة العظقؿة إحاديث مـ إنَّ 
 اهللَ  إن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت
ٓ   يؼبؾ ٓ صق ٌب  تعالك  :تعالك فؼال الؿرَسؾقـ، بف أمر بؿا الؿممـقـ أَمرَ  تعالك اهللَ  وإن   ،اصق بً إ

 وقال ،[54:]الؿممـقن ﴾ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :الكتع

جَؾ  َذكرَ  ثؿ   ،[486]البؼرة: ﴾ژ ػر ُيطقؾ الر   :السؿاء إلك يديف َيؿد   أغبر أشعث الس 
، يا رب   يا  فلك ك بالحرام، وُغِذيَ  حرام، ومؾبُسف حراٌم، ومشرُبف حرام، ومطعُؿف رب 

 .(1)«لذلؽ ُيستجاب

 وسالمف اهلل صؾقات فقف جؿع وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص سقلالر َكؾِؿ جقامعِ  مـ ُيعد   الحديث هذا
 بدأه وقد الؼبقل، مـ الؿاكعة وإمقر قبقلف، وشروط الدطاء آداب مـ صق بةً  جؿؾةً  طؾقف
 الدطاء، قبقل مقاكع مـ ماكعٌ  وأكَّف الحرام، أكؾِ  خطقرة إلك باإلشارةِ  والسالم الصالة طؾقف

 قال كؿا الدطاء، قبقل أسباب مـ سبٌب  الؿطعؿ إصابةَ  أنَّ  لذلؽ الؿخالػة ومػفقم
ه َمـ» : مـب ف بـ وهُب  ا ،«ُصْعَؿَتف بفؾُقطِ  دطقَتف اهلل يستجقب أن سرَّ  سئؾ وَلؿَّ
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َّٓ  ُلؼؿةً  فؿل إلك رفعُت  ما»  .(2)«خرجت أيـ ومـ مجقُئفا أيـ مـ طالِؿٌ  وأكاإ
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 .(606:تؼدم تخريجف )ص ( 4)
 (.4/685« )جامع العؾقم والحؽؿ»( أوردهؿا ابـ رجب يف 6)
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 أزبعت أسباب إلجابت الدعاء

مات ارتؽاُب  اأيًض  قنيؽ وقد وآستبعاد،  تركُ  وكذلؽ اإلجابِة، مـ اماكعً  الػعؾقة الؿحرَّ
 .(1)«بالؿعاصل ُصرَقفا سددَت  وقد اإلجابةَ  تستبطئ ٓ» السؾػ: بعض قال كؿا القاجبات،

 وطبادتف، صاطتف طؾك وإقباَلف معاصقف، طـ وبُعَده رب ف، إلك العبد تقبةَ  فنن   ولفذا 
 كؾ   سبحاكف لف وخضقَطف وُذلَّف يديف، بقـ واكؽساَره ومؾبسف، ومشربِف لؿطعؿف وإصابَتف
. مقجبات مـ ذلؽ وأضدادُ  الدطاء، إجابةِ  أسباب ومـ الؼبقل مقجبات مـ ذلؽ  الرد 

م الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ذكر لؼد  الدطاء لؼبقلِ  طظقؿةٍ  أسباب أربعةَ  الؿتؼد 
 إجابَتف: تؼتضل

 هريرة أبل حديث يف كؿا الدطاء، إجابةَ  يؼتضل دهبؿجرَّ  والسػر السػر، إصالة :أحدها
: شؽ   ٓ مستجابات دطقات ثالُث » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ ـ   الؿسافر، ودطقة الؿظؾقم، دطقة فقف

 مظـَّةُ  ٕكَّف الدطاء؛ إجابةِ  إلك أقرَب  كان السػرُ  صال ومتك ،(2)«لقلده القالد ودطقة
 مـ وآكؽسارُ  الؿشاق، وتحؿؾِ  إوصان طـ الُغربةِ  بطقل الـػس اكؽسار حصقلِ 
 الدطاء. إجابة أسباب أطظؿ

 يف كؿا اإلجابة مؼتضقات مـ اأيًض  ففذا :امستؽقـً  ُمتذل اًل  امتقاِضعً  يؽقن أن :الثاين
 طؾك َأقسؿَ  لق بإبقاب، مدفقع أغَبر أشعث ُرب  » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الؿشفقر الحديث

ه اهلل  .(3)«ٕبر 

ا  طباس ابـ وطـ  قال: آستسؼاء؟ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل صالة طـ ؾُسئ َلؿ 
ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل خرج» طً  امتقاضعً  متبذ   .(4)وغقُره داود، أبق رواه الحديث ،«...اُمتضر 

                                                           
 (.6/58لؾبقفؼل )« شعب اإليؿان( »4)
(، 4465) «جامع الرتمذي»(، و4590(، وأبق داود )654/ 6) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (6)

(. ولػظ أحؿد والرتمذي: 540) «الصحقحة»(، وحسـف إلباين يف 9406) «ســ ابـ ماجف»و
 «.ودطقة القالد طؾك ولده»

 (.6066سؾؿ )م رواه (9)
 «ســ الـسائل»و (،554« )الرتمذي جامع»(، و4405« )ســ أبل داود»(، و696/ 4) «الؿسـد( »8)

ـف إلباين يف  (،4600) «ســ ابـ ماجف»(، و4560)  (.9/499« )اإلرواء»وحسَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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مات ارتؽاُب  اأيًض  قنيؽ وقد وآستبعاد،  تركُ  وكذلؽ اإلجابِة، مـ اماكعً  الػعؾقة الؿحرَّ
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بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار263
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

263 أربعة أسباب إلجابة الدعاء



. 
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 إجابتف، بسببفا ُيرجك التل الدطاء آداب مِـ وهق :السؿاء إلك القديـ مد   :الثالث
 حقِل   اهللَ  إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص لالـب طـ ، الػارسل   سؾؿان طـ وغقره داود أبل ســ فػل

 .(1)«خائبتقـ اِصْػرً  يرد هؿا أن يديف إلقف رفع إذا طبده مـ يستحقل كريؿ،

 إجابة بف يطؾب ما أطظؿ مـ وهق :ربقبق تف ذكر بتؽرير اهلل طؾك اإللحاح :الرابع
ات ثالث رب يا رب يا :طبدٌ  قال ما» قال: أك ف ططاء طـ روي ،الدطاء َّٓ  مرَّ  اهللُ  َكظرإ
 ڳ گ﴿ تعالك: ققلف تال ثؿَّ  الؼرآن؟ تؼرؤون أما فؼال: لؾَحسـ ذلؽ فُذكر إلقف،
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸
 ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ           
 .(2)«[445 - 444 طؿران: ]آل ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ٴۇ ۈ ۈ

ا ولفذا ؛الرب   باسؿ مػتتحةٌ  الؼرآن يف الؿذكقرةِ  إدطقةِ  غالَب  فننَّ  ولفذا  مالؽ ُسئؾ لَؿ 
 ـ ٕكبقاء قالت كؿا رب   يا يؼقل:» قال: سق دي، يا :الدطاء يف يؼقل طؿ   .(3)«دطائفؿ يف ا

 :لرجؾا ذلؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل اكتظؿفا طاءالد   إلجابة طظقؿةٍ  أسباب أربعة ففذه
 استبعد ذلؽ ومع ،«رب يا رب يا :السؿاء إلك يديف يؿد   ر،بَ أغْ  أشعث ر،ػَ الس   طقؾيُ »

 حراٌم، وَمشرَبف حراٌم، ومؾبَسف حرامٌ  مطعَؿف ٕنَّ  دطائف؛ إجابةَ  طؾقف وسالمف اهلل صؾقات
 حالف. هذه كاكت لَِؿـ ُيستجاب فؽقػ بالحرام، وُغذي

 باهلل ولَقستِعـ شموكف، وسائر وشرابف صعامف يف مـالؿم اهلل طبدُ  اهللَ  فؾقتؼ ولفذا
 والدطقةَ  الحالل، الطقب الرزَق  يرُزَقـا أن سبحاكف فـسللف وحده، بقده فالتقفقؼ ذلؽ، طؾك

 عقـ.الؿُ  وكعؿ الؿرجق كِعؿ إكَّف الؿستجابة، الصالحة
 

                                                           
 .(650:تؼدم تخريجف )ص( 4)
 (.9/949« )حؾقة إولقاء( »6)
 (.464 - 44ـ رجب )ص:ٓب« جامع العؾقم والحؽؿ»( اكظر: 9)
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 ٺ ٺ ڀ﴿ قرأ: ثؿَّ  ،«عبادةال هق الدطاء» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققُل  معـا مرَّ  لؼد
 ،(1)«[06]غافر: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 أكقاع مـ كقعٌ  وأكَّف الدطاء، شلن ِطظؿ طؾك دٓلة أبؾغَ  الحديث هذا يف أنَّ  ريَب  وٓ
  اهلل أنَّ  فؽؿا وحده، هلل خالٌص  حؼ   العبادةَ  أن   مسؾؿ كؾ   طؾك يخػك وٓ العبادة،

ف واإلماتة اإلحقاءو والرزق الخؾؼ يف لف شريؽ ٓ  شريؽ ٓ فؽذلؽ والتدبقر، والتصر 
 مـ اأمرً  مـف اصالبً   اهلل غقر دطا فَؿـ الدطاء، ومـفا أكقاطفا بجؿقع العبادة يف لف

َّٓ  طؾقفا يؼدرُ  ٓ التل إمقر  َلؿ  واهلل غقَره، معف وَأشركَ  اهلل غقرَ  َطبَدَ  فؼد اهللإ
َّٓ  كتَبف ُيـزل ولؿ ُرسَؾف َيبعث  مـ والتحذير العبادة يف اإلخالص إلك الـاس لدطقةِ  إ
 ەئەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ﴿ تعالك: اهلل قال اهلل، لغقر صرفِفا
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ تعالك: وقال ،[94: ]التقبة ﴾ۇئ وئ وئ
 ،[50]الذاريات: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: وقال ،[5]البقـة: ﴾ں ں

 كثقرٌة. الؿعـك هذا يف وأياُت  ،[9]الزمر: ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك: وقال

 التحذير طؾك والسـة الؽتاب يف الـصقص وتضافرت إدلةُ  تقاترت فؼد ولفذا
، أكقاع بلشد   فاطؾف وذم   ذلؽ طـ والـفل اهلل لغقر الدطاء صرِف  مـ  صار حتك الذم 
يـ هذا ضروريات مـ ذلؽ  رسقلف وسـَّةَ  اهلل كتاب ففؿ َمـ كؾ   فقفا يرتاُب  ٓ التل الد 
طت وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص رت ذلؽ طؾك الؿشتؿؾةِ  الؽريؿ الؼرآن كصقص دُٓٓت  تـقَّ  يف وتؽرَّ

ةِ  وذلؽ كثقرة، مقاصـ  حتك ،اوققطً  الشرك أكقاع أكثر ولؽقكف ؛اهلل غقر دطاء خطقرةِ  لشدَّ
دة الؽػر أكقاع مـ اكقطً  كعؾؿ ٓ» العؾؿ: أهؾ بعُض  قال  مثؾ الـصقص مـ فقف ورد والر 

                                                           
 .(680:تؼدم تخريجف )ص( 4)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه264
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 ٺ ٺ ڀ﴿ قرأ: ثؿَّ  ،«عبادةال هق الدطاء» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققُل  معـا مرَّ  لؼد
 ،(1)«[06]غافر: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 أكقاع مـ كقعٌ  وأكَّف الدطاء، شلن ِطظؿ طؾك دٓلة أبؾغَ  الحديث هذا يف أنَّ  ريَب  وٓ
  اهلل أنَّ  فؽؿا وحده، هلل خالٌص  حؼ   العبادةَ  أن   مسؾؿ كؾ   طؾك يخػك وٓ العبادة،

ف واإلماتة اإلحقاءو والرزق الخؾؼ يف لف شريؽ ٓ  شريؽ ٓ فؽذلؽ والتدبقر، والتصر 
 مـ اأمرً  مـف اصالبً   اهلل غقر دطا فَؿـ الدطاء، ومـفا أكقاطفا بجؿقع العبادة يف لف

َّٓ  طؾقفا يؼدرُ  ٓ التل إمقر  َلؿ  واهلل غقَره، معف وَأشركَ  اهلل غقرَ  َطبَدَ  فؼد اهللإ
َّٓ  كتَبف ُيـزل ولؿ ُرسَؾف َيبعث  مـ والتحذير العبادة يف اإلخالص إلك الـاس لدطقةِ  إ
 ەئەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ﴿ تعالك: اهلل قال اهلل، لغقر صرفِفا
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ تعالك: وقال ،[94: ]التقبة ﴾ۇئ وئ وئ
 ،[50]الذاريات: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: وقال ،[5]البقـة: ﴾ں ں

 كثقرٌة. الؿعـك هذا يف وأياُت  ،[9]الزمر: ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك: وقال

 التحذير طؾك والسـة الؽتاب يف الـصقص وتضافرت إدلةُ  تقاترت فؼد ولفذا
، أكقاع بلشد   فاطؾف وذم   ذلؽ طـ والـفل اهلل لغقر الدطاء صرِف  مـ  صار حتك الذم 
يـ هذا ضروريات مـ ذلؽ  رسقلف وسـَّةَ  اهلل كتاب ففؿ َمـ كؾ   فقفا يرتاُب  ٓ التل الد 
طت وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص رت ذلؽ طؾك الؿشتؿؾةِ  الؽريؿ الؼرآن كصقص دُٓٓت  تـقَّ  يف وتؽرَّ

ةِ  وذلؽ كثقرة، مقاصـ  حتك ،اوققطً  الشرك أكقاع أكثر ولؽقكف ؛اهلل غقر دطاء خطقرةِ  لشدَّ
دة الؽػر أكقاع مـ اكقطً  كعؾؿ ٓ» العؾؿ: أهؾ بعُض  قال  مثؾ الـصقص مـ فقف ورد والر 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 .(1)«طؾقف والقطقد فعؾِف مـ والتحذير طـف بالـفل اهلل غقر دطاء يف ورد ما

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ﴿ : اهلل ققل الـصقص هذه فِؿـ
 ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ
 کک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ تعالك: وقال ،[50 -55]إطراف: ﴾﯁ ﯀ ﮿
 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك: وقال ،[446]اإلسراء: ﴾ڳ گ گ گ گ ک

 .[05]غافر: ﴾﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶

 مـ اصرفً  أورد أن بعد  اهلل تقحقد وجقب يف لف رسالةٍ  يف  الشقكاين الق
 طباده، مـ  هلل مطؾقٌب  الدطاءَ  أنَّ  طؾك دلَّت البق ـات أياُت  ففذه» الـصقص: هذه
 غقر دطاء طـ الـفُل  ذلؽ إلك اكضؿَّ  إذا فؽقػ طبادة، كقكف إثبات يف يؽػل الؼدر وهذا

 ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال ،[44]الجـ: ﴾ڇ چ چ چ چ﴿ : اهلل قال سبحاكف، اهلل
 طؾك اكاطقً  سبحاكف وقال ،[48]الرطد: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ
 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ إمثال: لف اضاربً  غقَره يدطق َمـ

 ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ تعالك: وقال ،[448]إطراف:
 .[66]سبل: ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ

ح إذا فؽقػ  ريٌب  طـده يبؼك ٓ اتصريحً  طبادةٌ  الدطاءَ  بلنَّ  الؽريؿُ  الؼرآنُ  صرَّ
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ﴿ تعالك: اهلل قال لؿرتاٍب،
 يدطقه، أن أيةِ  هذه يف طباده مـ سبحاكف اهللُ  صؾَب  فؼد ،[06 ]غافر: ﴾ڤ ٹ

 لؽقكف جزمف ولفذا ؛﴾ٺٿ ٺ﴿ فؼال: ؛مـف اإلجابةَ  مـفؿ لف الدطاء جزاءَ  وجعَؾ 
د ثؿَّ  لألمر، اجقابً  ح بؿا -الدطاءَ  :أطـل- العبادة هذه طـ آستؽبار طؾك هؿتقطَّ  صرَّ
 بلنَّ  لعباده اوبقاكً  لؿعـاه، اوإيضاًح  لف اتػسقرً  الدطاء مؽان العبادةَ  وجعؾ أية آخر يف بف

 وخؾؼ كػَسف هبا خصَّ  التل طبادتف مـ كقعٌ  هق إلقف وأرشدهؿ مـفؿ صؾبف الذي إمرَ  هذا

                                                           
ـ كاصر بـ طثؿان آل معؿَّ «الـبذة الشريػة الـػقسة يف الرد  طؾك الؼبقري قـ( »4)  (.98ر )ص:، لؾشقخ حؿد ب
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 الدعاُء حمٌّ خالٌص هلل

 ومع ،[50 ]الذاريات: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: قال كؿا ،طباده لفا
 أكقاع أكؿؾ مـ الدطاءَ  أنَّ  طؾك دٓلة أبؾغ يدل   بؿا الؿطفرةُ  السـة جاءت فؼد كؾ ف هذا

 السـة. مـ ذلؽ طؾك يدل ما  ذكر ثؿَّ  ،(1)«...العبادة

   حؼ   هذا أن   يعؾؿَ  وأن إمر، خطقرةَ  يدركَ  أن مسؾؿٍ  كؾ   طؾك القاجَب  إن 
 العاجزُ  الضعقُػ  الؿخؾقُق  ُيشَرك وكقػ غقُره، فقف معف ُيشَرك أن يجقز ٓ  هلل خالٌص 
ةُ  بقده الذي العظقؿ بالؿؾِِؽ  دُ  إمقر، أزمَّ  الذي الؽروب، وكشػ الدطاءِ  بنجابةِ  الؿتػر 

 ضائف،لؼ رادَّ  وٓ لحؽؿف، ُمعؼ ب ٓ كؾ ف، إمرُ  يرجعُ  وإلقف كؾ ف، الخقرُ  وبقده كؾ ف، إمرُ  لف
َّٓ  ضعقٌػ  بف تعؾَّؼ ما الذي َة، أفادهإ َّٓ  ذلقٌؾ  وٓ الؼقَّ َة، أكالف إ َّٓ  فؼقٌر  وٓ العزَّ  الغـك، أططاهإ
َّٓ  مغؾقٌب  وٓ آكَسف، إٓ مستقحٌش  وٓ َّٓ  مضطر   وٓ وكصره، أيَّدهإ ه، كشػإ  وٓ ُضرَّ

َّٓ  شريدٌ  يـ، يجقب الذي سبحاكف ففق آواه،إ  وُيعطل الؿؾفقفقـ، ويغقُث  الؿضطر 
َّٓ  إلف ٓ مـع، لؿا ُمعطل وٓ أططك، لؿا ماكعَ  ٓ السائؾقـ،  الؿبقـ. الحؼ   الؿؾُؽ  هقإ

 باهلل مشركٌ  ففق ،اهلل لغقر الدطاء مـ اشقئً  صرف َمـ أن   طؾك العؾؿ أهُؾ  أجؿع وقد
َّٓ  إلف ٓ :قال ولق ،العظقؿ  اإلسالم شرطُ  إذ وصام؛ صؾَّك ولق اهلل، رسقل محؿد اهللإ

َّٓ  ُيعبدَ  َّٓ أ  والخطرِ  الؿبقـ اإلثؿ هذا مِـ والسعادةَ  الػقزَ  لـػسف يريد َمـ فؾقحذر اهلل،إ
 العظقؿ.

 والعؿؾ، الؼقل يف الزلؾ مـ يؼقـا وأن ذلؽ، والؿسؾؿقـ ُيجـ بـا أن الؽريؿ اهلل كسلل
 طؾقف. والؼادر ذلؽ ولل   إكَّف

                                                           
 (.54 -50لؾشقكاين )ص:« رسالة يف وجقب تقحقد اهلل ( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدعاُء حمٌّ خالٌص هلل

 ومع ،[50 ]الذاريات: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: قال كؿا ،طباده لفا
 أكقاع أكؿؾ مـ الدطاءَ  أنَّ  طؾك دٓلة أبؾغ يدل   بؿا الؿطفرةُ  السـة جاءت فؼد كؾ ف هذا

 السـة. مـ ذلؽ طؾك يدل ما  ذكر ثؿَّ  ،(1)«...العبادة

   حؼ   هذا أن   يعؾؿَ  وأن إمر، خطقرةَ  يدركَ  أن مسؾؿٍ  كؾ   طؾك القاجَب  إن 
 العاجزُ  الضعقُػ  الؿخؾقُق  ُيشَرك وكقػ غقُره، فقف معف ُيشَرك أن يجقز ٓ  هلل خالٌص 
ةُ  بقده الذي العظقؿ بالؿؾِِؽ  دُ  إمقر، أزمَّ  الذي الؽروب، وكشػ الدطاءِ  بنجابةِ  الؿتػر 

 ضائف،لؼ رادَّ  وٓ لحؽؿف، ُمعؼ ب ٓ كؾ ف، إمرُ  يرجعُ  وإلقف كؾ ف، الخقرُ  وبقده كؾ ف، إمرُ  لف
َّٓ  ضعقٌػ  بف تعؾَّؼ ما الذي َة، أفادهإ َّٓ  ذلقٌؾ  وٓ الؼقَّ َة، أكالف إ َّٓ  فؼقٌر  وٓ العزَّ  الغـك، أططاهإ
َّٓ  مغؾقٌب  وٓ آكَسف، إٓ مستقحٌش  وٓ َّٓ  مضطر   وٓ وكصره، أيَّدهإ ه، كشػإ  وٓ ُضرَّ

َّٓ  شريدٌ  يـ، يجقب الذي سبحاكف ففق آواه،إ  وُيعطل الؿؾفقفقـ، ويغقُث  الؿضطر 
َّٓ  إلف ٓ مـع، لؿا ُمعطل وٓ أططك، لؿا ماكعَ  ٓ السائؾقـ،  الؿبقـ. الحؼ   الؿؾُؽ  هقإ

 باهلل مشركٌ  ففق ،اهلل لغقر الدطاء مـ اشقئً  صرف َمـ أن   طؾك العؾؿ أهُؾ  أجؿع وقد
َّٓ  إلف ٓ :قال ولق ،العظقؿ  اإلسالم شرطُ  إذ وصام؛ صؾَّك ولق اهلل، رسقل محؿد اهللإ

َّٓ  ُيعبدَ  َّٓ أ  والخطرِ  الؿبقـ اإلثؿ هذا مِـ والسعادةَ  الػقزَ  لـػسف يريد َمـ فؾقحذر اهلل،إ
 العظقؿ.

 والعؿؾ، الؼقل يف الزلؾ مـ يؼقـا وأن ذلؽ، والؿسؾؿقـ ُيجـ بـا أن الؽريؿ اهلل كسلل
 طؾقف. والؼادر ذلؽ ولل   إكَّف

                                                           
 (.54 -50لؾشقكاين )ص:« رسالة يف وجقب تقحقد اهلل ( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار267
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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م ؼدل  التل العظقؿة والشروطِ  ةِ الؿفؿَّ  الضقابطِ  مـ جؿؾةٍ  إلك اإلشارةُ  معـا تؼدَّ
فا الدطاِء، يف الؿسؾؿُ  هبا يتؼقَّدَ  أن يـبغل  إذ لف؛ شريؽ ٓ وحده هلل إخالُصف :هق وأهؿ 

 فقفا، لف شريؽ ٓ  هلل حؼ   والعبادةُ  أفرادها، مـ وفردٌ  العبادة أكقاعِ  مـ كقعٌ  الدطاءُ 
 يف بف ُيخؾ   جاكٍب  أخطرَ  فننَّ  ولذا ؛سقاه بحؼ   معبقد وٓ بحؼ   الؿعبقد سبحاكف ففق

 ەئ ەئ ائ﴿ يؼقل: واهلل فقف، شركةٌ  لغقره ُيجعؾ بلن اهلل لغقر ُيصرف أن هق الدطاءِ 
 ٻ ٻ ٱ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
 چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ تعالك: ويؼقل ،[0 -5]إحؼاف: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ
 مـفا. صرٌف  معـا مضك وقد كثقرٌة، الؿعـك هذا يف وأياُت  ،[44جـ:]ال ﴾ڇ چ چ

ًٓ  لقؽقن  هلل إخالُصف فقف ُيشرتطُ  الدطاءَ  أنَّ  وكؿا  ُيشترطُ  فؽذلؽ طـده، مؼبق
 -والؿتابعةَ  اإلخالَص  :أطـل- إمريـ هذيـ إنَّ  إذ ؛ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ لؾرسقل الؿتابعةُ  فقف
َّٓ  إطؿال مـ طؿؾٍ  ٕي   بقلقَ  فال كؾ فا، إطؿال بقلقَ  شرَصا هؿا  قال كؿا هبؿا،إ

 أخؾُصف ما طؾل، أبا يا ققؾ: وأصقُبف، أخؾُصف اهلل ديـ» : طقاض بـ الػضقؾ
 اصقابً  كان وإذا ُيؼبؾ، َلؿ اصقابً  يؽـ ولؿ اخالًص  كان إذا العؿَؾ  إنَّ  فؼال: وأصقُبف؟

 والصقاب هلل، كان ما لخالُص وا ،اصقابً  اخالًص  يؽقن حتك ُيؼبؾ، َلؿ اخالًص  يؽـ ولؿ
 .(1)«السـة طؾك كان ما

 الذي الؿستؼقؿ، والصراط الؼقيؿ ــوالسَّ  الؿبقـ بالفدى الـبقية السـةُ  جاءت وقد
 هبا ُيؼصد التل إطؿال مـ غقره يف أو الدطاء يف سقاءً  الؿسؾؿ، طؾقف يؽقن أن يـبغل

ُب   ودطائف اهلل ذكر يف والؿستحب   وعالؿشر جـس طؾك دلَّت قد فالسـةُ  اهلل، إلك التؼر 

                                                           
 (.4/45« )الحؾقة»(، وأبق كعقؿ يف 54-56)ص:« اإلخالص والـقة»( رواه ابـ أبل الدكقا يف كتابف 4)
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عاء ت في الدُّ ىَّ ُت اجباع السُّ  أهميَّ

تف ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل بقَّـ فؼد العبادات، كسائر  ودطاءٍ  ذِكر مـ يؼقلقه أن لفؿ يـبغل ما ٕمَّ
 وطـد الـقم، وطـد الؿسجد، دخقل وطـد وأطؼابِفا، الصؾقات ويف والؿساء، الصباح يف

ابَِّة، ركقب طـدو وبَعده، الطعام تـاول وطـد فقف، الَػَزع وطـد مـف، آكتباه  السػر، وطـد الدَّ
 أو والحزن، الفؿ   وطـد الؿصقبة، وطـد يؽره، ما رؤيةِ  وطـد الؿرُء، ُيحب ف ما رؤية وطـد
 الؿختؾػة. وأوقاتف الؿسؾؿ أحقال مـ ذلؽ غقر

 البقان أتؿَّ  وآداَبفا وشروَصفا وأكقاَطفا وإدطقة إذكار مراتَب  بقَّـ ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف كؿا
َتف وتركَ  َؾف،وأكؿَ  وأوفاه يـ أبقاب جؿقع ويف الباب هذا يف أمَّ ةٍ  طؾك الد   بقضاء محجَّ

َّٓ  بعده طـفا يزيغُ  ٓ واضحةٍ  وصريٍؼ   بؿا اهللَ  يذكرَ  أن هق لؾؿسؾؿ فالؿشروع هالٌؽ،إ
كرَ  ٕنَّ  الؿلثقرة؛ بإدطقةِ  يدطقه وأن شرع،  طؾك مبـاها والعبادةُ  طبادٌة، والدطاءَ  الذ 
 إذكارَ  أنَّ  ريب ٓ» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ لؾرسقل آت باع

 الفقى طؾك ٓ وآت باع، التقققػ طؾك مبـاها والعباداُت  العبادات، أفضؾ مـ والدطقاِت 
اه ما أفضُؾ  هل الـبقيَّةُ  وإذكارُ  فإدطقةُ  وآبتداع، ي يتحرَّ كر مـ الؿتحر   والدطاء، الذ 
مً  يؽقن قد إذكار مـ سقاها وما وسالمة... أمانٍ  سبقؾ طؾك وسالُؽفا  يؽقن وقد ،امحرَّ

ا شركٌ  فقف يؽقن وقد ،امؽروهً   تػصقؾفا. يطقل جؿؾةٌ  وهل الـاس، أكثُر  إلقف يفتدي ٓ مؿَّ

َـّ  أن ٕحدٍ  ولقس  ويجعَؾفا الؿسـقن، غقر وإدطقةِ  إذكار مـ اكقطً  لؾـاسِ  َيُس
 ابتداعُ  هذا بؾ الخؿس، الصؾقات طؾك ُيقاضبقن كؿا طؾقفا ُس الـا يقاضب راتبةً  طبادةً 

ـٍ   ففذا سـة، لؾـاسِ  يجعؾف أن غقر مـ اأحقاكً  الؿرءُ  بف يدطق ما بخالف بف، اهلل يلذن َلؿ دي
ـ أكَّف ُيعؾؿ َلؿ إذا مً  معـك يتضؿَّ  واإلكسان ذلؽ، فقف يؽقن قد لؽـ بتحريؿف، ُيجزم َلؿ امحرَّ
 الققت ذلؽ طؾقف ُتػتُح  بلدطقةٍ  يدطق الضرورةِ  طـد اإلكسانَ  أنَّ  اكؿ وهذا بف، َيشعرُ  ٓ

 قريب. وأمثاُلف ففذا

ا ، غقر ِوْردٍ  ات خاذُ  وأمَّ ا ففذا شرطل   غقر ِذكرٍ  واستـانُ  شرطل   ومع طـف، ُيـفك مِؿَّ
 الؿؼاصدِ  وهنايةُ  الصحقحِة، الؿطالِب  غايةُ  الشرطقةِ  وإذكار الشرطقة إدطقةِ  فػل هذا

َّٓ  الؿبَتَدطة الُؿحَدثةِ  إذكارِ  مـ غقرها إلك طـفا َيعدُل  وٓ العؾقة، طٌ  أو جاهٌؾ إ  أو مػر 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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عاء ت في الدُّ ىَّ ُت اجباع السُّ  أهميَّ

تف ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل بقَّـ فؼد العبادات، كسائر  ودطاءٍ  ذِكر مـ يؼقلقه أن لفؿ يـبغل ما ٕمَّ
 وطـد الـقم، وطـد الؿسجد، دخقل وطـد وأطؼابِفا، الصؾقات ويف والؿساء، الصباح يف

ابَِّة، ركقب طـدو وبَعده، الطعام تـاول وطـد فقف، الَػَزع وطـد مـف، آكتباه  السػر، وطـد الدَّ
 أو والحزن، الفؿ   وطـد الؿصقبة، وطـد يؽره، ما رؤيةِ  وطـد الؿرُء، ُيحب ف ما رؤية وطـد
 الؿختؾػة. وأوقاتف الؿسؾؿ أحقال مـ ذلؽ غقر

 البقان أتؿَّ  وآداَبفا وشروَصفا وأكقاَطفا وإدطقة إذكار مراتَب  بقَّـ ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف كؿا
َتف وتركَ  َؾف،وأكؿَ  وأوفاه يـ أبقاب جؿقع ويف الباب هذا يف أمَّ ةٍ  طؾك الد   بقضاء محجَّ

َّٓ  بعده طـفا يزيغُ  ٓ واضحةٍ  وصريٍؼ   بؿا اهللَ  يذكرَ  أن هق لؾؿسؾؿ فالؿشروع هالٌؽ،إ
كرَ  ٕنَّ  الؿلثقرة؛ بإدطقةِ  يدطقه وأن شرع،  طؾك مبـاها والعبادةُ  طبادٌة، والدطاءَ  الذ 
 إذكارَ  أنَّ  ريب ٓ» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ لؾرسقل آت باع

 الفقى طؾك ٓ وآت باع، التقققػ طؾك مبـاها والعباداُت  العبادات، أفضؾ مـ والدطقاِت 
اه ما أفضُؾ  هل الـبقيَّةُ  وإذكارُ  فإدطقةُ  وآبتداع، ي يتحرَّ كر مـ الؿتحر   والدطاء، الذ 
مً  يؽقن قد إذكار مـ سقاها وما وسالمة... أمانٍ  سبقؾ طؾك وسالُؽفا  يؽقن وقد ،امحرَّ

ا شركٌ  فقف يؽقن وقد ،امؽروهً   تػصقؾفا. يطقل جؿؾةٌ  وهل الـاس، أكثُر  إلقف يفتدي ٓ مؿَّ

َـّ  أن ٕحدٍ  ولقس  ويجعَؾفا الؿسـقن، غقر وإدطقةِ  إذكار مـ اكقطً  لؾـاسِ  َيُس
 ابتداعُ  هذا بؾ الخؿس، الصؾقات طؾك ُيقاضبقن كؿا طؾقفا ُس الـا يقاضب راتبةً  طبادةً 

ـٍ   ففذا سـة، لؾـاسِ  يجعؾف أن غقر مـ اأحقاكً  الؿرءُ  بف يدطق ما بخالف بف، اهلل يلذن َلؿ دي
ـ أكَّف ُيعؾؿ َلؿ إذا مً  معـك يتضؿَّ  واإلكسان ذلؽ، فقف يؽقن قد لؽـ بتحريؿف، ُيجزم َلؿ امحرَّ
 الققت ذلؽ طؾقف ُتػتُح  بلدطقةٍ  يدطق الضرورةِ  طـد اإلكسانَ  أنَّ  اكؿ وهذا بف، َيشعرُ  ٓ

 قريب. وأمثاُلف ففذا

ا ، غقر ِوْردٍ  ات خاذُ  وأمَّ ا ففذا شرطل   غقر ِذكرٍ  واستـانُ  شرطل   ومع طـف، ُيـفك مِؿَّ
 الؿؼاصدِ  وهنايةُ  الصحقحِة، الؿطالِب  غايةُ  الشرطقةِ  وإذكار الشرطقة إدطقةِ  فػل هذا

َّٓ  الؿبَتَدطة الُؿحَدثةِ  إذكارِ  مـ غقرها إلك طـفا َيعدُل  وٓ العؾقة، طٌ  أو جاهٌؾ إ  أو مػر 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 . كالمف كتفكا .(1)«ُمتعد  

 الؿؼاصدِ  وهنايةِ  إمرِ  وتؿامِ  الخقر ِجؿاع طؾك مشتؿؾةٌ  الؿلثقرةَ  إدطقةَ  أنَّ  ومع
َّٓ  الصحقحةِ  الؿطالِب  وأشرِف  العؾقَّة  ويرَغُب  طـفا يعِدُل  َمـ الـاس مـ كثقرٍ  يف ترى أكَّؽإ
ؾ ولربَّؿا بؾ غقرها، يف ا اِوْردً  لـػسف يجعُؾ  َمـ همٓء ومِـ طؾقفا، غقَرها فضَّ  قالف خاصًّ

ُمف شلكف، مـ ويعظ ؿُ  طؾقف ويحافظُ  فقؾتزُمف الشققخ، بعُض   الؿلثقرة، إدطقة طؾك ويؼد 
 الجادَّة. طـ اكؽقبً  الـاس أشد   مـ وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص ريؿالؽ الرسقل طـ الثابتة الصحقحةِ  وإورادِ 

 طـ بؿلثقر لقس احزبً  يتَّخذُ  َمـ اَطقبً  الـاس أشد   ومِـ» : اإلسالم شقخ قال
 سق دُ  يؼقلفا كان التل الـبقيَّة إحزاَب  وَيَدعُ  الؿشايخ، لبعض احزبً  كان وإن ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
ةُ  الؿرَسؾقـ، وإمامُ  آدم، بـل  .(2)«ادهطب طؾك اهلل وحجَّ

 يف الثابتة إدطقةَ  َيَدع َمـ صػؼة أخسر ...وما» : ؿلالؿعؾ   مةالعال   وقال
اه غقِرها إلك يعؿدُ  ثؿَّ  هبا، يدطق يؽاد فال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سـَّة يف أو ، اهلل كتاب  فَقتحرَّ

 .(3)«والعدوان؟ الظؾؿ مـ هذا ألقس طؾقف، وُيقاضُب 

 ولزوم ُخطاه، وترسؿِ  هبديِف وآهتداءِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ سقلالر ات باع يف الخقر كؾ   فالخقرُ 
تف، الؼدوةُ  ففق هنجف،  وأحسـَفؿ هلل، اذكرً  الـاس أكؿَؾ  كان وقد لفؿ، الحسـةُ  وإُسقةُ  ٕمَّ

 سبحاكف. بدطائف اققامً 

 مع الؿلثقرة وإدطقة الـبقية إذكار لزومُ  الباب هذا يف لف اجتؿع َمـ فننَّ  ولفذا
 مـ كصقُبف كؿؾ فؼد هبا، والدطاءِ  الذكرِ  طـد الؼؾب وحضقرِ  ومدلقٓهتا، معاكقفا ففؿ

 داد.السَّ  مـ حّظف وطظؿ الخقرِ 

 ويف الـاس أيدي بقـ لتؽقن الؿلثقرة إدطقة بجؿع العؾؿ أهؾ اطتـك اأيًض  ولفذا
 اسؿالؼ أبق اإلمامُ  قال الؿبتدطة، وإدطقة الُؿحَدثة إوراد طـ هبا فقستغـقا متـاولفؿ،

                                                           
 (.544 - 66/546« )مجؿقع الػتاوى( »4)
 (.66/696« )مجؿقع الػتاوى( »6)
 قة (.ـ الـسخة الخط   568لؾؿعؾؿل )ص:« العبادة»( كتاب 9)
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عاء ت في الدُّ ىَّ ُت اجباع السُّ  أهميَّ

مة يف  الطبراين  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ٕدطقة اجامعً  ألَّػتف كتاٌب  هذا» الدطاء: كتابف مؼد 
ؽقا قد الـاس مـ اكثقرً  رأيُت  أك ل ذلؽ طؾك حداين  ُوضعت وأدطقةٍ  سجٍع، بلدطقة تؿسَّ
ا إيام طدد طؾك اققن ألَّػفا مؿَّ  أصحابف مـ أحدٍ  طـ وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ُتروى ٓ القرَّ
 يف لؾسجعِ  الؽراهقة مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ روي ما مع بنحسان، التابعقـ مـ أحدٍ  طـ وٓ

ي الدطاء  ،(1)«...ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ الؿلثقرة بإساكقد الؽتاَب  هذا فللَّػُت  فقف، والتعد 
 . كالمِف آخر إلك

 ؿقة،تق ٓبـ «الطق ب الؽؾؿ»و لؾـقوي، «إذكار» الباب: هذا يف الجق دة الؿملػات ومـ
 الؿبـقَّة الؼق ؿة، الؽتب هذه مثؾ مـ ُيػقدَ  أن بالؿسؾؿ فحري   الؼقؿ، ٓبـ «بق  الص   القابؾ»و

ا ذلؽ سقى ما وَيَدع ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ أُثر ما طؾك اققن، أحدثف مِؿَّ  الؿتؽؾ ػقن، وأكشله القرَّ
 طؾقف. وسالمف اهلل صؾقات إمة خقر آثار واقتػاء السـَّة لزومَ  اجؿقعً  اهلل رزقـا

 
 
 
 
 
 

│ 

                                                           
 (.6/845لؾطرباين )« الدطاء( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه270
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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عاء ت في الدُّ ىَّ ُت اجباع السُّ  أهميَّ

مة يف  الطبراين  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ٕدطقة اجامعً  ألَّػتف كتاٌب  هذا» الدطاء: كتابف مؼد 
ؽقا قد الـاس مـ اكثقرً  رأيُت  أك ل ذلؽ طؾك حداين  ُوضعت وأدطقةٍ  سجٍع، بلدطقة تؿسَّ
ا إيام طدد طؾك اققن ألَّػفا مؿَّ  أصحابف مـ أحدٍ  طـ وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ُتروى ٓ القرَّ
 يف لؾسجعِ  الؽراهقة مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ روي ما مع بنحسان، التابعقـ مـ أحدٍ  طـ وٓ

ي الدطاء  ،(1)«...ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ الؿلثقرة بإساكقد الؽتاَب  هذا فللَّػُت  فقف، والتعد 
 . كالمِف آخر إلك

 ؿقة،تق ٓبـ «الطق ب الؽؾؿ»و لؾـقوي، «إذكار» الباب: هذا يف الجق دة الؿملػات ومـ
 الؿبـقَّة الؼق ؿة، الؽتب هذه مثؾ مـ ُيػقدَ  أن بالؿسؾؿ فحري   الؼقؿ، ٓبـ «بق  الص   القابؾ»و

ا ذلؽ سقى ما وَيَدع ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ أُثر ما طؾك اققن، أحدثف مِؿَّ  الؿتؽؾ ػقن، وأكشله القرَّ
 طؾقف. وسالمف اهلل صؾقات إمة خقر آثار واقتػاء السـَّة لزومَ  اجؿقعً  اهلل رزقـا

 
 
 
 
 
 

│ 

                                                           
 (.6/845لؾطرباين )« الدطاء( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار271
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

271 عاء ة في الدُّ
َّ
ن  اتباع السُّ

ُ
ة أهميَّ
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م  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َهدي لزومِ  وضرورة الدطاء، يف بالسـة التؼق د أهؿقَّة حقل الؽالمُ  تؼدَّ

 وآبتداع، الفقى طؾك ٓ وآتباع، التقققػ طؾك مبـاها والعبادةُ  طبادٌة، الدطاءَ  ٕنَّ  فقف؛
 اوافقً  ابقاكً  بف يتعؾَّؼ ما وجؿقعُ  الدطاءِ  بقانُ  فقفا ءجا قد السـةَ  أنَّ  إلك اإلشارةُ  وسبؼ

ا ذلؽ وغقر وأوقاتف وآدابف وشروصف أكقاطف بذكر طؾقف مزيد ٓ ،اشافقً   بف. يتعؾَّؼ مؿَّ

َد  فنن   ولفذا  هدي صؾب يف يجتفدَ  أن :العظقؿِ  الباِب  هذا يف مسؾؿٍ  كؾ   طؾك الؿتلك 
 آثاره، لقؼتػل فقف؛ سبقؾف معرفة طؾك الِحرصِ  أشدَّ  يحرَص  وأن الدطاء، يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  

 طؾقف. وسالمف اهلل صؾقات صريؼتف ولقؾزمَ  هنجف، طؾك ولقسقر

صة أو راتبةً  أدطقةً  يؾتزم أن لؿسؾؿ يجقز وٓ  معقَّـة بصػات أو معقَّـة بلوقات ُمخصَّ
ا ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل سـة يف ذلؽ مـ ورد ما سقى  ُؾ تحص التل العارضةُ  إدطقةُ  أمَّ
 الشرع. مع يتـاىف ٓ فقؿا شاء ما اهللَ  يسلَل  أن فؾف لف، تعرُض  قد أمقرٍ  بسبب الؿسؾؿ مـ

 العبادات، أفضؾ مـ والدطقات إذكار» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال ولفذا
َـّ  أن ٕحد ولقس آتباع، طؾك مبـاها والعباداُت   ادةً بط ويجعَؾف الؿسـقن، غقرَ  مـفا يُس

ـٍ  ابتداعُ  هذا بؾ طؾقفا، الـاُس  يقاضب راتبةً   الؿرء بف يدطق ما بخالف اهلل، بف يلذن لؿ دي
 اهـ. .(1)«سـة يجعؾف أن غقر مـ اأحقاكً 

 لألذكار معقَّـة هقئات تخصقص إكؽار إلك بادروا  الصحابةَ  أنَّ  كجد ولفذا
ا ذلؽ كحق أو معقَّـة أوقات أو وإدطقةِ   وِمـ السـُة، بف تثبت ولؿ ،الشرعُ  بف يِرد َلؿ مؿَّ

 ويف الؿسجد يف تحؾَّؼقا الذيـ الـػر أولئؽ طؾك  مسعقد بـ اهلل طبد إكؽارُ  :ذلؽؿ
                                                           

( يف ضؿـ 80)ص:« مؾحؼ الؿصـػات»( مجؿقع مملػات شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب 4)
صفا   .مـ كالم شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  فقائد طديدة لخَّ

 (.544 -66/546) «مجؿقع الػتاوى»واكظر: أصؾ كالم شقخ اإلسالم يف 
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 الخحرًُس مً ألادعيت اآلاُحَدجت

 تؽـ َلؿ مبتدطٍة، وصػةٍ  ُمحَدثةٍ  بطريؼة وُيؽب رون وُيفؾ ؾقن هبا ُيسب حقن حًصك أيديفؿ
 الـفل، أشدَّ  ذلؽ طـ وهناهؿ باإلكؽار فبادرهؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طفد طؾك مقجقدةً 

 جق د بنسـادٍ   الدارمل اإلمام روى طؾقفؿ، مَغبَّتِف وسقءَ  ذلؽ خطقرةَ  لفؿ بقَّـو
 صالة قبؾ مسعقد بـ اهلل طبد باب طؾك كجؾس كـّا» قال: الفؿداين سؾؿة بـ طؿرو طـ

 أَخَرج فؼال: إشعري مقسك أبق فجاءكا الؿسجد، إلك معف مشقـا خرج فنذا الغداة،
 إلقف ُقؿـا خرج فؾّؿا خرج، حتك معـا فجؾس ٓ، قؾـا: ؟بعدُ  الرحؿـ طبد أبق إلقؽؿ
 أكؽرُتف، اأمرً  اآكػً  الؿسجد يف رأيُت  إّكل الرحؿـ! طبد أبا يا مقسك: أبق لف فؼال ،اجؿقعً 
 يف رأيت قال: فسرتاه، ِطْشَت  إن فؼال: هق؟ فؿا قال: ،اخقرً  إٓ -هلل والحؿد- َأرَ  وَلؿ

 حصك، أيديفؿ ويف َرجٌؾ، َحْؾَؼةٍ  كؾ   يف الصالَة، ونيـتظر اجؾقًس  اِحَؾؼً  اققمً  الؿسجد
 سب حقا ويؼقل: مائة، فقفؾ ؾقن مائة! هؾ ؾقا فقؼقل: مائة، فقؽّبرون مائة! كب روا فقؼقل:
 قال: رأيِؽ اكتظارَ  اشقئً  لفؿ قؾُت  ما قال: لفؿ؟ قؾَت  فؿاذا قال: مائة، فقسّبحقن مائة!
 مضك ثؿَّ  شلء. حسـاهتؿ مـ يضقع َّٓ أ لفؿ وَضؿـَت  سقئاهتؿ َيُعّدوا أن أمرَتفؿ أفال

 أراكؿ الذي هذا ما فؼال: طؾقفؿ، فققػ ؾؼ،الحِ  تؾؽ مـ حؾؼة أتك حتك معف ومضقـا
 فعّدوا قال: والتسبقح، والتفؾقؾ التؽبقر بف كَُعد   حصك الرحؿـ! طبد أبا يا قالقا: تصـعقن؟
 هؾؽتؽؿ، أسرع ما محؿد! أّمة يا َوْيَحؽؿ شلء؛ حسـاتؽؿ مـ يضقع َّٓ أ ضامـ فلكا سقئاتؽؿ
 كػسل والذي تؽسر، َلؿ وآكقُتف َتْبَؾ، َلؿ ثقابف وهذه متقافرون، ملسو هيلع هللا ىلص كبّقؽؿ صحابة همٓء
  واهلل، قالقا: ضاللة؟ باب مػتتحق أو محؿد؟ مّؾة مـ أهدى هل مّؾة لعؾك إّكؽؿ بقده
 .(1)«يصقبف لـ لؾخقر دمري مـ وكؿ قال: الخقر، إٓ أردكا ما الرحؿـ! طبد أبا يا

 أكَّفؿ مع همٓء، الحؾؼات أصحاب طؾك  مسعقد بـ اهلل طبدُ  أكؽر كقػ فتلّمؾ
 ويف الؿشروع، القارد بغقر لف وتعب ُدهؿ هلل ذكُرهؿ كان لؿا طبادة ومجؾسِ  ِذكرٍ  حْؾؼة يف
كر والدطاءِ  العبادة يف العربة لقس أكَّف طؾك دٓلةٌ  هذا  مقافؼتف يف العربةُ  وإكَّؿا كثرَتف، والذ 

 يف اجتفاد مـ خقرٌ  سـة يف اقتصادٌ » آخر: مؼام يف  مسعقد ابـ قال كؿا لؾسـَِّة،

                                                           
 (.668( )4/84« )ســ الدارمل( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

272
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الخحرًُس مً ألادعيت اآلاُحَدجت

 تؽـ َلؿ مبتدطٍة، وصػةٍ  ُمحَدثةٍ  بطريؼة وُيؽب رون وُيفؾ ؾقن هبا ُيسب حقن حًصك أيديفؿ
 الـفل، أشدَّ  ذلؽ طـ وهناهؿ باإلكؽار فبادرهؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طفد طؾك مقجقدةً 

 جق د بنسـادٍ   الدارمل اإلمام روى طؾقفؿ، مَغبَّتِف وسقءَ  ذلؽ خطقرةَ  لفؿ بقَّـو
 صالة قبؾ مسعقد بـ اهلل طبد باب طؾك كجؾس كـّا» قال: الفؿداين سؾؿة بـ طؿرو طـ

 أَخَرج فؼال: إشعري مقسك أبق فجاءكا الؿسجد، إلك معف مشقـا خرج فنذا الغداة،
 إلقف ُقؿـا خرج فؾّؿا خرج، حتك معـا فجؾس ٓ، قؾـا: ؟بعدُ  الرحؿـ طبد أبق إلقؽؿ
 أكؽرُتف، اأمرً  اآكػً  الؿسجد يف رأيُت  إّكل الرحؿـ! طبد أبا يا مقسك: أبق لف فؼال ،اجؿقعً 
 يف رأيت قال: فسرتاه، ِطْشَت  إن فؼال: هق؟ فؿا قال: ،اخقرً  إٓ -هلل والحؿد- َأرَ  وَلؿ

 حصك، أيديفؿ ويف َرجٌؾ، َحْؾَؼةٍ  كؾ   يف الصالَة، ونيـتظر اجؾقًس  اِحَؾؼً  اققمً  الؿسجد
 سب حقا ويؼقل: مائة، فقفؾ ؾقن مائة! هؾ ؾقا فقؼقل: مائة، فقؽّبرون مائة! كب روا فقؼقل:
 قال: رأيِؽ اكتظارَ  اشقئً  لفؿ قؾُت  ما قال: لفؿ؟ قؾَت  فؿاذا قال: مائة، فقسّبحقن مائة!
 مضك ثؿَّ  شلء. حسـاهتؿ مـ يضقع َّٓ أ لفؿ وَضؿـَت  سقئاهتؿ َيُعّدوا أن أمرَتفؿ أفال

 أراكؿ الذي هذا ما فؼال: طؾقفؿ، فققػ ؾؼ،الحِ  تؾؽ مـ حؾؼة أتك حتك معف ومضقـا
 فعّدوا قال: والتسبقح، والتفؾقؾ التؽبقر بف كَُعد   حصك الرحؿـ! طبد أبا يا قالقا: تصـعقن؟
 هؾؽتؽؿ، أسرع ما محؿد! أّمة يا َوْيَحؽؿ شلء؛ حسـاتؽؿ مـ يضقع َّٓ أ ضامـ فلكا سقئاتؽؿ
 كػسل والذي تؽسر، َلؿ وآكقُتف َتْبَؾ، َلؿ ثقابف وهذه متقافرون، ملسو هيلع هللا ىلص كبّقؽؿ صحابة همٓء
  واهلل، قالقا: ضاللة؟ باب مػتتحق أو محؿد؟ مّؾة مـ أهدى هل مّؾة لعؾك إّكؽؿ بقده
 .(1)«يصقبف لـ لؾخقر دمري مـ وكؿ قال: الخقر، إٓ أردكا ما الرحؿـ! طبد أبا يا

 أكَّفؿ مع همٓء، الحؾؼات أصحاب طؾك  مسعقد بـ اهلل طبدُ  أكؽر كقػ فتلّمؾ
 ويف الؿشروع، القارد بغقر لف وتعب ُدهؿ هلل ذكُرهؿ كان لؿا طبادة ومجؾسِ  ِذكرٍ  حْؾؼة يف
كر والدطاءِ  العبادة يف العربة لقس أكَّف طؾك دٓلةٌ  هذا  مقافؼتف يف العربةُ  وإكَّؿا كثرَتف، والذ 

 يف اجتفاد مـ خقرٌ  سـة يف اقتصادٌ » آخر: مؼام يف  مسعقد ابـ قال كؿا لؾسـَِّة،

                                                           
 (.668( )4/84« )ســ الدارمل( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار273
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

273 حَدثة
ُ
التحذيُر من األدعية امل
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 أكؽر وإكَّؿا بذلؽ، واشتغاَلفؿ هلل ذكَرهؿ طؾقفؿ ُيـؽر َلؿ  مسعقد وابـ ،(1)«بدطة
 يذكرون كاكقا التل إلػاظَ  أنَّ  مع بف الؼقام وكقػقةِ  أدائف صػة يف لؾسـة مػارقتفؿ طؾقفؿ
 جؿؾةً  ذلؽ يف السـة ترك بَؿـ الحال فؽقػ السـة، هبا وردت صحقحةٌ  ألػاظٌ  هبا اهلل

ا الـاس بعض يؼرؤها التل كإوراد ذلؽ، وغقر إداء وصػة إلػاظ يف وتػصقاًل   مؿَّ
طةٍ  وأسالقَب  مختؾػةٍ  بِصقَغٍ  الصقفقة الطرق أشقاخ بعُض  كتبف ا متـق  ـٌ  هق مؿَّ  ٕكقاعٍ  متضؿ 
الت الضاللِ  مـ وصـقٍف  الباصؾ مـ  الُؿحَدثِة، وإذكار البِدطقةِ  وإلػاظ الشركقة كالتقس 

دة وضائػ ٕورادهؿ همٓء وُيرت ُب   وٓ- كؾ ف وهذا ثابتة، وأوقات معقَّـة وصػات محدَّ
يـ، يف اإلحداِث  مـ -ريب  وآستعاضة والؿرَسؾقـ، إكبقاء سق د لسبقؾ الؿػارقة ومـ الد 
يـ يف تشريعٌ  وهق الباصؾ، وأئؿة الضالل شققخ أحدثف بؿا طـف  اهلل، بف يلذن َلؿ بؿا الد 
 ]الشقرى: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ يؼقل: تعالك واهلل

 مـ ويرفعقن شلهنا، مـ وُيْعُؾقن هذه أورادهؿ يعظ ؿقن -ذلؽ مع- تجُدهؿ ثؿَّ  ،[64
مقهنا َقْدِرها،  أفضؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ الثابتة وإدطقة حةالصحق إوراد طؾك وُيؼد 
 سبحاكف. لرب ف ودطاءً  اذكرً  وأكؿؾِفؿ الخؾؼ

 لخؾقؼتف، كتابف يف الدطاءَ  وطؾَّؿ دطائف، يف اهلل أذن» : طقاٌض  الؼاضل قال
تف، الدطاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   وطؾَّؿ  والعؾؿ بالتقحقد، العؾؿُ  أشقاء: ثالثةُ  فقف واجتؿعت ٕمَّ
ة، ةوالـصقح بالؾغة،  الشقطانُ  احتال وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص دطائف طـ يعدَل  أن ٕحدٍ  يـبغل فال لألمَّ
 آقتداء طـ هبا يشتغؾقن أدطقةً  لفؿ يخرتطقن سقء ققمَ  لفؿ فؼقَّض الؿؼام، هذا مـ لؾـاس
 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلص بالـَّبِل  

 اإلكسان فعؾك» :«الؼرآن ٕحؽام الجامع» تػسقره يف  الؼرصبل اإلمام وقال
 أختار :يؼقل وٓ سقاه، ما ويدع الدطاء مـ السـة وصحقح اهلل كتاب يف ما يستعؿؾ أن

                                                           
 (.46/664لؾطرباين )« الؿعجؿ الؽبقر»( اكظر: 4)
 (.4/48ٓبـ طالن )« الػتقحات الرباكقة»( اكظر: 6)
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 الخحرًُس مً ألادعيت اآلاُحَدجت

 .اهـ (1).«يدطقن كقػ وطؾَّؿفؿ وأولقائف لـبق ف اختار قد اهلل فننَّ  كذا؛

 هدَي  يؾزمَ  أن فعةَ والر   والتؿامَ  والسالمةَ  الػضقؾةَ  لـػسف أراد َمـ طؾك فالقاجب 
ا الؿبطؾقن وأكشله الؿحِدثقن أحدثف ما ويدع بسـَّتف، ويتؼقَّد ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل  أصؾ ٓ مؿَّ
َّٓ  أساس وٓ لف  القكقؾ. وكعؿ حسبـا وهق ،الؿشتؽك وإلقف الؿستعان واهلل إهقاء، ات باعُ إ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه274
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الخحرًُس مً ألادعيت اآلاُحَدجت

 .اهـ (1).«يدطقن كقػ وطؾَّؿفؿ وأولقائف لـبق ف اختار قد اهلل فننَّ  كذا؛

 هدَي  يؾزمَ  أن فعةَ والر   والتؿامَ  والسالمةَ  الػضقؾةَ  لـػسف أراد َمـ طؾك فالقاجب 
ا الؿبطؾقن وأكشله الؿحِدثقن أحدثف ما ويدع بسـَّتف، ويتؼقَّد ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل  أصؾ ٓ مؿَّ
َّٓ  أساس وٓ لف  القكقؾ. وكعؿ حسبـا وهق ،الؿشتؽك وإلقف الؿستعان واهلل إهقاء، ات باعُ إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار275
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

275 حَدثة
ُ
التحذيُر من األدعية امل
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 مبـاها يف بؽؿالفا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ الؿلثقرة وإذكار الشرطقة إدطقةُ  تؿقَّزت لؼد
ـةٌ  واسعة، طظقؿة ودُٓٓتفا ومعاكقفا مختصرٌة، مقجزةٌ  وطباراُتفا فللػاُضفا ومعـاها،  متضؿ 

 ؛العؿقؿة والخقرات العظقؿة، والؿطالب العالقة، الؿؼاصد طؾك مشتؿؾةٌ  كؾَّف، الخقرَ 
 يف آستطاطةِ  قدرَ  يجتفد أن -طؾقف القاجب مـ بؾ- مسؾؿ، لؽؾ   الخقرِ  مـ فننَّ  ولفذا

 التل الؿخرتطةِ  وإحزاب إوراد مـ سقاها ما وَيَدعَ  هبا، والتعب د وحػظِفا ؿفاتعؾ  
وا والتل الباصؾ، وأئؿة الضاللة شققخ بعُض  أكشلها  الؿسؾؿقـ طقام مـ اكثقرً  هبا َصد 

 الؿشروطِة. وإذكار الؿلثقرةِ  إدطقةِ  طـ وجفالفؿ

 -الصقفقة الطرق بعضِ  إلك اكتسب َمـ سقؿا وٓ- الؿسؾؿقـ بعض واقعَ  يتلمَّؾ وَمـ
 لقاًل  يتؾقَكفا فلصبحقا الؿبَتدطة، وإدطقة الُؿخَترطةِ  إذكار هبذه اكشغؾقا قد أكَّفؿ يجد

 الؿلثقرة إدطقة طـ ُمعرضقـ تعالك، اهلل كتاب بسببفا تاركقـ ومساًء، اوصباًح  ،اوهنارً 
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ

 فؾؽؾ   معقَّـ، وَكؿط خاصة بطريؼة يتؾقهنا خاصةً  اأورادً  همٓء مـ فئةٍ  لؽؾ   إنَّ  ثؿَّ 
 ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ﴿و الخاصة وأوراُدها أحزابُفا الصقفقة الطرق هذه مـ صريؼةٍ 

 إخرى. الصقفقة الطرق أوراد مـ أفضُؾ  أوراَده أنَّ  يعتؼد مـفؿ وكؾ   ،[59 ]الؿممـقن:

 طؾك السق ئة وآثارها لؿمسػةا كتائُجفا لفا الؿبتَدَطة إدطقةَ  هذه أن   ريٍب  ِمـ وما
 أوجزها قد لؽـ حصُرها، يطقل كثقرةٌ  آثارٌ  وهل التعب دي ة، وأطؿالف طؼقدتِف يف الؿسؾؿ
صفا  ومـزلُتف الدطاءُ » الؼق ؿ: كتابف يف -وفؼف اهلل- العروسل خضر بـ جقالن الشقخ ولخَّ

 التالقة: الـؼاط يف ،(1)«اإلسالمقة العؼقدة مـ

                                                           
 (.544 -6/546( اكظره: )4)
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ئت لألدعيت اآلاُحَدجت  آلاجاز السّيِ

 ًٓ  الـػقس تزكقة مـ العبادات مـ الؿطؾقب بالغرض تػل ٓ الؿبتدطة دطقةَ إ أنَّ  :أو
 ففل ورهبًة، ورغبة رجاءً  برب فا وتعؾؼفا باريفا، إلك وتؼريبفا الرطقكات، مـ وتطفقرها

 .سبقاًل  هتدي وٓ ،غؾقاًل  ُتروي وٓ طؾقاًل  تشػل ٓ

 وإمراض الـػسقة لألدواء يفاالشَّ  والبؾسؿ الـاجعُ  الدواءُ  ففل الؿشروطةُ  إدطقةُ  وأما
 هق الذي استبدل فؼد ،الؿبَتدطة إدطقة هبا استبدل فَؿـ الشقطاكقة، وإهقاء الؼؾبقة
 خقر. هق بالذي أدكك

ت الؿبتدَطة إدطقةَ  أنَّ  :اثاكقً   الذي الجزيؾ والثقاَب  العظقؿ إجرَ  العبد طؾك تػق 
 بؼ،السَّ  يحقز فنكَّف وردت، كؿا وصبَّؼفا فاطؾق وحافظ القاردة بإدطقة التزم لَِؿـ يحصؾ

ت فنكَّف الؿبَتَدطة، بإدطقة يدطق َمـ بخالف وُجقِده، الرب   لـػحات ويتعرَّض  طؾك يػق 
 وغضبف. اهلل لسخط ويعرضفا والثقاَب  إجر كػسف

 هق الغالب يف لؾداطل وإساَس  الفدَف  أنَّ  مع الؿبَتَدطة إدطقة إجابة طدم :اثالثً 
 هبا، الداطل ُيجاب ٓ الؿبَتَدطة وإدطقة مرهقبِف، ودفعُ  مرغقبف، وكقُؾ  مطؾقبف، جابةُ إ

 .(1)«رد ففق أمركا طؾقف لقس طؿاًل  طؿؾ َمـ» الحديث: ويف مـف، متؼبَّؾةً  تؽقن وٓ

، محذورٍ  طؾك اغالبً  تشتؿؾ الؿبَتَدطة إدطقةَ  أنَّ  :ارابعً   ذلؽ يؽقن وقد شرطل 
 إدطقة فِؿـ والضالِل، الشركِ  إلك تُجر   البدطةُ  إذ وذرائعف؛ الشرك ؾوسائ مـ الؿحذورُ 
ؾ الشرك: إلك تُجر   التل البدطقة  اهلل غقر لدطاء الباَب  فتح الذي ففق البدطل، التقس 

 ومجاوزةً  الدطاء يف اطتداءً  الؿحذورُ  ذلؽ يؽقن وقد بغقره، وآستؿدادِ  وآستغاثة
،  يصحب ما الؿحذورُ  ذلؽ يؽقن وقد ومـاجاتف، الرب   بخطا يف أدٍب  وسقءَ  لؾحد 
 ورفع خاصة، وبصػات معقَّـة بلوقات تحديدها مـ أخرى بدع مـ إدطقة تؾؽ

 ركقؽة وتراكقب مصطـعة، وأسجاع خاصة وإيؼاطات معقَّـة، كغؿات طؾك إصقات
فا  السؾقؿُة. الؼريحةُ  وتستؼبُحفا إسؿاُع، تؿج 

 إدطقة إلك طـفا يرجع قؾَّؿا واطتادها هبا التزم َمـ الؿبَتَدطةَ  إدطقةَ  أنَّ  :اخامًس 

                                                           
 (.4844مسؾؿ )و رواه البخاري معؾًؼا،( 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

276
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ئت لألدعيت اآلاُحَدجت  آلاجاز السّيِ

 ًٓ  الـػقس تزكقة مـ العبادات مـ الؿطؾقب بالغرض تػل ٓ الؿبتدطة دطقةَ إ أنَّ  :أو
 ففل ورهبًة، ورغبة رجاءً  برب فا وتعؾؼفا باريفا، إلك وتؼريبفا الرطقكات، مـ وتطفقرها

 .سبقاًل  هتدي وٓ ،غؾقاًل  ُتروي وٓ طؾقاًل  تشػل ٓ

 وإمراض الـػسقة لألدواء يفاالشَّ  والبؾسؿ الـاجعُ  الدواءُ  ففل الؿشروطةُ  إدطقةُ  وأما
 هق الذي استبدل فؼد ،الؿبَتدطة إدطقة هبا استبدل فَؿـ الشقطاكقة، وإهقاء الؼؾبقة
 خقر. هق بالذي أدكك

ت الؿبتدَطة إدطقةَ  أنَّ  :اثاكقً   الذي الجزيؾ والثقاَب  العظقؿ إجرَ  العبد طؾك تػق 
 بؼ،السَّ  يحقز فنكَّف وردت، كؿا وصبَّؼفا فاطؾق وحافظ القاردة بإدطقة التزم لَِؿـ يحصؾ

ت فنكَّف الؿبَتَدطة، بإدطقة يدطق َمـ بخالف وُجقِده، الرب   لـػحات ويتعرَّض  طؾك يػق 
 وغضبف. اهلل لسخط ويعرضفا والثقاَب  إجر كػسف

 هق الغالب يف لؾداطل وإساَس  الفدَف  أنَّ  مع الؿبَتَدطة إدطقة إجابة طدم :اثالثً 
 هبا، الداطل ُيجاب ٓ الؿبَتَدطة وإدطقة مرهقبِف، ودفعُ  مرغقبف، وكقُؾ  مطؾقبف، جابةُ إ

 .(1)«رد ففق أمركا طؾقف لقس طؿاًل  طؿؾ َمـ» الحديث: ويف مـف، متؼبَّؾةً  تؽقن وٓ

، محذورٍ  طؾك اغالبً  تشتؿؾ الؿبَتَدطة إدطقةَ  أنَّ  :ارابعً   ذلؽ يؽقن وقد شرطل 
 إدطقة فِؿـ والضالِل، الشركِ  إلك تُجر   البدطةُ  إذ وذرائعف؛ الشرك ؾوسائ مـ الؿحذورُ 
ؾ الشرك: إلك تُجر   التل البدطقة  اهلل غقر لدطاء الباَب  فتح الذي ففق البدطل، التقس 

 ومجاوزةً  الدطاء يف اطتداءً  الؿحذورُ  ذلؽ يؽقن وقد بغقره، وآستؿدادِ  وآستغاثة
،  يصحب ما الؿحذورُ  ذلؽ يؽقن وقد ومـاجاتف، الرب   بخطا يف أدٍب  وسقءَ  لؾحد 
 ورفع خاصة، وبصػات معقَّـة بلوقات تحديدها مـ أخرى بدع مـ إدطقة تؾؽ

 ركقؽة وتراكقب مصطـعة، وأسجاع خاصة وإيؼاطات معقَّـة، كغؿات طؾك إصقات
فا  السؾقؿُة. الؼريحةُ  وتستؼبُحفا إسؿاُع، تؿج 

 إدطقة إلك طـفا يرجع قؾَّؿا واطتادها هبا التزم َمـ الؿبَتَدطةَ  إدطقةَ  أنَّ  :اخامًس 

                                                           
 (.4844مسؾؿ )و رواه البخاري معؾًؼا،( 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار277
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

277 حَدثة
ُ
ئة لألدعية امل اآلثار السّيِ
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

َّٓ  الؿشروطة،  اشتغؾت متك الؼؾقَب  ٕنَّ  وذلؽ الخقر، إلك وهداه وأطاكف اهللُ  وفَّؼف إذاإ
 مشروطةً  يعتؼدها الؿبَتَدطة إدطقة بتؾؽ الؿؾتزمَ  إنَّ  حقث الســ، طـ أطرضت بالبدع

ةٍ  إلك يسؿع وٓ طـفا، وُيدافعُ   برهاٍن. وٓ ُحجَّ

 استبدال باب مـ الؿشروطة إدطقة وتركَ  البدطقة، إدطقة استعؿاَل  أنَّ  :اسادًس 
ـٌ  -ريب وٓ- وهذا بالخقر، والشر   بالـافع، والضار بالطق ب، الخبقث  وهتقر فاحش، غب
 فادحٌة. وخسارةٌ  ضاهر،

 لألدطقة اخرتاطفؿ يف الؽتاب بلهؾ اتشب فً  الؿخرتطة الؿبَتَدطة إدطقةِ  يف أنَّ  :اسابعً 
 والتؿايالت واإليؼاطات الـَّغؿات يف هبؿ تشب ف اأيًض  وفقفا رسؾفؿ، بف جاءت لؿا الؿخالػة

 ذلؽ. وغقر

 مـ مملػةٌ  هل التل سقؿا ٓ- الؿخرتطة الؿبَتَدطة إدطقة ُيالزم الذي أنَّ  :اثامـً 
ُتف وتـصرف ،لؿعـاها جاهاًل  الغالب يف يؽقن -وأورادٍ  أحزاٍب   وإلك ألػاضفا، إلك هؿَّ
 يف واإلخالُص  الؼؾب إحضارُ  الدطاء يف الؿطؾقَب  أنَّ  مع تدب ر، بدون اسردً  سردها
 الؿعـك خػقَّة مرصقصة كؾؿات طـ طبارةٌ  إدطقةِ  هذه مـ اكثقرً  أنَّ  سقؿا وٓ السمال،
 لؽالم حاكٍ  هق بؾ ،داعٍ  وٓ سائؾ غقرُ  إدطقة هذه بؿثؾ الداطل وهذا الدٓلة، غامضة
 بف، وإطجاَبف كظؿف الذي ٕجؾ إدطقة مـ غقره طؾك الدطاء ذلؽ اختقاَره إنَّ  ثؿَّ  غقره،
 أنَّ  الداطل يعتؼدُ  حقث مـ مـزلتف فقق لف ورفعٌ  جؿعفا، الذي لفذا تؼديس ذلؽ فػل

َّٓ  غقرها، يف تقجد ٓ خاصقَّةً  ٕدطقتِف ُح  فؿبعض بؾ هنار، لقؾ طؾقفا داوم َلؿاوإ  أنَّ  يصر 
فا إوراد أفضُؾ  شقخف ِوْردَ   وأكؿُؾفا. وأتؿ 

 خطقرهتا وِطظؿُ  الؿسؾؿقـ طؾك الؿخرتَطة إدطقة هذه جـاية مدى ُيعؾؿ وهبذا
 يؼتصرَ  وأن ومجاكبُتفا، طـفا والُبعدُ  مـفا الحَذرُ  مسؾؿ كؾ   طؾك القاجَب  وأنَّ  طؾقفؿ،
 .سبقاًل  وأهدى ،ققاًل  أققمُ  فنكَّف ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل طـ والؿلثقر القاِرد طؾك

 مـفجف، وسؾقكَ  أثِره واقتػاءَ  هديف واتباعَ  سـَّتف لزومَ  يرزقـا أن الؽريؿ اهلل لـسلل وإكَّا
 مجقٌب. سؿقعٌ  إكَّف

.  
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ًٓ  حديثـا يزال ٓ  كان التل الؿلثقرةِ  وإدطقةِ  الـبقيةِ  إذكار فضؾ بقان يف مقصق
 جقامع طؾك وٓشتؿالِفا ومعاكقفا، مباكقفا يف لؽؿالفا أصحابَف؛ ويعؾ ُؿفا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هبا يدطق
 ُيعجبُف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان» : طائشةُ  الؿممـقـ أم   قالت كؿا وخقاتِِؿف، وفقاتِحف الخقر

 يف داود أبقو ،«مسـده»اإلمام أحؿد يف  رواه ،«ذلؽ بقـ ما ويدع الدطاِء، مـ الجقامعُ 
 .(1)«صحقحف» يف حبان وابـ ،«ســف»

 طائشة، يا» لفا: قال ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  اأيًض  طائشة حديث مـ وغقُره الػريابل وروى
فؿ   الدطاء: بجقامع طؾقِؽ   مـف طؾؿُت  ما وآجِؾف، طاجِؾف كؾ ف الخقرِ  مـ أسللَؽ  إك ل الؾ 
 إك ل الؾ فؿ   أطؾؿ، لَؿ وما مـف طؾؿُت  ما وآجِؾف، طاجِؾف كؾ ف الشر   مـ بَؽ  وأطقذُ  أطؾؿ، لَؿ وما

 طبُدك مـف طاذ ما شر   مـ بؽ وأطقذ وكبق ؽ، طبُدك محؿٌد  مـف سللَؽ  ما خقرِ  ِمـ أسللَؽ 
ـ ةَ  أسللَؽ  إك ل الؾ فؿ   وكبق ؽ، ب وما الج ب وما الـارِ  مـ بؽ وأطقذ وطؿؾ، ققل مـ إلقفا قر   قر 
 .(2)«ارشًد  طاقبَتف تجعَؾ  أن قضاءٍ  مـ لل قضقَت  ما وأسللَؽ  وطؿؾ، ققلٍ  مـ إلقفا

 اهلل رسقل إنَّ » قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ «الؿسـد» يف أحؿد اإلمام وروى

                                                           
(، وهق 408« )صحقح ابـ حبان»(، و4846« )ســ أبل داود»و، (444، 0/484« )الؿسـد» (4)

 (.4945« )صحقح أبل داود»يف 
 .(6/599« )جامع العؾقم والحؽؿ»( ذكره ابـ رجب يف 6)

 «صحقح ابـ حبان»(، و9480) «ســ ابـ ماجف»(، و480، 498/ 0) «الؿسـد»ف أحؿد يف وأخرج
(، ولقس طـدهؿ ذكر جقامع الدطاء، وطـد أحؿد والحاكؿ: 566، 564/ 4) «الؿستدرك»(، و404)
 وذكره. «...طؾقَؽ بالؽقامؾ»

ع الؽؾؿ ما مـعؽ أن تلخذي بجقام»لفا: قال ملسو هيلع هللا ىلص وخرجف أبق بؽر إثرم، وطـده: أن الـبل 
 وذكر هذا الدطاء. «...وفقاتحف
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 جىاِع اٌىٍُ واألدعُخ املأثىزح
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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ًٓ  حديثـا يزال ٓ  كان التل الؿلثقرةِ  وإدطقةِ  الـبقيةِ  إذكار فضؾ بقان يف مقصق
 جقامع طؾك وٓشتؿالِفا ومعاكقفا، مباكقفا يف لؽؿالفا أصحابَف؛ ويعؾ ُؿفا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هبا يدطق
 ُيعجبُف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان» : طائشةُ  الؿممـقـ أم   قالت كؿا وخقاتِِؿف، وفقاتِحف الخقر

 يف داود أبقو ،«مسـده»اإلمام أحؿد يف  رواه ،«ذلؽ بقـ ما ويدع الدطاِء، مـ الجقامعُ 
 .(1)«صحقحف» يف حبان وابـ ،«ســف»

 طائشة، يا» لفا: قال ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  اأيًض  طائشة حديث مـ وغقُره الػريابل وروى
فؿ   الدطاء: بجقامع طؾقِؽ   مـف طؾؿُت  ما وآجِؾف، طاجِؾف كؾ ف الخقرِ  مـ أسللَؽ  إك ل الؾ 
 إك ل الؾ فؿ   أطؾؿ، لَؿ وما مـف طؾؿُت  ما وآجِؾف، طاجِؾف كؾ ف الشر   مـ بَؽ  وأطقذُ  أطؾؿ، لَؿ وما

 طبُدك مـف طاذ ما شر   مـ بؽ وأطقذ وكبق ؽ، طبُدك محؿٌد  مـف سللَؽ  ما خقرِ  ِمـ أسللَؽ 
ـ ةَ  أسللَؽ  إك ل الؾ فؿ   وكبق ؽ، ب وما الج ب وما الـارِ  مـ بؽ وأطقذ وطؿؾ، ققل مـ إلقفا قر   قر 
 .(2)«ارشًد  طاقبَتف تجعَؾ  أن قضاءٍ  مـ لل قضقَت  ما وأسللَؽ  وطؿؾ، ققلٍ  مـ إلقفا

 اهلل رسقل إنَّ » قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ «الؿسـد» يف أحؿد اإلمام وروى

                                                           
(، وهق 408« )صحقح ابـ حبان»(، و4846« )ســ أبل داود»و، (444، 0/484« )الؿسـد» (4)

 (.4945« )صحقح أبل داود»يف 
 .(6/599« )جامع العؾقم والحؽؿ»( ذكره ابـ رجب يف 6)

 «صحقح ابـ حبان»(، و9480) «ســ ابـ ماجف»(، و480، 498/ 0) «الؿسـد»ف أحؿد يف وأخرج
(، ولقس طـدهؿ ذكر جقامع الدطاء، وطـد أحؿد والحاكؿ: 566، 564/ 4) «الؿستدرك»(، و404)
 وذكره. «...طؾقَؽ بالؽقامؾ»

ع الؽؾؿ ما مـعؽ أن تلخذي بجقام»لفا: قال ملسو هيلع هللا ىلص وخرجف أبق بؽر إثرم، وطـده: أن الـبل 
 وذكر هذا الدطاء. «...وفقاتحف
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 .(1)«...وخقاتؿف وفقاتَحف الخقر جقامعَ  أو وجقامَعف، الخقر فقاتَح  ُطؾ ؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 ببدائع وُخصَّ  الؽؾؿ، جقامع ُأططل ملسو هيلع هللا ىلص فنكَّف كثقرة، الؿعـك هذا يف وإحاديث
 بجقامع ُبعثُت » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» يف كؿا الحَؽؿ،
 -بؾغـا فقؿا- الؽؾؿ جقامع» : الزهري شفاب بـ محؿد اإلمام قال ،(2)«الَؽِؾؿ

 وإمريـ القاحد إمر يف قبؾف الؽتب يف ُتؽتب كاكت التل الؽثقرة إمقر لف يجؿع اهلل أنَّ 
 اهـ. .(3)«ذلؽ وكحق

 وهؽذا الؿعاين، الؽثقر الؾػظ، الؼؾقؾِ  الؿقَجزِ  بالؽالم يتؽؾَّؿ كان ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف :صُؾفوحا
كر جقامع ذلؽ مـ ُيعجبف كان طؾقف، وسالمف اهلل صؾقات وأدطقتف أذكاره يف الشلن  الذ 

 ذلؽ. بقـ ما ويدع والدطاء

  ًمؽاكتفا قعورف الـبقية إدطقةِ  قدر ِطَظؿَ  يعرف أن مسؾؿٍ  كؾ   طؾك فالقاجُب  اوإذ 
 وأخرة، الدكقا يف الػالح ومػاتقح السعادةِ  وأبقاب الخقر مجامع طؾك مشتؿؾةٌ  وأكَّفا
 وأفضُؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسقُلف طبُده مـف سللف ما خقر مِـ ربَّف الؿسؾؿُ  يسلَل  أن السمال فخقرُ 

 قاتَح ف ذلؽ يف فننَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسقُلف اهلل طبدُ  مـف استعاذ ما شر   مـ باهلل يستعقذ أن آستعاذة
َلف وجقامَعف، وخقاتَِؿف الخقر  إدطقةِ  جؿقعَ  يتلمَّؾ ومـ وباصـَف، وضاهره وآخَره، وأوَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص محؿد لـبق ف اختار قد  اهلل فننَّ  كذلؽ، يجدها والسـةِ  الؼرآن يف القاردةِ 
 الؿسؾؿُ  يَدعُ  فؽقػ وأخرة، الدكقا يف وكؿالف إمرِ  وتؿام الخقر وفقاتح إدطقةِ  جقامعَ 

 وُيؼبُِؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل أدطقةُ  طؾقف اشتؿؾت الذي العظقؿ والػضَؾ  العؿقؿَ  الخقرَ  ذاه
ـ لغقره أخرى أدطقةٍ  طؾك ـُ  ٓ مؿَّ ة الضاللة شققخ مـ غائؾُتفؿ ُتمَم  الباصؾ، وأئؿَّ

يـ يف الؿتؽؾ ػقـ  وُيستعؿؾ بف ُيدطك ما أولك» : الخطابل يؼقل ولفذا ؛مـف لقس ما الد 
 الغؾطَ  فننَّ  الصحقحة، بإساكقد طـف وثبت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ الروايةُ  بف تصحَّ  ما مـف

                                                           
 (.4446) «ســ ابـ ماجف»(، و4409) «ســ الـسائل»، و(898، 4/864« )الؿسـد( »4)
 (.569« )صحقح مسؾؿ»(، و8649« )صحقح البخاري( »6)
 .بنثر حديث أبل هريرة « صحقحف»( ذكره البخاري يف 9)
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 جىامع اليلم وألادعيت اآلاأجىزة

ـِ  معارففؿ ٓختالف الـاس يختارها التل إدطقة يف اكثقرً  يعرض  آطتؼاد يف مذاهبفؿ وتباي
 فقف فؾقحذر دحٌض، الداطل قدم تحت وما لؾخطر، مظـَّةٌ  مطقَّةٌ  الدطاء وباُب  وآكتحال،

َّٓ  التقفقؼ وما الِعثار، معف يممـ الذي الَجَدد، مـف ْؽ ؾُ ْس قَ ولْ  الزلؾ،  اهـ. .(1)« باهللإ

 يجدْ  ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة تعالك اهلل كتاب يف جاءت التل الؿلثقرة إدطقةَ  يتلمَّؾ وَمـ
 والخقرِ  الرفقعِة، والؿؼاصدِ  العالقِة، الؿطالِب  بتحؼقؼ والقفاءَ  والؽؿاَل  الجؿاَل  فقفا

 ففل والزلؾ، الخطل يف القققع مـ وإمان فقفا السالمة مع وأخرة، الدكقا يف الؽامؾِ 
 وتـزيؾف. اهلل وحُل  ٕكَّفا ذلؽ؛ مـ معصقمة

بقن الـاصحقـ إمـاءَ  العؾؿ أئؿةَ  كجد ولذا  إدطقةِ  طؾك الؿحافظةِ  يف الـاَس  ُيرغ 
 وسـَّةِ  رب فؿ بؽتاب الـاس بربط آطتـاءِ  تؿام ويعتـقن الؿشروطة، وإذكار الؿلثقرة
 اإلمام ققل ذلؽ ومـ الغـقؿة، بلكرب والػقزَ  والعصؿةَ  السالمةَ  ذلؽ يف ٕنَّ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص كبق فؿ

 الشرطقة بإدطقة يدطقا أن لؾخؾؼ ويـبغل» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ الجؾقؾ
 ،الؿستؼقؿ الصراطُ  وأكَّف وُحسـِف، فضؾف يف ريب ٓ ذلؽ فننَّ  والسـة، الؽتاب هبا جاء التل

 وحُسـ والصالحقـ والشفداء والصديؼقـ الـبققـ مـ طؾقفؿ اهلل أكعؿ الذيـ صراطُ 
 .(2)«رفقؼا أولئؽ

 كقػ ،والجؿاطة السـة أهؾ العؾؿ أهؾ مـ وغقِره الـاصح اإلمام هذا كالمَ  فتلمَّؾ
سقا أكَّفؿ  بِفا ِفؿوربطِ  بالسـَّةِ  الـاسِ  تػؼقفِ  سبقؾِ  يف وأكػاَسفؿ أوقاَتفؿ وبذلقا جفقَدهؿ كرَّ

ـِ  تحؼقؼفا إلك ودطقتِفؿ  الؿتقـ. وحبُؾف الؿستؼقؿ اهلل صراطُ  هل إذ هبا؛ الؼقام وحس

ؾ  الؽتاب هبا جاء التل الشرطقة بإدطقة يدطقا أن لؾخؾؼ يـبغل» : ققَلف تلم 
، الؼقام وِصدَق  لؾَخْؾؼ الـصقحةِ  تؿامَ  فقف تجد «والسـة  الضالل أئؿةِ  بخالف بالحؼ 
 ُيـشئقن فرتاهؿ بلشخاصفؿ، ويربطقهنؿ أكػسفؿ إلك الـاَس  يدطقن فنكَّفؿ صؾ،البا ودطاةِ 
 يف رغبةً  قدرها مـ وُيعؾقنَ  شلكِفا، مـ ويعظؿقن أكػسفؿ، قِبَؾ مـ وأدطقةً  اأورادً  لؾـاس

                                                           
 (.9 -6لؾخطابل )ص:« شلن الدطاء( »4)
 (.4/980« )لػتاوىمجؿقع ا( »6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 جىامع اليلم وألادعيت اآلاأجىزة

ـِ  معارففؿ ٓختالف الـاس يختارها التل إدطقة يف اكثقرً  يعرض  آطتؼاد يف مذاهبفؿ وتباي
 فقف فؾقحذر دحٌض، الداطل قدم تحت وما لؾخطر، مظـَّةٌ  مطقَّةٌ  الدطاء وباُب  وآكتحال،

َّٓ  التقفقؼ وما الِعثار، معف يممـ الذي الَجَدد، مـف ْؽ ؾُ ْس قَ ولْ  الزلؾ،  اهـ. .(1)« باهللإ

 يجدْ  ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة تعالك اهلل كتاب يف جاءت التل الؿلثقرة إدطقةَ  يتلمَّؾ وَمـ
 والخقرِ  الرفقعِة، والؿؼاصدِ  العالقِة، الؿطالِب  بتحؼقؼ والقفاءَ  والؽؿاَل  الجؿاَل  فقفا

 ففل والزلؾ، الخطل يف القققع مـ وإمان فقفا السالمة مع وأخرة، الدكقا يف الؽامؾِ 
 وتـزيؾف. اهلل وحُل  ٕكَّفا ذلؽ؛ مـ معصقمة

بقن الـاصحقـ إمـاءَ  العؾؿ أئؿةَ  كجد ولذا  إدطقةِ  طؾك الؿحافظةِ  يف الـاَس  ُيرغ 
 وسـَّةِ  رب فؿ بؽتاب الـاس بربط آطتـاءِ  تؿام ويعتـقن الؿشروطة، وإذكار الؿلثقرة
 اإلمام ققل ذلؽ ومـ الغـقؿة، بلكرب والػقزَ  والعصؿةَ  السالمةَ  ذلؽ يف ٕنَّ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص كبق فؿ

 الشرطقة بإدطقة يدطقا أن لؾخؾؼ ويـبغل» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ الجؾقؾ
 ،الؿستؼقؿ الصراطُ  وأكَّف وُحسـِف، فضؾف يف ريب ٓ ذلؽ فننَّ  والسـة، الؽتاب هبا جاء التل

 وحُسـ والصالحقـ والشفداء والصديؼقـ الـبققـ مـ طؾقفؿ اهلل أكعؿ الذيـ صراطُ 
 .(2)«رفقؼا أولئؽ

 كقػ ،والجؿاطة السـة أهؾ العؾؿ أهؾ مـ وغقِره الـاصح اإلمام هذا كالمَ  فتلمَّؾ
سقا أكَّفؿ  بِفا ِفؿوربطِ  بالسـَّةِ  الـاسِ  تػؼقفِ  سبقؾِ  يف وأكػاَسفؿ أوقاَتفؿ وبذلقا جفقَدهؿ كرَّ

ـِ  تحؼقؼفا إلك ودطقتِفؿ  الؿتقـ. وحبُؾف الؿستؼقؿ اهلل صراطُ  هل إذ هبا؛ الؼقام وحس

ؾ  الؽتاب هبا جاء التل الشرطقة بإدطقة يدطقا أن لؾخؾؼ يـبغل» : ققَلف تلم 
، الؼقام وِصدَق  لؾَخْؾؼ الـصقحةِ  تؿامَ  فقف تجد «والسـة  الضالل أئؿةِ  بخالف بالحؼ 
 ُيـشئقن فرتاهؿ بلشخاصفؿ، ويربطقهنؿ أكػسفؿ إلك الـاَس  يدطقن فنكَّفؿ صؾ،البا ودطاةِ 
 يف رغبةً  قدرها مـ وُيعؾقنَ  شلكِفا، مـ ويعظؿقن أكػسفؿ، قِبَؾ مـ وأدطقةً  اأورادً  لؾـاس

                                                           
 (.9 -6لؾخطابل )ص:« شلن الدطاء( »4)
 (.4/980« )لػتاوىمجؿقع ا( »6)
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ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
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كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 : جبؾ بـ معاذ الجؾقُؾ  الصحابل   قال كؿا الؿريديـ، واستؼطاب إتباع تؽثقر
ـُ  يلخَذه حتك الؼرآن فقفا وُيػتُح  الؿاُل، فقفا ثريؽ افتـً  ورائِؽؿ مِـ إنَّ »  والؿـافُؼ  الؿمم

جُؾ  ، والعبدُ  والؽبقرُ  والصغقرُ  والؿرأةُ  والرَّ  ٓ لؾـاسِ  ما يؼقل: أن قائٌؾ  فققشُؽ  والحر 
 فننَّ  ابتدع، وما فنيَّاكؿ غقَره، لفؿ أبتدعَ  حتك بؿتَّبعلَّ  هؿ ما الؼرآَن؟ قرأُت  وقد يتَّبعقين

 .(1)صحقح وسـده ،«ضاللةٌ  ابتدعَ  ما

 لزوم طؾك الحرص َتؿام ولقحرص همٓء، مثؾ مـ الحذر َتؿام طؾك الؿسؾؿُ  فؾقؽـ
ـَّة، فعة، السالمة فػقفا الس   وحده. اهلل بقد والتقفقؼ والر 

 

 

 

 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 وصححف (.44، 46)رقؿ:« الشريعة»و (،568/ 8) «الؿستدرك»و (،8044« )ســ أبل داود( »4)

 (.9455) «صحقح ســ أبل داود»إلباين يف 
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م  مـ وسالمتِفا ومعـاها، امبـاه يف الؿلثقرة إدطقةِ  ِطصؿةِ  إلك اإلشارةُ  معـا تؼدَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص محؿد لـبق ف اهللُ  اختارها وتـزيُؾف، اهلل وحُل  ٕكَّفا ودٓلتفا؛ ألػاضفا يف والزلؾِ  الخطل
 وبؾَّغفا والؽؿال، التؿام طؾك هبا وطؿؾ طؾقف وسالمف اهلل صؾقات فعؾَِؿفا إيَّاها، وطؾَّؿف
تَف  تطبقؼفا يف واجتفدوا هبا فعؿؾقا ،تؾؼ   خقرَ  الؽرام صحبُف طـف وتؾؼاها الؿبقـ، البالغ أمَّ

ةً  وافقةً  وراَءهؿ َمـ بؾ غقها ثؿ   هبا، إوقات وطؿارةِ   لفؿ فؽان وألػاضفا، بحروففا تام 
ر» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف مـ إكؿُؾ  والـصقب إوفرُ  الحظ   بذلؽ  فقطاها مؼالتل سؿع اطبًد  اهلل كض 

اها ثؿ   وحػظفا، ُؾ  وقػة، كؼػ لعؾـاو ،(1)«يسؿعفا َلؿ َمـ إلك أد   حرَص  فقفا كتلمَّ
 تقجقففؿ طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   وحرَص  وتعؾ ِؿفا، الـبقيَّة إدطقةِ  ضبطِ  طؾك  الصحابة

 فقفا. وتسديِدهؿ

ةِ  يف ورد ما ذلؽ فِؿـ كر متعؾ ؼة أحاديث طدَّ  ُيعؾ ؿفؿ كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  والدطاء بالذ 
 الؽريؿ. الؼرآن مـ السقرةَ  ُيعؾ ؿفؿ كؿا إيَّاها

 كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : طباس ابـ طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :مـفا
ا الؾ فؿ  » :يؼقل الؼرآن مـ السقرةَ  ُيعؾ ؿفؿ كؿا الدطاءَ  هذا ُيعؾ ؿفؿ  مـ بؽ كعقذ إك 
ال، الؿسقح فتـةِ  مـ بؽ وأطقذ الؼبر، طذاب مـ بؽ وأطقذ جفـ ؿ، طذاب  وأطقذ الدج 

 .(2)«والؿؿات حقاالؿ فتـة مـ بَؽ 

  اهلل طبد بـ جابر حديث مـ «البخاري صحقح» ػلف ،آستخارة دطاء وكذلؽ

                                                           
(، 6058والرتمذي )(، 9006وأبق داود )(، 8/46(، )4/898« )الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 4)

 (.0800« )الجامعصحقح »(، وصححف إلباين يف 696وابـ ماجف )
 (.546« )صحقح مسؾؿ( »6)
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.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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م  مـ وسالمتِفا ومعـاها، امبـاه يف الؿلثقرة إدطقةِ  ِطصؿةِ  إلك اإلشارةُ  معـا تؼدَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص محؿد لـبق ف اهللُ  اختارها وتـزيُؾف، اهلل وحُل  ٕكَّفا ودٓلتفا؛ ألػاضفا يف والزلؾِ  الخطل
 وبؾَّغفا والؽؿال، التؿام طؾك هبا وطؿؾ طؾقف وسالمف اهلل صؾقات فعؾَِؿفا إيَّاها، وطؾَّؿف
تَف  تطبقؼفا يف واجتفدوا هبا فعؿؾقا ،تؾؼ   خقرَ  الؽرام صحبُف طـف وتؾؼاها الؿبقـ، البالغ أمَّ

ةً  وافقةً  وراَءهؿ َمـ بؾ غقها ثؿ   هبا، إوقات وطؿارةِ   لفؿ فؽان وألػاضفا، بحروففا تام 
ر» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف مـ إكؿُؾ  والـصقب إوفرُ  الحظ   بذلؽ  فقطاها مؼالتل سؿع اطبًد  اهلل كض 

اها ثؿ   وحػظفا، ُؾ  وقػة، كؼػ لعؾـاو ،(1)«يسؿعفا َلؿ َمـ إلك أد   حرَص  فقفا كتلمَّ
 تقجقففؿ طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   وحرَص  وتعؾ ِؿفا، الـبقيَّة إدطقةِ  ضبطِ  طؾك  الصحابة

 فقفا. وتسديِدهؿ

ةِ  يف ورد ما ذلؽ فِؿـ كر متعؾ ؼة أحاديث طدَّ  ُيعؾ ؿفؿ كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  والدطاء بالذ 
 الؽريؿ. الؼرآن مـ السقرةَ  ُيعؾ ؿفؿ كؿا إيَّاها

 كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : طباس ابـ طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :مـفا
ا الؾ فؿ  » :يؼقل الؼرآن مـ السقرةَ  ُيعؾ ؿفؿ كؿا الدطاءَ  هذا ُيعؾ ؿفؿ  مـ بؽ كعقذ إك 
ال، الؿسقح فتـةِ  مـ بؽ وأطقذ الؼبر، طذاب مـ بؽ وأطقذ جفـ ؿ، طذاب  وأطقذ الدج 

 .(2)«والؿؿات حقاالؿ فتـة مـ بَؽ 

  اهلل طبد بـ جابر حديث مـ «البخاري صحقح» ػلف ،آستخارة دطاء وكذلؽ

                                                           
(، 6058والرتمذي )(، 9006وأبق داود )(، 8/46(، )4/898« )الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 4)

 (.0800« )الجامعصحقح »(، وصححف إلباين يف 696وابـ ماجف )
 (.546« )صحقح مسؾؿ( »6)
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َّخ اٌعٕبَخ ثبأل  ٌفبػ إٌجىَخ يف اٌرِّوس واٌدعبءأمه
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 .(1)«الؼرآن مـ السقرةَ  ُيعؾ ؿـا كؿا آستخارة دطاءَ  يعؾ ؿـا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» قال:

 الزيادة ومـع كؾؿاتف وترتقب حروفف تحػظ يف التشبقف» : جؿرة أبل ابـ قال
 والتحؼؼ بف آهتؿام جفة مـ يؽقن أن وَيحتؿؾ طؾقف، والؿحافظة لف سِ والدرْ  فقف والـؼص
 اهـ. .(2)«بالقحل ؿَ ؾِ طُ  مـفؿا كؾ   كقن جفة مـ يؽقن أن ويحتؿُؾ  لف، وآحرتام لربكتف

 دطاءً  يعؾ ؿفؿ أن مـف ويطؾبقن يلتقكف كاكقا  الصحابةَ  أنَّ  اأيًض  ذلؽ ومـ 
 طـ ومسؾؿ البخاري رواه ما هذا ومـ وفصاحٍة، طؾؿٍ  أهَؾ  كاكقا أكَّفؿ مع بف يدطقن

 قؾ: قال: صاليت، يف بف أدطق دطاءً  طؾ ؿـل :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل قال أكَّف  الصديؼ بؽر أبل
ٓ   الذكقَب  يغػر وٓ اكثقرً  اضؾؿً  كػسل ضؾؿُت  إك ل الؾ فؿ  »  مـ مغػرةً  لل فاغػرْ  أكَت إ

 الحديث هذا ويف» الػتح: يف الحافظ قال ،(3)«الرحقؿ الغػقر أكت إك ؽ وارحؿـل طـدك،
 الؿطؾقِب  الدطقات يف اخصقًص  العالِؿ، مـ التعؾقؿ صؾِب  استحباب :اأيًض  الػقائد مـ
 اهـ. .(4)«الؽؾِؿ جقامعُ  فقفا

 ُب  كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  :ذلؽ وِمـ  ألػاظ مـ لػظ يف ولق مـفؿ يخطئ مـ ُيصق 
كر  لل قال قال:  طازب بـ الرباء حديث مـ «الصحقحقـ» يف كؿا والدطاء، الذ 
ل َمضجَعؽ أتقَت  إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل  ِشؼ ؽ طؾك اضطجع ثؿ   لؾصالة، وضقءك فتقض 
ضُت  إلقؽ، وجفل أسؾؿُت إين  الؾ فؿ   وقؾ: إيؿـ  ضفري وألجلُت  إلقؽ، أمري وفق 
ٓ   مـؽ مـجا وٓ مؾجل ٓ إلقؽ، ورهبةً  رغبةً  إلقؽ،  أكزلت، الذي بؽبؽتا آمـُت  إلقؽ،إ
ـّ  الػطرة، طؾك مت   ُمت   فنن أرسؾت، الذي وبـبق ؽ  فؼؾت ،«تؼقل ما آخر فاجعؾف

: ـّ  .(5)«أرسؾت الذي وبـبق ؽ ٓ،» قال: أرسؾت، الذي وبرسقلؽ أستذكره

                                                           
 (.4406« )صحقح البخاري( »4)
 (.44/448« )فتح الباري( »6)
 (.6865« )صحقح مسؾؿ»(، و498« )صحقح البخاري( »9)
 (.6/966« )فتح الباري( »8)
 (.6846« )صحقح مسؾؿ»(، و0944، 688« )صحقح البخاري( »5)
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هس والدعاء ت في الّرِ ت العىاًت باأللفاظ الىبٍى  أهميَّ

 «الرسقل» :قال مـ طؾك ملسو هيلع هللا ىلص رّده يف الحؽؿة يف ققؾ ما وأولك» :«الػتح» يف الحافظ قال
 الؼقاس، يدخؾفا ٓ وأسرار خصائص ولفا تقققػّقة، إذكار لػاظأ أنَّ  «الـبّل » :بدل

 .(1)«بف وردت الذي الّؾػظ طؾك الؿحافظة فقجب

 أنَّ  يرى الدطاء مـ معقَّـةً  صقغةً  لـػسف يختار قد اإلكسان أنَّ  :اأيًض  ذلؽ ومـ 
 إّما رخط أو شر   مـ تتضّؿـف قد ما طؾقف ويخػك وأخرة، الدكقا يف سعادتف تحؼقؼ فقفا
َّٓ  فقفا لقس الـبقية إدطقة بقـؿا أخرة، أو الدكقا يف  يف والسالمة والصالح الخقرإ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ   مالؽ بـ أكس طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى ؛وأخرة الدكقا
 كـت هؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لف فؼال الػرخ، مثؾ فصار خَػَت  قد الؿسؾؿقـ مـ رجاًل  طاد

 أخرة يف بف معاقبل كـت ما الؾَّفؿَّ  أققل: كـت كعؿ قال: ،«إّياه تسللف أو بشلء تدطق
ؾف  قؾت: أفال ،-تستطقعف ٓ أو- تطقؼف ٓ اهلل سبحان» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال الدكقا، يف لل فعج 
 .(2)فشػاه لف اهللَ  فدطا قال: ،«الـّار طذاب وقـا حسـةً  أخرة ويف حسـة الدكقا يف آتـا الّؾفؿّ 

 -إلقف أرشده الذي- العظقؿ الدطاء هذا يف -طؾقف وسالمف اهلل قاتصؾ- لف فجؿع
 الشرور. جؿقع مـ فقفؿا والسالمة وأخرة الدكقا خقري بقـ

 الؿخالػة مـف يسؿعقن مـ طؾك يـؽرون كاكقا  الصحابةَ  أنَّ  :اأيًض  ذلؽ ومـ 
كر يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   لفدي  الرتمذي رواه ما :مـفا ؛كثقرة طـفؿ ذلؽ طؾك وإمثؾة والدطاء الذ 

أن رجاًل ططس إلك جـب ابـ طؿر، فؼال: الحؿد هلل والسالم »كافع،  طـ والحاكؿ
طؾك رسقل اهلل، قال ابـ طؿر: وأكا أققل: الحؿد هلل والسالم طؾك رسقل اهلل، ولقس 

 .(3)«الحؿد هلل طؾك كؾ حال»، طؾؿـا أن كؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصهؽذا طؾؿـا رسقل اهلل 

 سِؿَعـل قال:  وّقاص أبل بـ سعد ابـ طـ ،رهؿاوغق داود وأبق أحؿد وروى
 مـ بؽ وأطقذ وكذا، وكذا وهبجتفا، وكعقؿفا الجـّة أسللؽ إّكل الّؾفؿّ » أققل: وأكا أبل

                                                           
 (.44/446« )فتح الباري( »4)
 (.6044« )مسؾؿصحقح ( »6)
« اإلرواء»يف  (، وصححف إلباين 8/605« )الؿستدرك»(، و6894« )الرتمذي جامع( »9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 «الرسقل» :قال مـ طؾك ملسو هيلع هللا ىلص رّده يف الحؽؿة يف ققؾ ما وأولك» :«الػتح» يف الحافظ قال
 الؼقاس، يدخؾفا ٓ وأسرار خصائص ولفا تقققػّقة، إذكار لػاظأ أنَّ  «الـبّل » :بدل
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 .(2)فشػاه لف اهللَ  فدطا قال: ،«الـّار طذاب وقـا حسـةً  أخرة ويف حسـة الدكقا يف آتـا الّؾفؿّ 

 -إلقف أرشده الذي- العظقؿ الدطاء هذا يف -طؾقف وسالمف اهلل قاتصؾ- لف فجؿع
 الشرور. جؿقع مـ فقفؿا والسالمة وأخرة الدكقا خقري بقـ

 الؿخالػة مـف يسؿعقن مـ طؾك يـؽرون كاكقا  الصحابةَ  أنَّ  :اأيًض  ذلؽ ومـ 
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 .(3)«الحؿد هلل طؾك كؾ حال»، طؾؿـا أن كؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصهؽذا طؾؿـا رسقل اهلل 
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 (.6044« )مسؾؿصحقح ( »6)
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إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار285
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت إّكل ،بـّل  يا فؼال: وكذا، وكذا ،وأغاللفا وسالسؾفا الـار
 فقفا وما أططقتفا الجـّة أططقت إن مـفؿ، تؽقن أن فنّياك «الدطاء يف يعتدون ققمٌ  سقؽقن»

 .(1)«الشرّ  مـ فقفا ماو مـفا ُأطذت الـار مـ ُأطذَت  وإن الخقر، مـ

  مغّػؾ بـ اهلل طبد طـ ،وغقرهؿ ماجف وابـ داود وأبق أحؿد رواه ما ومثُؾف
 دخؾُتفا، إذا الجـّة يؿقـ طـ إبقض الؼصرَ  أسللؽ إّكل الّؾفؿّ  يؼقل: ابـَف سؿع أّكف

 يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  فنّكل الـار، مـ بف وتعّقذ الجـّة اهلل سؾ ،بـّل  أْي  فؼال:
 .(2)«والدطاء الط فقر يف يعتدون ققمٌ  إّمة هذه يف سقؽقن»

 ؛الؿلثقرة بللػاضف العـاية وأهؿقّة الـبقي الدطاء مؽاكةَ  تبق ـ يسقرة كؿاذج ففذه
 الغايات. وأجؾ   الؿطالب أهؿّ  بتحؼقؼ ووفائفا وسالمتِفا وِرفعتِفا لؽؿالِفا

 
 
 
 
 
 

│ 
 

                                                           
ــ سصحقح »يف  (، وصححف إلباين 4846« )ســ أبل داود»(، و4/486« )الؿسـد( »4)

 (.4949« )أبل داود
(، 9408« )ابـ ماجفســ »(، و40« )ســ أبل داود»(، و5/55(، )48، 8/40« )الؿسـد( »6)

 (.48« )صحقح ســ أبل داود»يف  وصححف إلباين 
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ةِ  الضقابطِ  مـ إنَّ   فقف، آطتداء مـ الَحذر أشدَّ  الؿسؾؿُ  يحذر أن لؾدطاء الؿفؿَّ

 ھ ہ ہ﴿ تعالك: اهلل يؼقل ؛طؾقف ُيؼتصرَ  أن يـبغل ما تجاوز هق :وآطتداءُ 
 الؽريؿةِ  أيةِ  هذه يف  فلرشد ،[55]إطراف: ﴾ۓ ے ے ھ ھھ
 هذا يف سبحاكف هناهؿ ثؿَّ  وآخرهتؿ، ودكقاهؿ ديـفؿ صالُح  هق الذي دطائف إلك طباَده
 مؽروهٌ  آطتداء أنَّ  طؾك ذلؽ فدلَّ  الؿعتديـ، يحب   ٓ أكَّف بنخباره آطتداء طـ السقاق

 ؟!ؾُيمم   فضؾٍ  وأيَّ  ؟يـال خقرٍ  فليَّ  اهلل يحب ف ٓ ومـ فاطَؾف، ُيحب   ٓ طـده، مسخقطٌ  ،لف

َّٓ  آطتداء، مـ كقع كؾَّ  يشؿُؾ  اطامًّ  كان وإن أية يف آطتداء طـ الـفَل  إنَّ  ثؿَّ  إ
 ،الدطاء يف آطتداءِ  مـ الؿـع طؾك خاصة دٓلةً  يدل   -بالدطاء إمر طِؼب لؿجقئِف- أكَّف

 يرضاه وٓ طباده مـ اهلل يحب ف ٓ آطتداء طؾك الؿشتؿَؾ  الدطاءَ  أنَّ  وبقانِ  مـف، والتحذير
 قال: ﴾ۓ ے ے ھ﴿ تعالك: ققلف يف  طباس ابـ طـ روي ولفذا لفؿ؛

 .(1)«غقره يف وٓ الدطاء يف»

 العدوان فاجتـبقا اطتداء الدطاء بعض يف أنَّ  اطؾؿقا» قال: أية معـك يف قتادة وطـ
َّٓ  ققة وٓ ،استطعتؿ إن وآطتداء  .«باهللإ

ية معـك يف الربقع وطـ  .«لؽ يـبغل ما أو ،طـف كُفقَت  قد اأمرً  ربَّؽ تسلل أن إيَّاك» قال: ٔا

 والـداءُ  الصقت رفع ُيؽره اطتداًء، الدطاء مـ إنَّ » قال: أية معـك يف جريج ابـ وطـ
ع ويممرُ  بالدطاء، والصقاُح   .(2)«وآستؽاكة بالتضر 

ة مـ أنَّ  طؾك يدل   ما ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ جاء وقد  الدطاء، يف آطتداء يف سقؼع َمـ إمَّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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ةِ  الضقابطِ  مـ إنَّ   فقف، آطتداء مـ الَحذر أشدَّ  الؿسؾؿُ  يحذر أن لؾدطاء الؿفؿَّ

 ھ ہ ہ﴿ تعالك: اهلل يؼقل ؛طؾقف ُيؼتصرَ  أن يـبغل ما تجاوز هق :وآطتداءُ 
 الؽريؿةِ  أيةِ  هذه يف  فلرشد ،[55]إطراف: ﴾ۓ ے ے ھ ھھ
 هذا يف سبحاكف هناهؿ ثؿَّ  وآخرهتؿ، ودكقاهؿ ديـفؿ صالُح  هق الذي دطائف إلك طباَده
 مؽروهٌ  آطتداء أنَّ  طؾك ذلؽ فدلَّ  الؿعتديـ، يحب   ٓ أكَّف بنخباره آطتداء طـ السقاق

 ؟!ؾُيمم   فضؾٍ  وأيَّ  ؟يـال خقرٍ  فليَّ  اهلل يحب ف ٓ ومـ فاطَؾف، ُيحب   ٓ طـده، مسخقطٌ  ،لف

َّٓ  آطتداء، مـ كقع كؾَّ  يشؿُؾ  اطامًّ  كان وإن أية يف آطتداء طـ الـفَل  إنَّ  ثؿَّ  إ
 ،الدطاء يف آطتداءِ  مـ الؿـع طؾك خاصة دٓلةً  يدل   -بالدطاء إمر طِؼب لؿجقئِف- أكَّف

 يرضاه وٓ طباده مـ اهلل يحب ف ٓ آطتداء طؾك الؿشتؿَؾ  الدطاءَ  أنَّ  وبقانِ  مـف، والتحذير
 قال: ﴾ۓ ے ے ھ﴿ تعالك: ققلف يف  طباس ابـ طـ روي ولفذا لفؿ؛

 .(1)«غقره يف وٓ الدطاء يف»

 العدوان فاجتـبقا اطتداء الدطاء بعض يف أنَّ  اطؾؿقا» قال: أية معـك يف قتادة وطـ
َّٓ  ققة وٓ ،استطعتؿ إن وآطتداء  .«باهللإ

ية معـك يف الربقع وطـ  .«لؽ يـبغل ما أو ،طـف كُفقَت  قد اأمرً  ربَّؽ تسلل أن إيَّاك» قال: ٔا

 والـداءُ  الصقت رفع ُيؽره اطتداًء، الدطاء مـ إنَّ » قال: أية معـك يف جريج ابـ وطـ
ع ويممرُ  بالدطاء، والصقاُح   .(2)«وآستؽاكة بالتضر 

ة مـ أنَّ  طؾك يدل   ما ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ جاء وقد  الدطاء، يف آطتداء يف سقؼع َمـ إمَّ

                                                           
 (.5/668« )تػسقر الطربي( »4)
 (.5/668« )تػسقر الطربي»اكظر هذه أثار يف ( 6)
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 اٌزحرَس ِٓ االعزداء يف اٌدعبء
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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رً  بف أخرب بذلؽ أخرب طـدما ملسو هيلع هللا ىلص وهق  َتؿام مـ وهذا لخطره، امبقـً  طـف اكاهقً  مـف امحذ 
تف كصحف وكؿال تف طالمات مـ اأيًض  وهق طؾقف، وسالمف اهلل صؾقات ٕمَّ  .ملسو هيلع هللا ىلص ُكبقَّ

 : مغػؾ بـ اهلل طبد طـ وغقُرهؿ ماجف، وابـ داود، وأبق أحؿد، اإلمام روى
 فؼال: دخؾتفا، إذا الجـَّة يؿقـ طـ إبقض الؼصرَ  أسللؽ إك ل الؾَّفؿَّ  يؼقل: ابـف سؿع أكَّف
ذ الجـَّة اهلل سؾِ  ُبـلَّ  أي  يف سقؽقن» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  سؿعُت  فنك ل الـار، مـ بف وتعقَّ
 .(1)«الدطاءو فقرالط   يف يعتدون ققمٌ  إمة هذه

 الدطاء يف يعتدون أمتف مـ ققمٌ  سقؽقن أكَّف -ؾقفط وسالمف اهلل صؾقات- فلخرب
 سبقؾ وٓ مـف، شلءٍ  يف القققع مـ وَحذرٍ  َحقطةٍ  يف الؿسؾؿقن ولقؽقن ذلؽ، طـ اكاهقً 
َّٓ  ذلؽ مـ السالمةِ  إلك  الصالة طؾقف قال كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل آثار واقتػاء السـة بؾزومإ

 الخؾػاء وسـة بسـ تل فعؾقؽؿ ،اقرً كث ااختالفً  فسقرى مـؽؿ يعش ـْ مَ  فنك ف» والسالم:
ؽقا ،بعدي ِمـ الؿفديقـ الراشديـ قا بفا، تؿس   ومحدثاِت  وإي اكؿ بالـقاجذ، طؾقفا وَطض 
 .(2)«ضاللةٌ  بدطةٍ  وكؾ   بدطة، محدثة كؾ   فنن   إمقر،

؛ وَمْفَقعٌ  واسٌع، باٌب  الدطاء يف آطتداءَ  إنَّ  م كؿا- هق إذ فج   جاوزت :-تعريُػف تؼدَّ
 الؽريؿ الـبقي لؾفدي ومػارقة لؾسـة مخالػةٍ  فؽؾ   :هذا وطؾك ؛طؾقف ُيؼتصرَ  أن يـبغل ما
طةٌ  الؿخالػات أنَّ  الؿعؾقم ومـ ،اطتداءً  ُيعد   الدطاء يف  واحد، كقعٌ  يجؿعفا ٓ وكثقرةٌ  متـق 
 دون هق ما ـفوم الؽػر، حدَّ  يبؾغ قد ما آطتداءِ  فِؿـ خطقرهتا، يف متػاوتةٌ  اأيًض  هل ثؿَّ 

ه كشػ مـف صؾب أو ،سللف أو ،اهلل غقَر  دطا بلن دطائف يف اطتدى فَؿـ ذلؽ،  جؾب أو ،ضر 
ها الدطاء يف آطتداء أكقاع أطظؿِ  يف وقع فؼد ذلؽ، كحق أو ،مرضف شػاءَ  أو ،كػعف  وأشد 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ تعالك: اهلل قال ولفذا ؛اخطرً 
 :أية هذه معـك يف الؿػسريـ كالم وحاصُؾ  ،[5]إحؼاف: ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ

                                                           
 .(640:تؼدم تخريجف )ص( 4)
وابـ ماجف  (،6080(، والرتمذي )8068داود ) أبق(، و8/468« )الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 6)

 (.6458« )الرتمذي جامعصحقح »يف  إلباين وصححف  (،89)
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 الخحرًس مً الاعخداء في الدعاء

ـ أضؾ   ٓ بلكَّف حؽؿ تعالك اهلل أنَّ   يقم إلك لف يستجقب ٓ َمـ اهلل دون مـ يدطق مِؿَّ
ًٓ  أبؾغُ  كؾ فؿ لالَّ الض   يف يؽقن أن إكؽارُ  :أية يف آستػفام ومعـك الؼقامة، ـ ضال  مِؿَّ

 الضعقَػ  دوكف مِـ ويدطق الؼدير، الؿجقِب  لسؿقعِ ا دطاء يرتك حقث ودطاه، اهلل غقرَ  طَبد
 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: قال كؿا آستجابة، طؾك لف قدرة ٓ الذي العاجزَ 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
ها الدطاء يف آطتداء أكقاع أخطرُ  ففذا ،[48]الرطد: ﴾ڤ  .اضررً  وأشد 

 أطظؿ فننَّ  ،اطدواكً  الؿعتديـ أطظؿُ  ءففمٓ» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
 داخاًل  يؽقن أن بدَّ  ٓ العدوان ففذا مقضعفا، غقر يف العبادة وضع وهق ؛الشرك العدوان

 .(1)«[55]إطراف: ﴾ۓ ے ے ھ﴿ تعالك: ققلف يف

 يجقز ٓ الذي الخالص اهلل حؼَّ  العبدُ  َيصرَف  أن هذا، مـ وأشد   أطظؿ اطتداءٍ  وأي  
ا لـػسف َيؿؾُؽ  ٓ مخؾقٍق  إلك سقاه دٍ ٕح ُيصرف أن  حقاةً  وٓ امقتً  وٓ ،اَرشدً  وٓ ضرًّ
  ؟!لغقره ذلؽ مـ اشقئً  َيؿؾؽ أن طـ فضاًل  ،اكشقرً  وٓ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل قال
 ۋ﴿ تعالك: وقال ،[9]الػرقان: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ تعالك: وقال ،[448:]إطراف
 .[66]سبل: ﴾ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 العافقة اهلل كسلل والطغقان، آكحراف وأشد العدوان أطظؿ هق هذا أنَّ  ريب مـ وما
 والسالمة.

                                                           
 (.45/69« )مجؿقع الػتاوى( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الخحرًس مً الاعخداء في الدعاء

ـ أضؾ   ٓ بلكَّف حؽؿ تعالك اهلل أنَّ   يقم إلك لف يستجقب ٓ َمـ اهلل دون مـ يدطق مِؿَّ
ًٓ  أبؾغُ  كؾ فؿ لالَّ الض   يف يؽقن أن إكؽارُ  :أية يف آستػفام ومعـك الؼقامة، ـ ضال  مِؿَّ

 الضعقَػ  دوكف مِـ ويدطق الؼدير، الؿجقِب  لسؿقعِ ا دطاء يرتك حقث ودطاه، اهلل غقرَ  طَبد
 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: قال كؿا آستجابة، طؾك لف قدرة ٓ الذي العاجزَ 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
ها الدطاء يف آطتداء أكقاع أخطرُ  ففذا ،[48]الرطد: ﴾ڤ  .اضررً  وأشد 

 أطظؿ فننَّ  ،اطدواكً  الؿعتديـ أطظؿُ  ءففمٓ» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
 داخاًل  يؽقن أن بدَّ  ٓ العدوان ففذا مقضعفا، غقر يف العبادة وضع وهق ؛الشرك العدوان

 .(1)«[55]إطراف: ﴾ۓ ے ے ھ﴿ تعالك: ققلف يف

 يجقز ٓ الذي الخالص اهلل حؼَّ  العبدُ  َيصرَف  أن هذا، مـ وأشد   أطظؿ اطتداءٍ  وأي  
ا لـػسف َيؿؾُؽ  ٓ مخؾقٍق  إلك سقاه دٍ ٕح ُيصرف أن  حقاةً  وٓ امقتً  وٓ ،اَرشدً  وٓ ضرًّ
  ؟!لغقره ذلؽ مـ اشقئً  َيؿؾؽ أن طـ فضاًل  ،اكشقرً  وٓ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل قال
 ۋ﴿ تعالك: وقال ،[9]الػرقان: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ تعالك: وقال ،[448:]إطراف
 .[66]سبل: ﴾ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 العافقة اهلل كسلل والطغقان، آكحراف وأشد العدوان أطظؿ هق هذا أنَّ  ريب مـ وما
 والسالمة.

                                                           
 (.45/69« )مجؿقع الػتاوى( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ا إنَّ   آطتداء مـ الَحَذر غايةَ  يحذرَ  أن الدطاء أمر يف لف يتـّبف أن لؾؿسؾؿ يـبغل مِؿَّ
 أثـاء يف أخرب وخػقةً  اتضرطً  بالدطاء إطراف آية يف طباَده َأمر اَلؿَّ   اهللَ  فننَّ  فقف،
 ے ھ ھھ ھ ہ ہ﴿ تعالك: ققلف يف وذلؽ الؿعتديـ، يحب ٓ بلكَّف ذلؽ
 آطتداء مـ فقفا التحذيرُ  كان وإن الؽريؿةُ  أيةُ  وهذه ،[55 ]إطراف: ﴾ۓ ے

ًٓ  العؿقم بصقغةِ  َردَ وَ  َّٓ  آطتداء، أكقاع مـ كقعٍ  لؽؾ   متـاو  مـ لؾتحذير تـاوَلفا أنَّ إ
 وآدابف. شروصف وِذكرِ  بف إمر سقاق يف لَِؿجقئِفا أكثرُ  الدطاء يف آطتداء

 ققؾ: ﴾ۓ ے ے ھ﴿ تعالك: وققلف» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
 إكبقاء مـازل مـ بف يؾقؼ ٓ ما َيسلل كالذي الدطاء، يف الؿعتديـ يحب   ٓ إكَّف :الؿراد
 يؼقل: ابـَف سؿع أكَّف مغػَّؾ بـ اهلل طبد طـ «ســف» يف داود أبق روى وقد ذلؽ، وغقر

 اهلل سؾِ  ،ُبـلَّ  يا فؼال: دخؾتفا، إذا الجـَّة يؿقـ طـ إبقض الؼصرَ  أسللؽ إك ل الؾَّفؿَّ »
ذ ،الجـَّة  إمة هذه يف سقؽقن» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  ك لفن الـار، مـ بف وتعقَّ

 .(1)«والدطاء فقرالط   يف يعتدون ققمٌ 

 يحب ٓ واهلل الؿراد جؿؾة مـ ففق هبا امرادً  آطتداء كان وإن» : قال ثؿ  
 ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا غقَره، أو كان دطاءً  شلء كؾ   يف الؿعتديـ
 اهـ. .(2)«[446 ]البؼرة: ﴾ی ىئ

مت آلاًتَ  فانَّ  هرا وعلى ً على دالت   جىىن  الىٍس  اجىين: أمٍس

ٌب  اهلل إلك محبقٌب  أحدهؿا: طً   اهلل دطاءُ  وهق فقف، مرغَّ  وُخػقًة. اتضر 
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 مً الاعخداء في الدعاء

رٌ  طـده، مسخقطٌ  لف مؽروهٌ  والثاين:  بِؿا رَ مَ لَ فَ  آطتداء، وهق التحذير، أشدَّ  مـف ُمحذَّ
 الزجر صرق أبؾغ هق بؿا طـف وزجر ُيبغُضف، مؿا روحذَّ  فقف، ورغَّب إلقف وكدب ُيحب ف

 ؟!يـال خقرٍ  فليَّ  اهلل يحب ف ٓ وَمـ فاطَؾف، يحب   ٓ بلكَّف سبحاكف إخباُره وهق والتحذير،
 .(1)؟!ؾمم  يُ  فضؾٍ  وأّي 

 ًد  كان هـا ومـ  مـ كامؾة وَحقْطة بالغٍ  حذرٍ  يف يؽقن أن مسؾؿ كؾ   طؾك امتلك 
 الؿعؾقمة، وأصقلِف ضقابِطف طـ والبعدِ  فقف، الشريعة حد   بتجاوز اءالدط يف آطتداء
 الشريعة حدود مـ طؾقف ُيؼتصر أن يـبغل ما تجاوز وهق العدوان، مـ مشتؼ   :وآطتداء
 أنَّ  :أي ،[664]البؼرة: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ تعالك: قال كؿا الؿعؾقمة، وضقابِطفا

 وطدمُ  طـده والقققُف  مالزمُتف يجب حؽاموإ الشرائع مـ لعباده سبحاكف اهلل فصؾف ما
يف  وأشد أكؽك لؾـػس ضؾؿٍ  وأي   ،[4]الطالق: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ تعد 
ة وضقابطفا الشرطقة الحدود تجاوز مـ  ؟!الؿتََّبعة الؿفؿَّ

 الشريعة ضقابطَ  دطائف يف يتجاوز َمـ الؼبقل يف وَيطؿع اإلجابة يف ُيَمم ؾ كقػ ثؿَّ 
ى رةا حدوَدها ويتعدَّ  ؾيمم   فؽقػ يرضاه، وٓ اهلل يحب ف ٓ فقف الؿعتَدى فالدطاءُ  ؟!لؿؼرَّ
 ؟!وُيؼبؾ مـف ُيستجاب أن صاحُبف

 الحؼ   طـ والُبعدِ  الخطقرة يف متػاوتةً  طديدة اأمقرً  يتـاوُل  الدطاء يف وآطتداء
َّٓ  وآطتدال،  تعالك، اهلل غقر دطاءُ  صاحبِف طؾك اضررً  وأطظَؿف اخطرً  آطتداء أشدَّ  أنَّ إ

ل   وأقبُح  ،العدوان أطظؿُ  ذلؽ فننَّ  ف كقػ إذ والفقان؛ الذ   ورجائف بدطائف الؿخؾقق يتقجَّ
 َمـ وَيَدعُ  يرفع، وٓ يخػض وٓ يؿـع، وٓ ُيعطل ٓ مثؾف مخؾقق إلك وخضقطف وُذل ف
ة بقده  ؾيمم   وهق اهلل غقرَ  يدطق َمـ فننَّ  ولفذا وإرض؛ السؿقات ومؼالقدُ  إمقر أزمَّ
َّٓ  ذلؽ مِـ يحصؾ ولؿ ،الضالل يف الـفاية بؾغ قد لف ُيستجاب أن  ،والِحرمان الَخقْبة طؾكإ

ل    ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ وأخرة الدكقا يف والُخسران والذ 
 .[5]إحؼاف: ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مً الاعخداء في الدعاء

رٌ  طـده، مسخقطٌ  لف مؽروهٌ  والثاين:  بِؿا رَ مَ لَ فَ  آطتداء، وهق التحذير، أشدَّ  مـف ُمحذَّ
 الزجر صرق أبؾغ هق بؿا طـف وزجر ُيبغُضف، مؿا روحذَّ  فقف، ورغَّب إلقف وكدب ُيحب ف

 ؟!يـال خقرٍ  فليَّ  اهلل يحب ف ٓ وَمـ فاطَؾف، يحب   ٓ بلكَّف سبحاكف إخباُره وهق والتحذير،
 .(1)؟!ؾمم  يُ  فضؾٍ  وأّي 

 ًد  كان هـا ومـ  مـ كامؾة وَحقْطة بالغٍ  حذرٍ  يف يؽقن أن مسؾؿ كؾ   طؾك امتلك 
 الؿعؾقمة، وأصقلِف ضقابِطف طـ والبعدِ  فقف، الشريعة حد   بتجاوز اءالدط يف آطتداء
 الشريعة حدود مـ طؾقف ُيؼتصر أن يـبغل ما تجاوز وهق العدوان، مـ مشتؼ   :وآطتداء
 أنَّ  :أي ،[664]البؼرة: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ تعالك: قال كؿا الؿعؾقمة، وضقابِطفا

 وطدمُ  طـده والقققُف  مالزمُتف يجب حؽاموإ الشرائع مـ لعباده سبحاكف اهلل فصؾف ما
يف  وأشد أكؽك لؾـػس ضؾؿٍ  وأي   ،[4]الطالق: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ تعد 
ة وضقابطفا الشرطقة الحدود تجاوز مـ  ؟!الؿتََّبعة الؿفؿَّ

 الشريعة ضقابطَ  دطائف يف يتجاوز َمـ الؼبقل يف وَيطؿع اإلجابة يف ُيَمم ؾ كقػ ثؿَّ 
ى رةا حدوَدها ويتعدَّ  ؾيمم   فؽقػ يرضاه، وٓ اهلل يحب ف ٓ فقف الؿعتَدى فالدطاءُ  ؟!لؿؼرَّ
 ؟!وُيؼبؾ مـف ُيستجاب أن صاحُبف

 الحؼ   طـ والُبعدِ  الخطقرة يف متػاوتةً  طديدة اأمقرً  يتـاوُل  الدطاء يف وآطتداء
َّٓ  وآطتدال،  تعالك، اهلل غقر دطاءُ  صاحبِف طؾك اضررً  وأطظَؿف اخطرً  آطتداء أشدَّ  أنَّ إ

ل   وأقبُح  ،العدوان أطظؿُ  ذلؽ فننَّ  ف كقػ إذ والفقان؛ الذ   ورجائف بدطائف الؿخؾقق يتقجَّ
 َمـ وَيَدعُ  يرفع، وٓ يخػض وٓ يؿـع، وٓ ُيعطل ٓ مثؾف مخؾقق إلك وخضقطف وُذل ف
ة بقده  ؾيمم   وهق اهلل غقرَ  يدطق َمـ فننَّ  ولفذا وإرض؛ السؿقات ومؼالقدُ  إمقر أزمَّ
َّٓ  ذلؽ مِـ يحصؾ ولؿ ،الضالل يف الـفاية بؾغ قد لف ُيستجاب أن  ،والِحرمان الَخقْبة طؾكإ

ل    ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ وأخرة الدكقا يف والُخسران والذ 
 .[5]إحؼاف: ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

                                                           
 (.68 - 45/69ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار291
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

291 من االعتداء في الدعاء
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 طؾك لؿعقكةا مـ ُيسَلَلف أن يجقز ٓ ما  اهلل سماُل  :الدطاء يف آطتداء وِمـ 
مات فعؾِ   طؾك يعقـف أن اهلل يسلل كلن الؿعاصل، وغشقان ،الذكقب وارتؽاب ،الُؿحرَّ
رَ  أن أو والباصَؾ، اإلثؿَ  بف يريد سػر  والعدوان. لؾػاحشة اصريؼً  لف ُيقس 

 ؛يػعؾف ٓ أكَّف سبحاكف حؽؿتف مـ ُطؾؿ ما اهلل يسلَل  أن :الدطاء يف آطتداء ومـ 
 الحاجة مـ البشرية لقازمَ  طـف يرفع أن يسللف أن أو الؼقامة، يقم إلك تخؾقده يسللف كلن
 بعؾؿف، سبحاكف استلثر وما َغقبِف طؾك إصالَطف يسللف أن أو والفقاء، والشراب الطعام إلك
 ذلؽ وكحق زوجة، غقر مـ اولدً  لف َيفَب  أن أو الؿعصقمقـ، مـ َيجعَؾف أن يسللف أن أو
ا  .(1)فاطؾف يحب وٓ اهلل يحب ف ٓ اطتداءٌ  سماُلف مِؿَّ

 ؛والدرجات الؿـازل مـ بالسائؾ يؾقؼ ٓ ما اهلل سماُل  :الدطاء يف آطتداء ومـ 
 ذلؽ. كحق أو امَؾؽً  يؽقن أو والؿرَسؾقـ، إكبقاء مـازَل  اهلل يسلل كلن

 طاء يف العدوان مـ وكذلؽ ع، غقر اهللَ  يدطقَ  أن :الد   يؽقن هذا دطاء بؾ متضر 
 رب ف. طؾك ل  دِ الؿُ  ؿستغـِلكال

 ـِ  َلؿ بِؿا طؾقف وُيثـِل يشرع، َلؿ بِؿا َيعبَده أن :آطتداء ومـ  وٓ كػِسف طؾك بف ُيث
 فقف. أِذنَ 

 والفقان، والِخزي بالؾَّعـة الؿممـقـ طؾك الدطاءُ  :كذلؽ الدطاء يف آطتداء ومـ 
م أية يف الؿعتديـ معـك يف السؾػ بعُض  قال  الؿممـقـ طؾك يدطقن ـالذي هؿ» ة:الؿتؼد 
، ٓ فقؿا  .(2)«اْلَعـْفؿ الؾَّفؿَّ  اخِزهؿ، الؾَّفؿَّ  فقؼقلقن: يحؾ 

: والؿممـة الؿممـ طؾك تدطقا ٓ» قال: أية معـك يف ُجبقر بـ سعقد طـ وجاء ر   بالشَّ
 .(3)«طدوان ذلؽ فننَّ  ذلؽ، وكحق ،واْلَعـف اْخِزه الؾَّفؿَّ 

 العزيز طبد بـ الؿؾؽ طبد قال بإدب، ُيخؾ   ارفعً  بف الصقت فعر :آطتداء ومـ 

                                                           
 (.45/66ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 4)
 (.6/400« )تػسقر البغقي( »6)
(9 ) (.9/885لؾسققصل )« الدر الؿـثقر»رواه ابـ أبل حاتؿ كؿا يف 
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 مً الاعخداء في الدعاء

 بالدطاء، والصقاُح  والـداءُ  الصقت رفعُ  ؽرهيُ  اطتداء: الدطاء مـ إنَّ » : جريج بـا
 .(1)«وآستؽاكة بالتضرع ويممر

 محؿد إمة خقر هدي طـ وابتعاده لؾسـة مػارقتف بحسب اإلكسانَ  فننَّ  اوطؿقمً 
 لِزمَ  وَمـ والتجاوز، آطتداء مـ كصقُبف يؽقن :-طؾقف وسالمف اهلل صؾقاُت - اهلل طبد بـا

 الخطؾ. مـ اهلل بنذن ظَ ػِ وُح  لؾ،الزَّ  مـ أمِـ بسـَّتف وتؼقَّد ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل هدَي 

 بلكقاع الـاس مـ صقائػ قؾقب اشتغؾت وإكَّؿا» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
ا الؿبتَدطة العبادات مـ ا ٕدطقة،با إمَّ ا إسػار، مـ وإمَّ  ذلؽ؛ وكحق السؿاطات مـ وإمَّ

َّٓ  الؿشروع، بصقرة قامقا وإن الؿشروع، طـ قؾقبِفؿ إلطراض  الصؾقات طؾك أقبؾ فَؿـوإ
 امفتؿًّ  الصالح والعؿؾ الطقب الؽؾِؿ مـ طؾقف اشتؿؾت لؿا طاقاًل  وقؾبف بقجفف الخؿس

 كالم إلك أصغك وَمـ جـسفا، مـ اخقرً  فقف تقهؿيَ  ما كّؾ  طـ َأْغـَْتف ،آهتؿام كؾَّ  هبا
 وشػاء والفدى والحالوة الػفؿ مـ فقف وجد ؛بؼؾبف وتدبَّر بعؼؾف، ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وكالم اهلل

 وَمـ .مـثقره وٓ ،مـظقمف ٓ ،الؽالم مـ شلء يف يجده ٓ ما والؿـػعة والربكة الؼؾقب
 ذلؽ، وكحق والسجقد صؾقاتال وأدبار كإسحار أوقاتف يف الؿشروع الدطاءَ  اطتاد
 ات باع يف يجتفدَ  أن العاقؾِ  فعؾك صػاتف، بعض يف أو ذاتف، يف مبتَدع دطاء كؾ   طـ أغـاه
 مـ بـقِطف خقرٌ  أكَّف البدع مـ ـ  ظَ يُ  ما كؾ   طـ ويعتاض ذلؽ، مـ شلء كؾ   يف السـة

ى ـْ مَ  فنكَّف الســ،  . كالمف هـا .(2)«فيقق الشرَّ  يتققَّك وَمـ ُيعطف، الخقرَ  يتحرَّ

  هذا اإلمام الجؾقؾ مـ الػائدة جؾقُؾ  الـػع طظقؿُ  كالمٌ  -ترى كؿا- وهق
 وأوفَره. الجزاء خقرَ  والؿسؾؿقـ اإلسالم طـ وجزاه ،الجـَّة وأسؽـف

                                                           
 (.5/668« )تػسقر الطربي( »4)
 (.948)ص:« اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ( »6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 022 

 

 مً الاعخداء في الدعاء

 بالدطاء، والصقاُح  والـداءُ  الصقت رفعُ  ؽرهيُ  اطتداء: الدطاء مـ إنَّ » : جريج بـا
 .(1)«وآستؽاكة بالتضرع ويممر

 محؿد إمة خقر هدي طـ وابتعاده لؾسـة مػارقتف بحسب اإلكسانَ  فننَّ  اوطؿقمً 
 لِزمَ  وَمـ والتجاوز، آطتداء مـ كصقُبف يؽقن :-طؾقف وسالمف اهلل صؾقاُت - اهلل طبد بـا

 الخطؾ. مـ اهلل بنذن ظَ ػِ وُح  لؾ،الزَّ  مـ أمِـ بسـَّتف وتؼقَّد ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل هدَي 

 بلكقاع الـاس مـ صقائػ قؾقب اشتغؾت وإكَّؿا» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
ا الؿبتَدطة العبادات مـ ا ٕدطقة،با إمَّ ا إسػار، مـ وإمَّ  ذلؽ؛ وكحق السؿاطات مـ وإمَّ

َّٓ  الؿشروع، بصقرة قامقا وإن الؿشروع، طـ قؾقبِفؿ إلطراض  الصؾقات طؾك أقبؾ فَؿـوإ
 امفتؿًّ  الصالح والعؿؾ الطقب الؽؾِؿ مـ طؾقف اشتؿؾت لؿا طاقاًل  وقؾبف بقجفف الخؿس

 كالم إلك أصغك وَمـ جـسفا، مـ اخقرً  فقف تقهؿيَ  ما كّؾ  طـ َأْغـَْتف ،آهتؿام كؾَّ  هبا
 وشػاء والفدى والحالوة الػفؿ مـ فقف وجد ؛بؼؾبف وتدبَّر بعؼؾف، ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وكالم اهلل

 وَمـ .مـثقره وٓ ،مـظقمف ٓ ،الؽالم مـ شلء يف يجده ٓ ما والؿـػعة والربكة الؼؾقب
 ذلؽ، وكحق والسجقد صؾقاتال وأدبار كإسحار أوقاتف يف الؿشروع الدطاءَ  اطتاد
 ات باع يف يجتفدَ  أن العاقؾِ  فعؾك صػاتف، بعض يف أو ذاتف، يف مبتَدع دطاء كؾ   طـ أغـاه
 مـ بـقِطف خقرٌ  أكَّف البدع مـ ـ  ظَ يُ  ما كؾ   طـ ويعتاض ذلؽ، مـ شلء كؾ   يف السـة

ى ـْ مَ  فنكَّف الســ،  . كالمف هـا .(2)«فيقق الشرَّ  يتققَّك وَمـ ُيعطف، الخقرَ  يتحرَّ

  هذا اإلمام الجؾقؾ مـ الػائدة جؾقُؾ  الـػع طظقؿُ  كالمٌ  -ترى كؿا- وهق
 وأوفَره. الجزاء خقرَ  والؿسؾؿقـ اإلسالم طـ وجزاه ،الجـَّة وأسؽـف

                                                           
 (.5/668« )تػسقر الطربي( »4)
 (.948)ص:« اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ( »6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار293
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

293 من االعتداء في الدعاء
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 ﴾ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ﴿ : اهلل ققُل  معـا مرَّ 

 الدطاءَ  وأنَّ  ُصَقِره، بجؿقع الدطاء يف آطتداء مـ تحذيرٍ و هنٍل  مـ فقف وما ،[55]إطراف:
ـُ  الذي ا َيؼبؾف، وٓ يرضاه وٓ اهلل يحب ف ٓ آطتداءَ  يتضؿَّ  الحقطةَ  الؿسؾؿِ  مـ يتطؾَّب مِؿَّ

 ذلؽ. مـ شلء يف القققع مـ والحَذرَ 

ـت -هذا مع- الؽريؿةُ  وأيةُ   ؛الدطاءِ  آداب مـ طظقؿٍ  آخر أدٍب  بقانَ  اأيًض  تضؿَّ
 ھ ہ ہ﴿ سبحاكف: ققلف يف وذلؽ بف، الجفرِ  وطدمُ  وإسراُره إخػاُؤه وهق أٓ
ا أي: ،﴾ھ  ،[665]إطراف: ﴾ې ې ۉ ۉ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا ،اطؾـً  ٓ سرًّ
 أصقاَتفؿ الـاُس  رفع قال:  إشعري   مقسك أبل طـ «الصحقحقـ» يف ثبت وقد

 أصؿ   تدطقن ٓ فنك ؽؿ ؛أكػِسؽؿ طؾك ارَبُعقا لـاس،ا أي فا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال بالدطاِء،
 .(1)«قريٌب  سؿقعٌ  تدطقَكف الذي إن   ،اغائبً  وٓ

 طؿؾٍ  مـ إرضِ  طؾك كان ما اأققامً  أدركـا لؼد» : البصري   الحسـ قال
 الدطاء يف يجتفدون الؿسؾؿقن كان ولؼد ،اأبدً  طالكقةً  فقؽقن السر   يف يعؿؾقه أن يؼدرون

َّٓ  كان إنْ  صقٌت، لفؿ سؿعيُ  وما  تعالك اهلل أنَّ  وذلؽ ، رب فؿ وبقـ بقـفؿ اهؿًس إ
 رضَل  اصالحً  اطبدً  ذَكرَ  اهللَ  أنَّ  وذلؽ ،[55]إطراف: ﴾ھ ھ ہ ہ﴿ يؼقل:
 .(2)«[9]مريؿ: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ فؼال: فِعَؾف

 ويممر الدطاء، يف والصقاُح  والـداءُ  الصقت رفعُ  ؽرهيُ » : ُجريج ابـ وقال
 .(3)«وآستؽاكة بالتضرع

                                                           
 .(696ص:تؼدم تخريجف )( 4)
 (.5/548« )تػسقر الطربي»(، و85ٓبـ الؿبارك )ص:« الزهد( »6)
 .(649: تؼدم تخريجف )ص( 9)
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 مً آداب الدعاء ئخفاُؤه

 والػضائؾ الػقائد مـ طؾقف ويرتتَُّب  مـف، بدَّ  ٓ أدٌب  بف الجفرِ  وطدمُ  الدطاء فنخػاء
 الدطاء إلخػاء  تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ذكر وقد ُيحصك، وٓ ُيعد   ٓ ما والؿـافعِ 

بةِ  والػضائؾ العقائدِ  وكثرةُ  ،الدطاء إخػاء أهؿق ةُ  خاللفا مـ يتبق ـ طديدةً  فقائَد   الؿترت 
 :إخػائِف طؾك

. الدطاءَ  يسؿع اهلل أنَّ  يعؾؿ صاحَبف ٕنَّ  ؛اإيؿاكً  أطظؿُ  أكَّف :أحدها  الخػلَّ

 يؾقؼ فال الخػلَّ  الدطاءَ  يسؿع كان فنذا والتعظقِؿ، إدب يف أطظؿُ  أكَّف :وثاكقفا
َّٓ  يديف بقـ بإدب  بف. الصقت خػضإ

عِ الت يف أبؾغُ  أكَّف :ثالثفا  فننَّ  ومؼصقُده، وُلب ف الدطاء روح هق الذي والخشقع، ضر 
 وخشع ،جقارُحف وذلَّت ،قؾبُف اكؽسر قد ذلقٍؾ، مسؽقـ مسللةَ  يسلُل  إكَّؿا الذلقَؾ  الخاشعَ 
 صقُتف.

 اإلخالص. يف أبؾغُ  أكَّف :رابعفا

ةِ  طؾك الؼؾِب  َجؿعقَّةِ  يف أبؾغُ  أكَّف :خامُسفا لَّ  يػرقف، الصقِت  رفعَ  فننَّ  الدطاء، يف الذ 
تف تجريدِ  يف أبؾغَ  كان صقَتف خػض فؽؾؿا  سبحاكف. لؾؿدطق وقصِده هؿَّ

 ولفذا ؛لؾبعقد البعقد كداء مسللة ٓ لؾؼريب، صاحبِف قرِب  طؾك دال   أكَّف :سادسفا
ا ،[9]مريؿ: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ بؼقلف: زكريا طبِده طؾك اهلل أثـك  استحضر فؾؿَّ

 أمؽـف. ما دطاَءه أخػك قريٍب  كؾ   مـ إلقف أقرُب  أكَّفو ، اهلل ُقْرَب  الؼؾُب 

، ٓ الؾسانَ  فننَّ  والسمال، الطؾِب  دوامِ  إلك أْدطك أكَّف :سابُعفا  تتعب، ٓ والجقارَح  يَؿؾ 
 يؼرأُ  مـ كظقر وهذا ققاه، وتضعُػ  الؾسان، يؿؾ   قد فنكَّف صقَتف، رفع إذا ما بخالف
ر،  صقَتف. خػض َمـ بخالف لف، يطقل ٓ فنكَّف صقَتف رفع فنذا ويؽر 

 أخػك إذا الداطَل  فننَّ  والؿشقشات، الؼقاصعِ  مـ لف أبعدُ  الدطاء إخػاءَ  أنَّ  :ثامـفا
 لف فرصت بف جفر وإذا غقره، وٓ تشقيٌش  هذا طؾك يحصُؾ  فال أحٌد، بف يدرِ  َلؿ دطاَءه

، وٓ البشريَّة إرواُح  َّٓ  يؽـ َلؿ ولق وطارضتف، وماكعتف بدَّ  طؾقف ُيػزع بف فاؼَ تعؾ   أن إ
 الؿػسدَة. هذه أمِـ الدطاءَ  أسرَّ  فنذا هذا، يعرف تجربةٌ  لف وَمـ الدطاء، أثرُ  فقضعُػ  هؿتَف،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مً آداب الدعاء ئخفاُؤه

 والػضائؾ الػقائد مـ طؾقف ويرتتَُّب  مـف، بدَّ  ٓ أدٌب  بف الجفرِ  وطدمُ  الدطاء فنخػاء
 الدطاء إلخػاء  تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ذكر وقد ُيحصك، وٓ ُيعد   ٓ ما والؿـافعِ 

بةِ  والػضائؾ العقائدِ  وكثرةُ  ،الدطاء إخػاء أهؿق ةُ  خاللفا مـ يتبق ـ طديدةً  فقائَد   الؿترت 
 :إخػائِف طؾك

. الدطاءَ  يسؿع اهلل أنَّ  يعؾؿ صاحَبف ٕنَّ  ؛اإيؿاكً  أطظؿُ  أكَّف :أحدها  الخػلَّ

 يؾقؼ فال الخػلَّ  الدطاءَ  يسؿع كان فنذا والتعظقِؿ، إدب يف أطظؿُ  أكَّف :وثاكقفا
َّٓ  يديف بقـ بإدب  بف. الصقت خػضإ

عِ الت يف أبؾغُ  أكَّف :ثالثفا  فننَّ  ومؼصقُده، وُلب ف الدطاء روح هق الذي والخشقع، ضر 
 وخشع ،جقارُحف وذلَّت ،قؾبُف اكؽسر قد ذلقٍؾ، مسؽقـ مسللةَ  يسلُل  إكَّؿا الذلقَؾ  الخاشعَ 
 صقُتف.

 اإلخالص. يف أبؾغُ  أكَّف :رابعفا

ةِ  طؾك الؼؾِب  َجؿعقَّةِ  يف أبؾغُ  أكَّف :خامُسفا لَّ  يػرقف، الصقِت  رفعَ  فننَّ  الدطاء، يف الذ 
تف تجريدِ  يف أبؾغَ  كان صقَتف خػض فؽؾؿا  سبحاكف. لؾؿدطق وقصِده هؿَّ

 ولفذا ؛لؾبعقد البعقد كداء مسللة ٓ لؾؼريب، صاحبِف قرِب  طؾك دال   أكَّف :سادسفا
ا ،[9]مريؿ: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ بؼقلف: زكريا طبِده طؾك اهلل أثـك  استحضر فؾؿَّ

 أمؽـف. ما دطاَءه أخػك قريٍب  كؾ   مـ إلقف أقرُب  أكَّفو ، اهلل ُقْرَب  الؼؾُب 

، ٓ الؾسانَ  فننَّ  والسمال، الطؾِب  دوامِ  إلك أْدطك أكَّف :سابُعفا  تتعب، ٓ والجقارَح  يَؿؾ 
 يؼرأُ  مـ كظقر وهذا ققاه، وتضعُػ  الؾسان، يؿؾ   قد فنكَّف صقَتف، رفع إذا ما بخالف
ر،  صقَتف. خػض َمـ بخالف لف، يطقل ٓ فنكَّف صقَتف رفع فنذا ويؽر 

 أخػك إذا الداطَل  فننَّ  والؿشقشات، الؼقاصعِ  مـ لف أبعدُ  الدطاء إخػاءَ  أنَّ  :ثامـفا
 لف فرصت بف جفر وإذا غقره، وٓ تشقيٌش  هذا طؾك يحصُؾ  فال أحٌد، بف يدرِ  َلؿ دطاَءه

، وٓ البشريَّة إرواُح  َّٓ  يؽـ َلؿ ولق وطارضتف، وماكعتف بدَّ  طؾقف ُيػزع بف فاؼَ تعؾ   أن إ
 الؿػسدَة. هذه أمِـ الدطاءَ  أسرَّ  فنذا هذا، يعرف تجربةٌ  لف وَمـ الدطاء، أثرُ  فقضعُػ  هؿتَف،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 أو دقَّت َقدِرها، طؾك حاسد كعؿةٍ  ولؽؾ   والتعب د، اإلقباُل  الـعؿةِ  أطظؿَ  أنَّ  :تاسُعفا
 لؾؿحسقد ولقس هبا، متعؾ ؼةٌ  الحاسديـ أكػَس  فننَّ  الـعؿِة، هذه مـ أطظؿُ  كعؿةَ  وٓ جؾَّت،

 ٻ ٻ ٻ﴿ : لققسػ يعؼقب قال وقد الحاسِد، طـ كعؿتِف إخػاءِ  مـ أسؾؿُ 
 .[5]يقسػ: أية ﴾ڀڀ پ پ پ پ

كرِ  إخػاءِ  طؾك ترتتَُّب  التل الؽريؿةِ  والثؿارِ  العظقؿةِ  الػقائدِ  مـ جؿؾةٌ  ففذه  الذ 
 بخالف وإسراِره، الدطاء إخػاءِ  أهؿقَّةُ  ؿلؾؿسؾ يظفرُ  خاللفا ومِـ بف، الجفرِ  وطدمِ 
 ذلؽ. ِضد   طؾقف يرتتَُّب  فنكَّف وإطالكِف، بف الجفرِ 

كرِ  بقـ مػقدةً  مؼاركةً  طَؼَد   اإلسالم شقخ إن   ثؿ    الباب، هذا يف والدطاءِ  الذ 
ـَ  أن بعد كر الدطاء مـ واحدٍ  كؾ   أن   بق  ـ والذ   : قال فقف، ويدخؾ أخرَ  يتضؿ 

كر: آيةِ  يف ]تعالك[ قال كقػ وتلمَّؾ»  ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ الذ 
 فذكر ،[55]إطراف: ﴾ھ ھ ہ ہ﴿ قال: الدطاء آية ويف ،[665]إطراف:

عَ  ُؾ  وهق ،امعً  فقفؿا التضر  ـُ  التذل  كر روُح  وهق وآكؽساُر، والتؿسؽ  والدطاء. الذ 

كرَ  وخصَّ  وغقرها، الِحَؽؿ مـ ذكركا لِؿا بالُخػقة الدطاء وخصَّ   لحاجة بالِخقَػة الذ 
اكر كرَ  فننَّ  الخقف، إلك الذَّ  أن اهلل ذكر مـ أكثرَ  لَِؿـ وٓبدَّ  وُيثؿُرها، الؿحبَّةَ  يستؾزم الذ 

ه؛ بؾ صاحَبفا تـػعُ  ٓ فنكَّفا بالخقِف  تؼرتن َلؿ ما والؿحبَّةُ  محبََّتف، ذلؽ لف ُيثؿرَ   تضر 
 بؿثؾِ  إلقف القاصؾقن ووصؾ ومحارمف، اهلل دودح حػظت فؿا التقاين... تقجُب  ٕكَّفا
 صالحف ُيرجك ٓ افسادً  فسد الثالث هذه مـ الؼؾُب  خال فؿتك ومحبَّتِف، ورجائف خقفِف

 وحؽؿتف الؼرآن أسرارَ  فتلمَّؾ بحسبف، إيؿاكُف ضعػ هذه مـ شلء فقف ضعػ ومتك ،اأبدً 
كر، الِخقَػةِ  اقرتان يف  بالدطاء. والُخػقةِ  بالذ 

 الداطَل  فننَّ  طؾقف، مبـل   الدطاءَ  ٕنَّ  الدطاِء؛ آية يف الرجاءُ  هق الذي الطؿعَ  كرَ ...وذ
ك َلؿ ومطؾقبِف سمالِف يف يطؿع َلؿ ما  مؿتـٌع. فقف لف صؿعَ  ٓ ما َصَؾُب  إذ لطؾبف؛ كػسقتُف تتحرَّ

كرِ  آية يف الخقَف  وَذَكرَ  ةِ  الذ   الالئُؼ  هق ما آيةٍ  كؾ   يف فذَكرَ  إلقف، (1)الذاكر حاجة لشدَّ
                                                           

 .، وهق تصحقػ لدٓلة ما قبؾف طؾقف«الخائػ»يف إصؾ: ( 4)
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 مً آداب الدعاء ئخفاُؤه

 . كالُمف اهـ .(1)«الصدور يف لَِؿا شػاءً  كالَمف أكزَل  َمـ فتباركَ  والطؿِع، الخقِف  مـ هبا

م ما طؾقف يرتتَُّب  بالدطاءِ  الجفرُ  كان وإذا  والػقائدِ  الؿصالِح  لتؾَؽ  فقاٍت  مـ تؼدَّ
 تػقيِت  يف ؾغُ أب واحد وبلداءٍ  جؿاطة مـ صدوَره أنَّ  ريَب  فال فرٍد، مـ اصادرً  كان إن

ون ô السؾُػ  وكان ،طؾقف الؿرتت بةِ  والػقائد الؿصالِح  تؾؽ  مـ اكقطً  ذلؽ يعد 
يـ يف اإلحداث  الؿرَسؾقـ. سق دِ  هنج طـ والخروج الد 

قن اققمً  سؿع أكَّف» : السؾؿل مسعقد بـ مجالد طـ روي  دطائفؿ، يف يعج 
 هؾؽتؿ، لؼد أو قبؾؽؿ، كان َمـ طؾك فضاًل  أصبُتؿ لؼد الؼقم، أي فا فؼال: إلقفؿ، فؿشك
 .(2)«فقفا كاكقا التل ُبؼعَتفؿ تركقا حتك رجاًل  رجاًل  يتسؾَّؾقن فجعؾقا

 والسداد. التقفقؼ ولِل   وهق الؿستعان، وحده فاهلل

 

 

 

 
 

 

│ 

 

 

                                                           
 (.66 - 45/44« )مجؿقع الػتاوى( »4)
 (.9/885« )الدر الؿـثقر»( أورده السققصل يف 6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه296
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مً آداب الدعاء ئخفاُؤه

 . كالُمف اهـ .(1)«الصدور يف لَِؿا شػاءً  كالَمف أكزَل  َمـ فتباركَ  والطؿِع، الخقِف  مـ هبا

م ما طؾقف يرتتَُّب  بالدطاءِ  الجفرُ  كان وإذا  والػقائدِ  الؿصالِح  لتؾَؽ  فقاٍت  مـ تؼدَّ
 تػقيِت  يف ؾغُ أب واحد وبلداءٍ  جؿاطة مـ صدوَره أنَّ  ريَب  فال فرٍد، مـ اصادرً  كان إن

ون ô السؾُػ  وكان ،طؾقف الؿرتت بةِ  والػقائد الؿصالِح  تؾؽ  مـ اكقطً  ذلؽ يعد 
يـ يف اإلحداث  الؿرَسؾقـ. سق دِ  هنج طـ والخروج الد 

قن اققمً  سؿع أكَّف» : السؾؿل مسعقد بـ مجالد طـ روي  دطائفؿ، يف يعج 
 هؾؽتؿ، لؼد أو قبؾؽؿ، كان َمـ طؾك فضاًل  أصبُتؿ لؼد الؼقم، أي فا فؼال: إلقفؿ، فؿشك
 .(2)«فقفا كاكقا التل ُبؼعَتفؿ تركقا حتك رجاًل  رجاًل  يتسؾَّؾقن فجعؾقا

 والسداد. التقفقؼ ولِل   وهق الؿستعان، وحده فاهلل

 

 

 

 
 

 

│ 

 

 

                                                           
 (.66 - 45/44« )مجؿقع الػتاوى( »4)
 (.9/885« )الدر الؿـثقر»( أورده السققصل يف 6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار297
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

297 من آداب الدعاء إخفاؤه
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 شرطف بؿا الدطاء يدي بقـ  اهلل إلك التقسَؾ  العظقؿة الدطاء آداب مِـ إنَّ 
هبؿ وسقؾةً  لعباده ورضَقف وأحبَّف  ﮲ ۓ ۓ ے﴿ تعالك: اهلل يؼقل إلقف، تؼر 
 اهلل إلك التقسَؾ  أنَّ  الؿعؾقم ومـ الُؼربة، أي: ،[95]الؿائدة: ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳

َب  ، شرع بؿا يؽقن إكَّؿا مرضاتف وصَؾَب  إلقف والتؼر   وهذا والبِدع، بإهقاء ٓ وأحبَّ
 إذ فقف؛ الؿخالػةِ  يف القققعِ  مـ يحذرَ  وأن لف، يتػطَّـ أن ؾؿسؾؿل يـبغل لؾغايةمفؿ  باٌب 

طٍة، واكحرافاٍت  طديدةٍ  مخالػات يف الباِب  هذا يف يؼعُ  َمـ الـاسِ  مـ إنَّ  ـ   وهق متـق   يظ
بف أمرٌ  يػعؾف ما أنَّ  َّٓ  مـف، تدكقف ووسقؾةٌ  اهلل، إلك ُيؼر  َؾ  أنَّ إ َب  اهلل إلك التقس   إلقف والتؼر 
ًٓ  لؾعبد اكافعً  يؽقن ٓ َّٓ  اهلل طـد مؼبق  كتاُب  مشروطقَّتف طؾك دلَّ  قد امشروطً  كان إذاإ
ؾ وطـد ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـةُ  اهلل  معق ـةٍ  أكقاع طؾك دل ت قد أك فا كجد هذا يف لؾـصقص التلم 

ؾقا أن لؾعباد ُيشرع  :وهل بفا، اهلل إلك يتقس 

 ًٓ ُؾ  :أو  قال كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة كتابف يف القاردة سـكالح بلسؿائف اهلل إلك التقس 
 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: اهلل
 گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ تعالك: وقال ،[446]إطراف: ﴾ڍ
 .[446]اإلسراء: ﴾ڳ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: ققلف :الـقع هذا أمثؾة ومـ -

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
م ،ةإلك آخر السقر ﴾ٹ ٹ ٹ  ٹ﴿ ققلف: وهق- الدطاء يدي بقـ فؼدَّ

  .العظقؿة الحسـك أسؿائف بِذكر اهلل طؾك الثـاءَ  -﴾ٹ ٹ
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ل اآلاشسوع  أهىاع الخىسُّ

 رزاق يا أو لل، اغػر غػقر يا أو ارحؿـل، رحؿـ يا الداطل: ققُل  :اأيًض  ذلؽ وِمـ 
 الحسـك. بلسؿائف اهلل إلك التالتقس   مـ ذلؽ وكحق ارزقـل،

ؾ كلن العبُد، هبا يؼقم التل الصالحةِ  بإطؿال عالكت اهلل إلك ؾقس  التَّ  :اثاكقً   يتقسَّ
  .ومحبَّتف ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وات باع وصاطتف بف باإليؿان اهلل إلك

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل ققُل  :الـقع هذا ومـ 
 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﴿ وققلف: ،[40طؿران: ]آل ﴾ڀ ڀ پ
  .[449طؿران: ]آل ﴾          ﯁ ﯀

 ؾ :ذلؽ ِمـو  وهؿ الصخرة طؾقفؿ اكطبؼت طـدما بلطؿالفؿ الثالثةِ  الـػر تقس 
فؿ، وفرج دطاَءهؿ اهلل فاستجاب الغار، يف  بـ اهلل طبد طـ ومسؾؿ البخاري روى هؿَّ

ْقنَ  َكَػرٍ  ثالثة بقـؿا» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ، طؿر  فَلَووا الؿطُر، أخَذهؿ يَتَؿش 
 فؼال طؾقفؿ، فاكطبؼت الجبؾ، مـ صخرةٌ  غاِرهؿ فؿِ  طؾك حطتفاك ،جبؾ يف غارٍ  إلك

ًٓ  اكظروا لبعض: بعُضفؿ  أن اهلل لعؾ   بفا تعالك اهلل فادطقا هلل، صالحةً  طؿؾُتُؿقها أطؿا
ج  ِصْبقةٌ  ولِل ،وامرأتل كبقران، شقخان والدان لل كان إك ف الؾ فؿ   أحدهؿ: فؼال طـؽؿ، يػر 

، قبؾ ُتفؿاقْ سؼَ فَ  بقالدي   فبدأُت  حؾبُت، طؾقفؿ أرحُت  فنذا طؾقفؿ، أرطك صغارٌ   بَـِل 
 كؿا فحؾبُت  كاما، قد فقجدُتفؿا أمسقُت، حتك آِت  فؾؿ الشجر، يقمٍ  ذات بل كلى وإك ف

 كقِمفؿا، مـ أوقظَفؿا أن أكره رؤوِسفؿا، طـد فؼؿُت  بالِحالِب  فجئُت  أحؾُب، كـُت 
 ودأبَُفؿ دأبل ذلؽ يزل فؾؿ قدمل، طـد يتََضاغقن بقةُ والص   قبؾفؿا، بقةَ الص   أسؼلَ  أن وأكره
 فرجًة، مـفا لـا فافرج وجفؽ ابتغاءَ  ذلؽ فعؾُت  أك ل تعؾؿ كـَت  فنن الػجُر، صؾع حتك
ؿاَء. مـفا فرأوا فرجةً  مـفا اهلل فػَرج السؿاء، مـفا كرى  الس 

 الـساَء، الرجاُل  يحب   ما كلشد   أحببتفا طؿ   ابـةُ  لل كاكت إك ف الؾ فؿ   أخُر: وقال
 فجئتفا ديـار، مائةَ  جؿعُت  حتك فتعبُت  ديـار، بؿائة آتقفا حتك فلبَت كػَسفا إلقفا وصؾبُت 

ا بفا، ٓ   الخاَتؿ تػتح وٓ اهللَ  ات ِؼ  ،اهلل طبَد  يا قالت: رجؾقفا بقـ وقعت فؾؿ  ف،إ  فُؼؿُت  بحؼ 
 لفؿ. فػرج ،فرجةً  مـفا لـا فافرج وجفؽ ابتغاءَ  ذلؽ فعؾُت  أك ل تعؾؿُ  كـَت  فنن طـفا،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ل اآلاشسوع  أهىاع الخىسُّ

 رزاق يا أو لل، اغػر غػقر يا أو ارحؿـل، رحؿـ يا الداطل: ققُل  :اأيًض  ذلؽ وِمـ 
 الحسـك. بلسؿائف اهلل إلك التالتقس   مـ ذلؽ وكحق ارزقـل،

ؾ كلن العبُد، هبا يؼقم التل الصالحةِ  بإطؿال عالكت اهلل إلك ؾقس  التَّ  :اثاكقً   يتقسَّ
  .ومحبَّتف ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وات باع وصاطتف بف باإليؿان اهلل إلك

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل ققُل  :الـقع هذا ومـ 
 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﴿ وققلف: ،[40طؿران: ]آل ﴾ڀ ڀ پ
  .[449طؿران: ]آل ﴾          ﯁ ﯀

 ؾ :ذلؽ ِمـو  وهؿ الصخرة طؾقفؿ اكطبؼت طـدما بلطؿالفؿ الثالثةِ  الـػر تقس 
فؿ، وفرج دطاَءهؿ اهلل فاستجاب الغار، يف  بـ اهلل طبد طـ ومسؾؿ البخاري روى هؿَّ

ْقنَ  َكَػرٍ  ثالثة بقـؿا» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ، طؿر  فَلَووا الؿطُر، أخَذهؿ يَتَؿش 
 فؼال طؾقفؿ، فاكطبؼت الجبؾ، مـ صخرةٌ  غاِرهؿ فؿِ  طؾك حطتفاك ،جبؾ يف غارٍ  إلك

ًٓ  اكظروا لبعض: بعُضفؿ  أن اهلل لعؾ   بفا تعالك اهلل فادطقا هلل، صالحةً  طؿؾُتُؿقها أطؿا
ج  ِصْبقةٌ  ولِل ،وامرأتل كبقران، شقخان والدان لل كان إك ف الؾ فؿ   أحدهؿ: فؼال طـؽؿ، يػر 

، قبؾ ُتفؿاقْ سؼَ فَ  بقالدي   فبدأُت  حؾبُت، طؾقفؿ أرحُت  فنذا طؾقفؿ، أرطك صغارٌ   بَـِل 
 كؿا فحؾبُت  كاما، قد فقجدُتفؿا أمسقُت، حتك آِت  فؾؿ الشجر، يقمٍ  ذات بل كلى وإك ف

 كقِمفؿا، مـ أوقظَفؿا أن أكره رؤوِسفؿا، طـد فؼؿُت  بالِحالِب  فجئُت  أحؾُب، كـُت 
 ودأبَُفؿ دأبل ذلؽ يزل فؾؿ قدمل، طـد يتََضاغقن بقةُ والص   قبؾفؿا، بقةَ الص   أسؼلَ  أن وأكره
 فرجًة، مـفا لـا فافرج وجفؽ ابتغاءَ  ذلؽ فعؾُت  أك ل تعؾؿ كـَت  فنن الػجُر، صؾع حتك
ؿاَء. مـفا فرأوا فرجةً  مـفا اهلل فػَرج السؿاء، مـفا كرى  الس 

 الـساَء، الرجاُل  يحب   ما كلشد   أحببتفا طؿ   ابـةُ  لل كاكت إك ف الؾ فؿ   أخُر: وقال
 فجئتفا ديـار، مائةَ  جؿعُت  حتك فتعبُت  ديـار، بؿائة آتقفا حتك فلبَت كػَسفا إلقفا وصؾبُت 

ا بفا، ٓ   الخاَتؿ تػتح وٓ اهللَ  ات ِؼ  ،اهلل طبَد  يا قالت: رجؾقفا بقـ وقعت فؾؿ  ف،إ  فُؼؿُت  بحؼ 
 لفؿ. فػرج ،فرجةً  مـفا لـا فافرج وجفؽ ابتغاءَ  ذلؽ فعؾُت  أك ل تعؾؿُ  كـَت  فنن طـفا،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

299 ل املشروع أنواع التوسُّ
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

، بَػَرِق  اأجقرً  استلجرُت  كـُت  إك ل الؾ فؿ   أخُر: وقال ا َأُرز   قال: طؿَؾف قضك فؾؿ 
 ابؼرً  مـف جؿعُت  حتك أزرطف أَزل فؾؿ طـف، فرغب فرَقف، طؾقف فعرضُت  حؼ ل، ـلططِ أ

 وِرطائِفا، البؼر تؾؽ إلك اذهب قؾت: ل،حؼ   تظؾؿـل وٓ اهلل ات ؼ فؼال: فجاءين، وِرطاَءها،
 البؼر ذلؽ خذ بؽ، أستفزئ ٓ إك ل فؼؾُت: بل، تستفزئ وٓ اهلل اتؼ   فؼال: فخذها،

  لـا فافرج وجفؽ ابتغاء ذلؽ فعؾُت  أك ل تعؾؿ كـَت  فنن بف، فذهب فلخذه وِرطاَءها،
 .(1)«بؼل ما اهلل فػرج بؼل، ما

ؾ ففمٓء  فؽان ويرضاه، اهللُ  يحب ف صالٍح  بعؿؾٍ  تعالك اهلل لكإ مـفؿ واحد كؾ   تقسَّ
 كربتفؿ. وكشػ رجائفؿ وتحؼقؼ دطائفؿ إلجابة اسببً  ذلؽ

 أخقف مـ الؿسؾؿ يطؾب بلن إحقاء، الصالحقـ بدطاء تعالك اهلل إلك التقسؾ :اثالثً 
 بعض طـ لثبقتف ؛مشروعٌ  التقسؾ مـ الـقع ففذا لف، اهلل يدطق أن الحاضر الحّل 

 ويطؾب -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- يلتقف بعضفؿ كان حقث ؛ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مع صحابةال
  .الؿسؾؿقـ لعؿقم أو لف الدطاء مـف

 يقم قام اأطرابقًّ  أنَّ  ، مالؽ بـ أكس طـ «الصحقحقـ» يف ثبت ما :ذلؽ ومـ 
 ـا،ل اهللَ  فادع العقاُل، وجاع الؿاُل  هؾؽ ،اهلل رسقل يا فؼال: يخطب ملسو هيلع هللا ىلص والـبل   الجؿعة
 السحاب ثار حتك وضعفا ما بقده كػسل فقالذي -َقَزَطة السؿاء يف كرى وما- يديف فرفع
 ،(2)«...ملسو هيلع هللا ىلص لحقتف طؾك يتحادر الؿطرَ  رأيُت  حتك مِـربه طـ يـزل َلؿ ثؿَّ  الجبال، أمثال
  .الحديث آخر إلك

 «البخاري صحقح» يف وهق ، العباس بدطاء  الصحابة تقسؾ :كذلؽ ومثؾف
 بالعباس استسؼك ُقحطقا إذا كان  الخطاب بـ طؿر أنَّ »  كسأ حديث مـ
 إلقؽ كتقّسؾ وإكاَّ  فتسؼقـا، ملسو هيلع هللا ىلص بـبق ـا إلقؽ كتقّسؾ اكـَّ  اإكَّ  الؾفؿّ  فؼال: الؿطؾب، طبد ابـ
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ل اآلاشسوع  أهىاع الخىسُّ

 .(1)«فقسؼقن قال: فاسؼـا، كبق ـا بعؿ  

 بدطائف. :أي «كبق ـا بعؿ   إلقؽ كتقّسؾ اإكَّ » :بؼقلف والؿراد

 وأّما طؾقفا، الشرع كصقص لدٓلة مشروطة كؾ فا التقسؾ مـ الثالثة كقاعإ ففذه
 يجتـبف، أن الؿسؾؿ طؾك فقـبغل ؛مشروطقتف طؾك دلقؾ وٓ لف، أصؾ ٓ مؿا ذلؽ سقى ما

 الؿقف ؼ. واهلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ل اآلاشسوع  أهىاع الخىسُّ

 .(1)«فقسؼقن قال: فاسؼـا، كبق ـا بعؿ  

 بدطائف. :أي «كبق ـا بعؿ   إلقؽ كتقّسؾ اإكَّ » :بؼقلف والؿراد

 وأّما طؾقفا، الشرع كصقص لدٓلة مشروطة كؾ فا التقسؾ مـ الثالثة كقاعإ ففذه
 يجتـبف، أن الؿسؾؿ طؾك فقـبغل ؛مشروطقتف طؾك دلقؾ وٓ لف، أصؾ ٓ مؿا ذلؽ سقى ما

 الؿقف ؼ. واهلل
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الؼرآن يف ورد شرطل لػظ وهق ،اهلل إلك القسقؾة ابتغاء أو ،التقسؾ طـ الحديث تؼدم
 ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿ تعالك: ققلف يف كؿا الؽريؿ
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ وققلف: ،[95]الؿائدة:
 .[58]اإلسراء: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ

 َيبتغقهنا أكَّفؿ وأكبقائِف مالئؽتِف طـ وَأخَبر ،إلقف ُتبَتغك أن اهلل أمر التل القسقؾةُ  وهذه
 مسَتحب   وٓ بقاجٍب  لقس وما والؿستحبات، القاجبات مـ إلقف بف بُيتؼرَّ  ما وهل إلقف،
مً  كان سقاء ،ذلؽ يف يدخؾ ٓ  .امباًح  أو امؽروهً  أو اُمحرَّ

 استحباٍب، أو إِيجاٍب  َأمرَ  بف فَلمر ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل شرطف ما هق والؿستحب   والقاجب
 القسقؾة جؿاع إن   :ُيؼال أن ُيؿؽـ ولفذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف جاء بؿا اإليؿان ذلؽ وأصُؾ 
 وسقؾة ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف جاء ما بات باع إلقف التقسؾ هق :بابتغائفا الخؾؼ اهلل أمر التل
ٓ   اهلل إلك ٕحد  بذلؽ.إ

ؾِ  مـ ثالثةٍ  أكقاعٍ  إلك اإلشارةُ  وسبؼ  دطاء يف مشروطقَّتِفا طؾك الدلقُؾ  قام التقس 
ُؾ  وهل :لرب ف الؿسؾؿ ُؾ  ،بلسؿائف اهلل إلك التقس  ُؾ  الصالحة، بإطؿال إلقف والتقس   والتقس 

 (والتقسؾ القسقؾة) لػظ أنَّ  يعؾؿ أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل لؽـ إحقاء. الصالحقـ بدطاء إلقف
 واكتشار إهقاء كثرة بسبب وففقمفؿ الـاس إصالقات يف واشتباه إجؿاٌل  فقف صار
ف، حؼ   ذي كؾ   وُيعطك معاكقف ُتعرف أن القاجَب  فننَّ  ولفذا ؛البدع  بف ورد ما فُقعرف حؼَّ

 اوأيًض  ذلؽ، مـ ويػعؾقكف الصحابةُ  بف يتؽّؾؿ كان وما ومعـاه، ذلؽ مـ والسـة الؽتاُب 
 يف الخاصئة الؿػاهقؿ إنَّ  إذ ومعـاه، الؾػظ هذا يف الؿحِدثقن أحدثف ما ُيعرف أن يـبغل
 التقسؾ معـك يف ُلدخؾف واكتشرت، طّؿت فقف والبدع وإهقاء كُثرت، قد الباب هذا

 تؽـ ولؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل زمـ مقجقدةً  تؽـ َلؿ ُأُسَس، وٓ لفا أصؾ ٓ محدثةٌ  كثقرةٌ  أمقرٌ 
 بقـفؿ. الؿشفقرة إدطقة مـ شلء يف معروفةً 
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ل  الخحرًس مً الاهحساف في فهم معنى الخىسُّ

  ُوآستغاثةُ  والغائبقـ إمقات دطاءُ  هق :إمرِ  هذا يف ويؽقن كان ما وأخطر 
 وشػاءَ  الؽربات، وكشَػ  الحاجات، قضاءَ  ُبفؿوصؾ هبؿ، الحقائج وإكزاُل  وسماُلفؿ هبؿ

 لفؿ ؽلً تَّ مُ  «التقسؾ» :لػظ همٓء فجعؾ ،تقساًل  ذلؽ ةوتسؿق ذلؽ، وكحق الؿرضك
 أكَّفا إمقر هذه وحؼقؼةُ  الخطقرة، والضالٓت الؽػرية إمقر هذه خاللِف مـ كشروا
ٌؾ   هل إذ والُفدى؛ الحؼ   كإل ٓ والباصؾ الضالل وإلك ،الرحؿـ إلك ٓ الشقطان إلك تقس 
 باهلل. والعقاذ الؿّؾة مـ الـاقؾ إكرب الشرك مـ

 مـ ل، اهلل إلك أقرَب  لؽقكف أسللف أكا :قال وإنْ » : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
ؾ كؿا بف اهلل إلك أتقسؾ ٕك ل إمقر؛ هذه يف لل لقشػع ف السؾطان إلك ُيتقسَّ  بخقاص 
 أحباَرهؿ يتخذون أكَّفؿ يزطؿقن فنكَّفؿ والـصارى، الؿشركقـ أفعال مـ ففذا ؛وأطقاكف
 أكَّفؿ الؿشركقـ طـ اهلل أخرب وكذلؽ مطالبفؿ، يف هبؿ يستشػعقن شػعاء ورهباهنؿ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ : وقال ،[9]الزمر: ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ :قالقا
 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ تعالك: وقال ،[88-89]الزمر:﴾ڻ ں ں ڱڱ ڱ
 ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ :لكتعا وقال ،[8]السجدة:﴾ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ

 مـ الؽبقر إلك يستشػعقا أن الـاس طادةِ  مِـ فننَّ  خؾِؼف، وبقـ بقـف الػرَق  فبّقـ ،[655]البؼرة:
 وإما ،رهبةً  وإما ،رغبة إما حاجَتف فقؼضل الشػقع، ذلؽ فقسللف طؾقف يؽُرمُ  بؿـ كربائفؿ

 لؾشافع، هق يلذن حتك أحدٌ  طـده يشػعُ  ٓ سبحاكف واهلل ذلؽ، غقر وإما ،ةً َمَقدَّ  وإما حقاءً 
َّٓ  يػعُؾ  فال  . كالمف اهـ (1)«لف كؾ ف فإمر إذكف مـ الشافع وشػاطةُ  شاء، ماإ

 الحؼ   مـ يغـل وٓ إمر، حؼقؼة مـ يغّقر ٓ تقساًل  الشركقة إمقر هذه تسؿقةَ  إنَّ 
دُ  ،اشقئً   أحدٌ  سّؿاه لق فالحالل ،اتحريؿً  وٓ تحؾقاًل  يمثر ٓ التسؿقة يف آختالِف  فؿجرَّ
ًٓ  يصبح ٓ اسؿف بغقر أحد سّؿاه إذا والحرام ،احرامً  يصبح ٓ اسؿف بغقر  فَؿـ ،حال
قفا وهق ،شِربَفا َمـ حؽؿَ  حؽُؿف كان وَشِربَفا اسِؿفا غقرَ  الخؿر طؾك أصؾؼ  باسؿفا ُيَسؿ 
 الؿسؾؿقـ. بقـ خالف بال
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ل  الخحرًس مً الاهحساف في فهم معنى الخىسُّ

  ُوآستغاثةُ  والغائبقـ إمقات دطاءُ  هق :إمرِ  هذا يف ويؽقن كان ما وأخطر 
 وشػاءَ  الؽربات، وكشَػ  الحاجات، قضاءَ  ُبفؿوصؾ هبؿ، الحقائج وإكزاُل  وسماُلفؿ هبؿ

 لفؿ ؽلً تَّ مُ  «التقسؾ» :لػظ همٓء فجعؾ ،تقساًل  ذلؽ ةوتسؿق ذلؽ، وكحق الؿرضك
 أكَّفا إمقر هذه وحؼقؼةُ  الخطقرة، والضالٓت الؽػرية إمقر هذه خاللِف مـ كشروا
ٌؾ   هل إذ والُفدى؛ الحؼ   كإل ٓ والباصؾ الضالل وإلك ،الرحؿـ إلك ٓ الشقطان إلك تقس 
 باهلل. والعقاذ الؿّؾة مـ الـاقؾ إكرب الشرك مـ

 مـ ل، اهلل إلك أقرَب  لؽقكف أسللف أكا :قال وإنْ » : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
ؾ كؿا بف اهلل إلك أتقسؾ ٕك ل إمقر؛ هذه يف لل لقشػع ف السؾطان إلك ُيتقسَّ  بخقاص 
 أحباَرهؿ يتخذون أكَّفؿ يزطؿقن فنكَّفؿ والـصارى، الؿشركقـ أفعال مـ ففذا ؛وأطقاكف
 أكَّفؿ الؿشركقـ طـ اهلل أخرب وكذلؽ مطالبفؿ، يف هبؿ يستشػعقن شػعاء ورهباهنؿ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ : وقال ،[9]الزمر: ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ :قالقا
 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ تعالك: وقال ،[88-89]الزمر:﴾ڻ ں ں ڱڱ ڱ
 ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ :لكتعا وقال ،[8]السجدة:﴾ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ

 مـ الؽبقر إلك يستشػعقا أن الـاس طادةِ  مِـ فننَّ  خؾِؼف، وبقـ بقـف الػرَق  فبّقـ ،[655]البؼرة:
 وإما ،رهبةً  وإما ،رغبة إما حاجَتف فقؼضل الشػقع، ذلؽ فقسللف طؾقف يؽُرمُ  بؿـ كربائفؿ

 لؾشافع، هق يلذن حتك أحدٌ  طـده يشػعُ  ٓ سبحاكف واهلل ذلؽ، غقر وإما ،ةً َمَقدَّ  وإما حقاءً 
َّٓ  يػعُؾ  فال  . كالمف اهـ (1)«لف كؾ ف فإمر إذكف مـ الشافع وشػاطةُ  شاء، ماإ

 الحؼ   مـ يغـل وٓ إمر، حؼقؼة مـ يغّقر ٓ تقساًل  الشركقة إمقر هذه تسؿقةَ  إنَّ 
دُ  ،اشقئً   أحدٌ  سّؿاه لق فالحالل ،اتحريؿً  وٓ تحؾقاًل  يمثر ٓ التسؿقة يف آختالِف  فؿجرَّ
ًٓ  يصبح ٓ اسؿف بغقر أحد سّؿاه إذا والحرام ،احرامً  يصبح ٓ اسؿف بغقر  فَؿـ ،حال
قفا وهق ،شِربَفا َمـ حؽؿَ  حؽُؿف كان وَشِربَفا اسِؿفا غقرَ  الخؿر طؾك أصؾؼ  باسؿفا ُيَسؿ 
 الؿسؾؿقـ. بقـ خالف بال
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار303
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

303 ل التحذير من االنحراف في فهم معنى التوسُّ
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 لغقر فَصْرُفف العبادة، أكقاع أفضؾ هق بؾ العبادات، جؿؾة مـ الدطاءَ  أنَّ  شؽ وٓ
 مـ الؿخؾقققـ دطا فؿـ ،اشقئً  إمر حؼقؼة مـ يغقر ٓ تقساًل  ذلؽ وتسؿقة شرك، اهلل

 الؿبقـ. الخسران وخسر العظقؿ باهلل امشركً  كان هبؿ واستغاث والغائبقـ الؿقتك

 وإكػاذ ضاللفؿ، لـشر الديـ أطداء أمام الطريؼ الضالٓت هبذه همٓء فتح ولؼد
 تجؾقةٌ  فقفا طجقبةً  قصةً  وإلقؽؿ لؾؿسؾؿقـ، والؽقد طؼائدهؿ، طـ والدفاع باصؾفؿ،

 فـاضرهؿ تقؿقة ابـ اإلسالم شقَخ  الرهبان مـ ثالثةٌ  لؼل لخطقرتف: وبقانٌ  إمر لفذا
 وطقسك إبراهقؿ طؾقف كان ما طؾك لقسقا وأكَّفؿ كػار، بلكَّفؿ الحجةَ  طؾقفؿ وأقام 
 كؼقل وكحـ كػقسة، بالسقدة تؼقلقن أكتؿ تعؿؾقن ما مثؾ كعؿؾ كحـ لف: فؼالقا ،
 ومـ الحسقـ مـ أفضؾ ومريؿ الؿسقح أنَّ  طؾك وأكتؿ كحـ أجؿعـا وقد مريؿ، بالسقدة
 الؿسؾؿ أخل فاكظر كذلؽ. وكحـ قبؾؽؿ الذيـ بالصالحقـ تستغقثقن وأكتؿ كػقسة،
 روح طـ وابتعدوا العؿؾ يف شاهبقهؿ طـدما الديـ أطداء أمام الطريؼ ٓءهم فتح كقػ

 وحؼقؼتف. اإلسالم

 مـؽؿ، شبفٌ  فػقف ذلؽ فعؾ َمـ إنَّ  بؼقلف: الرهبان همٓء اإلسالم شقخ أجاب ولفذا
ـُ  هق ما وهذا  َّٓ أ  إبراهقؿ طؾقف كان الذي الديـ فننَّ  طؾقف، كان الذي إبراهقؿ دي
َّٓ  كعبد  امؾؽً  معف كشرك وٓ لف، ولد وٓ صاحبة وٓ ،لف كِدَّ  وٓ ،لف شريؽ ٓ وحده اهللإ
  وذكر ،اصالحً  وٓ ،إكبقاء مـ اكبقًّ  معف كشرك وٓ ،اكقكبً  وٓ اقؿرً  وٓ اشؿًس  وٓ

 الؿبطؾقن، أولئؽ طؾقف ما بخالف والؿرَسؾقـ إكبقاء تقحقد حؼقؼةَ  فقفا بّقـ اأمقرً 
ـُ  لف: قالقا لؽذ الرهبان سؿع فؾؿا  وهمٓء كحـ الذي الديـ مـ خقرٌ  ذكرتف الذي الدي
 .(1)طـده مـ اكصرفقا ثؿّ  طؾقف،

طة، وفقائد وطربة طظة فقفا الؼصة ففذه فا متـق    اهلل بديـ العـاية ضرورة أهؿ 
 الؿستعان. وحده واهلل الُؿبطؾِقـ، وضالل الُؿضؾ قـ اكحراف طـ ابعقدً  وَوَرد، جاء كؿا
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م لؼد ؾ طؾك الؽالمُ  معـا تؼدَّ  وسـة اهلل كتاب يف الثابِت  الصحقح معـاه وبقانُ  التقس 
 والتؼريرات الخاصئةِ  الؿػاهقؿ مـ جؿؾةٍ  وجقد إلك اإلشارةُ  سبؼ وكذلؽ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف
ِب  الؿشروعِ  التقسؾِ  مـ ضـ قها الـاسِ  بعض بقـ شاطت الػاسدة  ، اهلل إلك الؿؼر 
 مشروع غقرَ  اتعظقؿً  تعظقؿفؿ طؾك والصالحقـ لألولقاء حب فؿ بعَضفؿ َحؿؾ اأيًض  ورب ؿا

اًل  ذلؽ وتسؿقةِ  بفؿ، الحاجات وإكزال اهلل، دون ِمـ ودطائفؿ بفؿ، بآستغاثةِ   .تقس 

   والصالحقـ لألولقاء يعرف أن العظقؿ الباب هذا يف الؿسؾؿِ  طؾك القاجب مـ إن 
 يف الغؾقَّ  إنَّ  إذ فقفؿ؛ الغؾق   طؾك ذلؽ يحؿؾف أن دون ومـزلَتفؿ كَتفؿومؽا قدَرهؿ
 هبؿ الشرك لؼرب وحديثف، الزمان قديؿ يف وسبُبف الشرك أصُؾ  والصالحقـ إولقاء

 والتقققر وآحرتام والتعظقؿ الؿحبَّة قالب يف ذلؽ ُيظفرُ  الشقطان فننَّ  الـػقس، مـ
 والصالحقـ. لألولقاء

 ہ ہ ۀ﴿ تعالك: ققلف يف  طباس ابـ طـ «صحقحف» يف يالبخار روى
 رجال أسؿاء هذه» قال: ،[69]كقح: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ا كقح، ققم مـ صالحقـ  مجالسفؿ إلك اكصبقا أن ،ققمفؿ إلك الشقطان أوحك هؾؽقا فؾؿَّ
قها اأكصابً  فقفا يجؾسقن كاكقا التل  ؽهؾ إذا حتك تعبد ولؿ ،فػعؾقا بلسؿائفؿ، وسؿ 

 .(1)«ُطبدت العؾؿُ  وتـّسَخ  أولئؽ

ُؾ  الشقطانَ  أنَّ  يتبقَّـ وهبذا  ودرجات طديدة، مراتَب  طرب الباصؾ صريؼ يف هبمٓء يتـؼَّ
طة ًٓ  اهلل طدو   معفؿ فقبدأ ومـتفاه، الباصؾِ  غايةِ  إلك هبؿ يصَؾ  أن إلك متـق   بدطقهتؿ أو

 كحقِ  أو ،لفؿ تصاويرَ  اتخاذ أو ،رهؿقبق طؾك بالبـاء امبتدطً  اتعظقؿً  الصالحقـ تعظقؿ إلك
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ٌِحني ِٓ دوْ اهلل  ِٓ اٌزىسًُّ اٌجبعً دعبء اٌصب
 

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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م لؼد ؾ طؾك الؽالمُ  معـا تؼدَّ  وسـة اهلل كتاب يف الثابِت  الصحقح معـاه وبقانُ  التقس 
 والتؼريرات الخاصئةِ  الؿػاهقؿ مـ جؿؾةٍ  وجقد إلك اإلشارةُ  سبؼ وكذلؽ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف
ِب  الؿشروعِ  التقسؾِ  مـ ضـ قها الـاسِ  بعض بقـ شاطت الػاسدة  ، اهلل إلك الؿؼر 
 مشروع غقرَ  اتعظقؿً  تعظقؿفؿ طؾك والصالحقـ لألولقاء حب فؿ بعَضفؿ َحؿؾ اأيًض  ورب ؿا

اًل  ذلؽ وتسؿقةِ  بفؿ، الحاجات وإكزال اهلل، دون ِمـ ودطائفؿ بفؿ، بآستغاثةِ   .تقس 

   والصالحقـ لألولقاء يعرف أن العظقؿ الباب هذا يف الؿسؾؿِ  طؾك القاجب مـ إن 
 يف الغؾقَّ  إنَّ  إذ فقفؿ؛ الغؾق   طؾك ذلؽ يحؿؾف أن دون ومـزلَتفؿ كَتفؿومؽا قدَرهؿ
 هبؿ الشرك لؼرب وحديثف، الزمان قديؿ يف وسبُبف الشرك أصُؾ  والصالحقـ إولقاء

 والتقققر وآحرتام والتعظقؿ الؿحبَّة قالب يف ذلؽ ُيظفرُ  الشقطان فننَّ  الـػقس، مـ
 والصالحقـ. لألولقاء

 ہ ہ ۀ﴿ تعالك: ققلف يف  طباس ابـ طـ «صحقحف» يف يالبخار روى
 رجال أسؿاء هذه» قال: ،[69]كقح: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ا كقح، ققم مـ صالحقـ  مجالسفؿ إلك اكصبقا أن ،ققمفؿ إلك الشقطان أوحك هؾؽقا فؾؿَّ
قها اأكصابً  فقفا يجؾسقن كاكقا التل  ؽهؾ إذا حتك تعبد ولؿ ،فػعؾقا بلسؿائفؿ، وسؿ 

 .(1)«ُطبدت العؾؿُ  وتـّسَخ  أولئؽ

ُؾ  الشقطانَ  أنَّ  يتبقَّـ وهبذا  ودرجات طديدة، مراتَب  طرب الباصؾ صريؼ يف هبمٓء يتـؼَّ
طة ًٓ  اهلل طدو   معفؿ فقبدأ ومـتفاه، الباصؾِ  غايةِ  إلك هبؿ يصَؾ  أن إلك متـق   بدطقهتؿ أو

 كحقِ  أو ،لفؿ تصاويرَ  اتخاذ أو ،رهؿقبق طؾك بالبـاء امبتدطً  اتعظقؿً  الصالحقـ تعظقؿ إلك
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ٌِحني ِٓ دوْ اهلل  ِٓ اٌزىسًُّ اٌجبعً دعبء اٌصب
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 وشلنُ  هبؿ، اهلل طؾك اإلقسام وهق ذلؽ، مـ أطظؿُ  هق ما إلك كؼَؾفؿ ذلؽ فعؾقا فنذا ذلؽ،
ر فنذا خؾؼف، مِـ بلحد ُيسلل أو طؾقف ُيؼسؿ أن مِـ أطظؿُ  اهلل  مِـ كؼَؾفؿ طـدهؿ ذلؽ تؼرَّ

 اأوثاكً  قبقرهؿ واتخاذِ  ،هللا دون مِـ الشػاطةَ  وسمالفؿ وطبادتِفؿ دطائِفؿ إلك ذلؽ
 إلقفا ويحج   ،وُتؼبَّؾ وتستؾؿ هبا وُيطاف والستقُر، الؼـاديُؾ  طؾقفا وُتعؾَّؼ طؾقفا، ُيعؽُػ 
ر فنذا طـدها، وُيذبُح   واتخاذها طبادهتا إلك الـاس دطاء إلك مـف كؼؾفؿ طـدهؿ ذلؽ تؼرَّ

ر فنذا راهؿ.وُأخ دكقاهؿ يف لفؿ أكػعُ  ذلؽ أنَّ  ورأوا ،اوَمـسؽً  اطقدً   كؼؾفؿ طـدهؿ ذلؽ تؼرَّ
ـ التحذير إلك مـف  أقدارهؿ مـ ويحط   الصالحقـ يتـؼَّص بلكَّف ووصِػف ذلؽ طـ يـفك مؿَّ
 البفتان مـ بؾ ،شلء يف التعظقؿ مـ لقس ذلؽ أنَّ  ومعؾقم ذلؽ، وكحق ،ُيعظ ؿفؿ وٓ

 العظقِؿ. والضاللِ  الصريِح  والؽػرِ  الؿبقـ

 الؽتاب بـصقص فقف يتؼقَّدُ  وٓ الشرطقة، بالضقابط ُيضبطُ  ٓ دماطـ التعظقؿ باَب  إنَّ 
ؿُ  الضالل، مـ وأكقاع الخطل مـ صـقف يف اإلكسانَ  يققِعُ  والسـةِ   التعظقؿ مـ أكَّفا يتقهَّ
رُ  والشرعُ  كذلؽ، ولقست  والصالحقـ وإولقاء إكبقاء تعظقؿ مشروطقةِ  طؾك دلَّ  قد الؿطفَّ

ٍة، حدودٍ  يف  ُحدَّ  ما بغقر طظَّؿفؿ فَؿـ إيَّاها، اهلل أكزلفؿ التل مـزلتفؿ طـ لفؿ رفعٍ  دون معقَـّ
 الؽريؿ الرسقل قال ولفذا ؛وكؼقِضف التعظقؿ بضد   جاء فؼد ،إدلةُ  بف وأتت الشرعِ  يف

 فقق ترفعقين أن أحب   ما واهلل ورسقُلف، اهلل طبُد  ،اهلل طبد بـ محؿد أكا» أصراه: لَِؿـ ملسو هيلع هللا ىلص
 التعظقؿ، بضد   أتك فنكَّؿا ُيحب   ٓ بؿا ملسو هيلع هللا ىلص طظَّؿف فَؿـ ،(1)« اهلل كزلـلأ التل مـزلتل

 والجقارح. والؾسان الؼؾب ومحؾ ف الشرعُ  طؾقف دلَّ  قد الحؼ   والتعظقؿُ 

 ا  محبَّتِف تؼديؿ مـ اهلل رسقَل  كقكِف اطتؼاد يتبعُ  ما ففق :بالؼؾب ملسو هيلع هللا ىلصف تعظقؿُ  أم 
ق أجؿعقـ، والـاسِ  والقالد والقلد الـػس طؾك  أمران: الؿحب ةَ  هذه وُيصد 

 حتك تجريِده طؾك الـاس أحرَص  كان ملسو هيلع هللا ىلص فنكَّف ، هلل التقحقد تجريد أحدهؿا:
 ،«وشئَت  اهلل شاء ما» :ُيؼال أن فـفك الجفات، جؿقعِ  مـ ووسائَؾف الشركِ  أسباَب  قطع

                                                           
، وصححف مـ حديث أكس  ،(0686(، وابـ حبان )9/459« )الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 4)

 (.4586« )الصحقحة»يف  إلباين 

.  
 222 

 

ل الباطل دعاء الصاِلحين مً دون   هللا مً الخىسُّ

 امسجدً  ُتتَّخذَ  وأن ،الؼبقرِ  إلك ُيصؾَّك أن وهنك شرٌك، ذلؽ أنَّ  وأخرب اهلل، بغقر ُيحؾػ وأن
ا ذلؽ غقر أو ،ُرجالس   طؾقفا ُيققد أن أو ،اطقدً  أو ره مؿَّ  وفِعؾِف بؼقلف التؼرير أتؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص قرَّ

 فقف. بؿـاقضتِف ٓ ذلؽ طؾك بؿقافؼتف يؽقن إكَّؿا ملسو هيلع هللا ىلص فتعظقؿف وهديِف،

 الديـ أصقلِ  مـ والجؾقؾِ  الدققؼ يف وحده وتحؽقُؿف متابعتف تجريدُ  الثاين: إمر
ـ واإلطراُض  والتسؾقؿُ  ،لف وآكؼقادُ  بحؽؿف والرضا وفروطف،  آلتػات وطدمُ  خالػف، طؿَّ

 الؿعبقدَ  وحده تعالك رب ف كان كؿا ققُلف، الؿؼبقَل  الؿتَبعَ  الحاكؿَ  وحده يؽقن حتك ،إلقف
 لف. شريؽ ٓ الؿستعانَ  الؿرجقَّ  قَف الؿخُ  الؿللقهَ 

 ا ا ،أهُؾف هق بؿا طؾقف لثـاءِ با فقؽقن :بالؾسان ملسو هيلع هللا ىلص تعظقُؿف أم   طؾك بف أثـك مِؿَّ
َر  أنَّ  فؽؿا تؼصقٍر، وٓ غؾق   غقر مـ رب ف طؾقف بف وأثـك ،كػسف طَ  الؿؼص   لتعظقؿف، تاركٌ  الؿػر 

 سؾؽقا وأولقاُؤه وجف، دون وجفٍ  مـ أخر مـ شر   مـفؿ وكؾ   كذلؽ، الُؿْػِرط فالغالل
 .اَققامً  ذلؽ بقـ

 ا  ،كؾؿاتِف وإطالءِ  ديـِف إضفارِ  يف والسعُل  ،بطاطتف العؿُؾ  ففق :بالجقارِح  التعظقؿُ  أم 
ا وآكتفاءِ  ،َأَمرَ  فقؿا وصاطتِف ،أخرب فقؿا وبتصديِؼف بف، جاء ما وكصرِ   وَزَجر، طـف هنك طؿَّ

 .(1)بحؽِؿف والرضا وحده وتحؽقُؿف وفقف، ٕجؾِف والبغُض  والحب   ،والؿعاداةُ  والؿقآةُ 

 هق وهذا وتقققُره، تعظقُؿف يؽقن وهبذا -والسالم الصالة طؾقف- ديـِف مدارُ  هق ففذا
 سؾَؽ  لَِؿـ اخالفً  ومعاده، معاشف يف لؾؿعظ ؿ الـافعُ  الؿعظَّؿِ  لحال الؿطابُؼ  الحؼ التعظقؿُ 

ف يف  أضاطقا قد هذيـ وكال والتػريِط، الجػاءِ  جاكَب  أو واإلفراِط، الغؾق   جاكَب  ملسو هيلع هللا ىلص حؼ 
 وبركاتف. وسالمف اهلل صؾقات طؾقف اهلل طبد بـ محؿد الؽريؿ رسقلفؿ تجاه فؿطؾق القاجَب 

ـَ ا طقسك الـصارى أصرت كؿا ُتطروين ٓ» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت وقد  ،مريؿ ب
 الؿـفِج  هذا وضقح ورغؿ البخاري، رواه ،(2)«ورسقلف اهلل طبد :فؼقلقا طبٌد  أكا فنك ؿا
َّٓ  وبقاكف َّٓ  أَبقا ءِ إهقا أهؾ أنَّ إ  الؿـاقضِة، أطظؿَ  وكاقضقه ،هنقف وارتؽاب ،أمره مخالػةَ إ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه306
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ل الباطل دعاء الصاِلحين مً دون   هللا مً الخىسُّ

 امسجدً  ُتتَّخذَ  وأن ،الؼبقرِ  إلك ُيصؾَّك أن وهنك شرٌك، ذلؽ أنَّ  وأخرب اهلل، بغقر ُيحؾػ وأن
ا ذلؽ غقر أو ،ُرجالس   طؾقفا ُيققد أن أو ،اطقدً  أو ره مؿَّ  وفِعؾِف بؼقلف التؼرير أتؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص قرَّ

 فقف. بؿـاقضتِف ٓ ذلؽ طؾك بؿقافؼتف يؽقن إكَّؿا ملسو هيلع هللا ىلص فتعظقؿف وهديِف،

 الديـ أصقلِ  مـ والجؾقؾِ  الدققؼ يف وحده وتحؽقُؿف متابعتف تجريدُ  الثاين: إمر
ـ واإلطراُض  والتسؾقؿُ  ،لف وآكؼقادُ  بحؽؿف والرضا وفروطف،  آلتػات وطدمُ  خالػف، طؿَّ

 الؿعبقدَ  وحده تعالك رب ف كان كؿا ققُلف، الؿؼبقَل  الؿتَبعَ  الحاكؿَ  وحده يؽقن حتك ،إلقف
 لف. شريؽ ٓ الؿستعانَ  الؿرجقَّ  قَف الؿخُ  الؿللقهَ 

 ا ا ،أهُؾف هق بؿا طؾقف لثـاءِ با فقؽقن :بالؾسان ملسو هيلع هللا ىلص تعظقُؿف أم   طؾك بف أثـك مِؿَّ
َر  أنَّ  فؽؿا تؼصقٍر، وٓ غؾق   غقر مـ رب ف طؾقف بف وأثـك ،كػسف طَ  الؿؼص   لتعظقؿف، تاركٌ  الؿػر 

 سؾؽقا وأولقاُؤه وجف، دون وجفٍ  مـ أخر مـ شر   مـفؿ وكؾ   كذلؽ، الُؿْػِرط فالغالل
 .اَققامً  ذلؽ بقـ

 ا  ،كؾؿاتِف وإطالءِ  ديـِف إضفارِ  يف والسعُل  ،بطاطتف العؿُؾ  ففق :بالجقارِح  التعظقؿُ  أم 
ا وآكتفاءِ  ،َأَمرَ  فقؿا وصاطتِف ،أخرب فقؿا وبتصديِؼف بف، جاء ما وكصرِ   وَزَجر، طـف هنك طؿَّ

 .(1)بحؽِؿف والرضا وحده وتحؽقُؿف وفقف، ٕجؾِف والبغُض  والحب   ،والؿعاداةُ  والؿقآةُ 

 هق وهذا وتقققُره، تعظقُؿف يؽقن وهبذا -والسالم الصالة طؾقف- ديـِف مدارُ  هق ففذا
 سؾَؽ  لَِؿـ اخالفً  ومعاده، معاشف يف لؾؿعظ ؿ الـافعُ  الؿعظَّؿِ  لحال الؿطابُؼ  الحؼ التعظقؿُ 

ف يف  أضاطقا قد هذيـ وكال والتػريِط، الجػاءِ  جاكَب  أو واإلفراِط، الغؾق   جاكَب  ملسو هيلع هللا ىلص حؼ 
 وبركاتف. وسالمف اهلل صؾقات طؾقف اهلل طبد بـ محؿد الؽريؿ رسقلفؿ تجاه فؿطؾق القاجَب 

ـَ ا طقسك الـصارى أصرت كؿا ُتطروين ٓ» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت وقد  ،مريؿ ب
 الؿـفِج  هذا وضقح ورغؿ البخاري، رواه ،(2)«ورسقلف اهلل طبد :فؼقلقا طبٌد  أكا فنك ؿا
َّٓ  وبقاكف َّٓ  أَبقا ءِ إهقا أهؾ أنَّ إ  الؿـاقضِة، أطظؿَ  وكاقضقه ،هنقف وارتؽاب ،أمره مخالػةَ إ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار307
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

307 ل الباطل دعاء الصاِلحين من دون هللا من التوسُّ
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 لف ُيـذرُ  وٓ ،بف ُيستغاُث  وٓ ُيدطك ٓ وأكَّف ،ورسقلف اهلل طبد بلكَّف وصػقه إذا أكَّفؿ وضـ قا
ا ،لجـابف اهضؿً  ذلؽ يف أنَّ  .ذلؽ وكحق ،بُحجرتِف ُيطاُف  وٓ  اواكتؼاًص  ،قدِره مـ وغضًّ
 يف لف بالؿتابعةِ  يؽقن إكَّؿا ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ لؾرسقل التعظقؿَ  أنَّ  همٓء جفؾ وقد ،شلكِف مـ

ؿِ  ،هنجف ولزومِ  ،هديِف  والؿـؽرات. والبدعِ  والضالٓت بإهقاء ٓ ُخطاه، وترس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

│ 
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ا  اهللَ  إنَّ  بفؿ الدطاء لعباِده شرع َلؿَّ  اإلجابةَ  طؾقف ووطدهؿ طؾقف وحثَّفؿ فقف ورغَّ
مً  سبحاكف مـف اًل تػض  اوآدابً  فاضؾًة، وأزمـةً  فاضؾةً  أمؽـةً  -ذلؽ مع- لفؿ هقَّل ؛اوتؽر 

 تحؼقؼ مـ وكصقبِف حظ ف بحسب واإلجابةِ  الؼبقل مـ وكصقُبف العبد حظ   يؽقن طظقؿةً 
 هبا. وطـايتِف إمقر تؾؽ

 ى أن بالؿسؾؿِ  يحسـ التل الػاضؾةِ  إوقات ومـ  وقُت  :فقفا اهلل دطاءَ  يتحر 
َحر   ﴾ٿ ٺ﴿ تعالك: اهلل قال إخقر، الؾقؾ ثؾُث  يبؼك وحقـ ،السَّ

 ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ تعالك: وقال ،[48طؿران: ]آل
 تبارك رب ـا يـزل» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الؿتقاتر الحديث يف وثبت ،[44 -48]الذاريات:

 فلستجقب يدطقين َمـ يؼقل: أخر، الؾقؾ ثؾُث  يبؼك حقـ الدكقا سؿاء إلك لقؾةٍ  كؾ   تعالك
 .(1)«لف فلغػر يستغػرين َمـ فلططَقف، يسللـل َمـ لف،

 وأكَّف طـده، شلكف وِطظؿَ  اهلل طـد الققِت  هذا شرف طؾك يدل   العظقؿُ  الحديث وهذا
 إلك سفبـػ سبحاكف هق ،الققت ذلؽ يف يـزل -ُلطِػف وتؿام إحساكف لؽؿال- سبحاكف
ًٓ  ،الدكقا سؿاء ه اهلل تعالك الؿخؾقققـ كزوَل  ُيشبف ٓ سبحاكف، بف يؾقؼ احؼقؼقًّ  كزو  وتـزَّ
 صػاتف كقػقةَ  إنَّ  إذ سبحاكف؛ كزولف كقػقةَ  الؿخؾقققـ مـ أحدٌ  يدركُ  وٓ ذلؽ، طـ

 يف يخقَض  أن ٕحدٍ  ولقس لفؿ، مجفقلةٌ  ذاتِف كقػقةَ  أنَّ  كؿا لؾَخؾؼ، مجفقلةٌ  سبحاكف
 تؿثقؾ. أو تؽققػ أو تعطقؾ، أو بتحريػ -غقره وٓ الـزول ٓ- اهلل صػات مـ لءش

 وآستغػار الدطاء أوقات أفضُؾ  وأكَّف الؿبارِك، الققِت  هذا فضؾِ  طؾك دلقٌؾ  والحديُث 
 اإلسالم شقخ قال ،مستجاٌب  الققت ذلؽ يف الدطاءَ  وأنَّ  بالسمال، اهلل طؾك واإلقبال

ف مـ قؾقهبؿ يف يؽقن الؾقؾ آخر يف والـاس» : تقؿقة ابـ ب التقج  قةِ  والتؼر   والر 
                                                           

 (.658ص:تؼدم تخريجف )( 4)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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ا  اهللَ  إنَّ  بفؿ الدطاء لعباِده شرع َلؿَّ  اإلجابةَ  طؾقف ووطدهؿ طؾقف وحثَّفؿ فقف ورغَّ
مً  سبحاكف مـف اًل تػض  اوآدابً  فاضؾًة، وأزمـةً  فاضؾةً  أمؽـةً  -ذلؽ مع- لفؿ هقَّل ؛اوتؽر 

 تحؼقؼ مـ وكصقبِف حظ ف بحسب واإلجابةِ  الؼبقل مـ وكصقُبف العبد حظ   يؽقن طظقؿةً 
 هبا. وطـايتِف إمقر تؾؽ

 ى أن بالؿسؾؿِ  يحسـ التل الػاضؾةِ  إوقات ومـ  وقُت  :فقفا اهلل دطاءَ  يتحر 
َحر   ﴾ٿ ٺ﴿ تعالك: اهلل قال إخقر، الؾقؾ ثؾُث  يبؼك وحقـ ،السَّ

 ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ تعالك: وقال ،[48طؿران: ]آل
 تبارك رب ـا يـزل» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الؿتقاتر الحديث يف وثبت ،[44 -48]الذاريات:

 فلستجقب يدطقين َمـ يؼقل: أخر، الؾقؾ ثؾُث  يبؼك حقـ الدكقا سؿاء إلك لقؾةٍ  كؾ   تعالك
 .(1)«لف فلغػر يستغػرين َمـ فلططَقف، يسللـل َمـ لف،

 وأكَّف طـده، شلكف وِطظؿَ  اهلل طـد الققِت  هذا شرف طؾك يدل   العظقؿُ  الحديث وهذا
 إلك سفبـػ سبحاكف هق ،الققت ذلؽ يف يـزل -ُلطِػف وتؿام إحساكف لؽؿال- سبحاكف
ًٓ  ،الدكقا سؿاء ه اهلل تعالك الؿخؾقققـ كزوَل  ُيشبف ٓ سبحاكف، بف يؾقؼ احؼقؼقًّ  كزو  وتـزَّ
 صػاتف كقػقةَ  إنَّ  إذ سبحاكف؛ كزولف كقػقةَ  الؿخؾقققـ مـ أحدٌ  يدركُ  وٓ ذلؽ، طـ

 يف يخقَض  أن ٕحدٍ  ولقس لفؿ، مجفقلةٌ  ذاتِف كقػقةَ  أنَّ  كؿا لؾَخؾؼ، مجفقلةٌ  سبحاكف
 تؿثقؾ. أو تؽققػ أو تعطقؾ، أو بتحريػ -غقره وٓ الـزول ٓ- اهلل صػات مـ لءش

 وآستغػار الدطاء أوقات أفضُؾ  وأكَّف الؿبارِك، الققِت  هذا فضؾِ  طؾك دلقٌؾ  والحديُث 
 اإلسالم شقخ قال ،مستجاٌب  الققت ذلؽ يف الدطاءَ  وأنَّ  بالسمال، اهلل طؾك واإلقبال

ف مـ قؾقهبؿ يف يؽقن الؾقؾ آخر يف والـاس» : تقؿقة ابـ ب التقج  قةِ  والتؼر   والر 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 مـ هؾ» وققلف: .الدكقا سؿاء إلك لـزولف مـاسٌب  وهذا الققت، ذلؽ غقر يف يقجد ٓ ما
 . كالُمف هـا .(1)«!؟تائب مـ هؾ ،؟!سائؾ مـ هؾ ،؟!داعٍ 

 الجؿعِة، يقم يف التل الساطةُ  :الدطاء فقفا ُيستجاُب  التل الػاضؾة إوقات وِمـ 
 الجؿعة يقمَ  َذَكر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» يف ثبت فؼد

ٓ   اشقئً  تعالك اهلل يسلل يصؾ ل قائؿٌ  مسؾؿٌ  طبٌد  يقافؼفا ٓ ساطةٌ  فقف» فؼال:  ،«إياه أططاهإ
 .(2)ُيؼؾ ُؾفا بقده وأشار

 إربعقـ ُتؼارب طديدةٍ  الٍ أقق طؾك الساطةِ  هذه تعققـ يف العؾؿ أهُؾ  اختؾػ وقد
 ًٓ ٓ   ،قق  ققٓن: لؾدلقؾ وأقَرَبفا أققاها أن   إ

ةُ  الصالة، مـ فراغف حقـ إلك الؿـرب طؾك اإلمام جؾقس بقـ ما أكَّفا أحدهؿا:  وُحجَّ
: مقسك أبل بـ بُردة أبل حديُث  الؼقل هذا ـَ  اهلل طبدَ  أنَّ  إشعري   َأَسِؿعَت  لف: قال طؿر ب
ث أباك  يؼقل: سؿعُتف كعؿ، قال: ؟اشقئً  الجؿعة ساطةِ  شلنِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ يحد 

 .(3)«الصالة ُتؼضك أن إلك اإلمامُ  يجؾس أن بقـ هل» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  سؿعُت 

 رواه ما الؼقل هذا أدلةِ  ومِـ الشؿس، غروب إلك العصر بعد أكَّفا :الثاين والؼقل
 جالٌس: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسقل :قؾُت  قال: سالم بـ اهلل طبد طـ ،«ســف» يف ماجف وابـ ،أحؿد
ـٌ  طبدٌ  يقافُؼفا ٓ ساطة الجؿعة يقم يف (التقراة :يعـل) اهلل كتاب يف لـجدُ  إكَّا  يصؾ ل ممم

َّٓ  اشقئً   اهلل يسلُل   أو» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إللَّ  فلشار اهلل: طبد قال حاجَتف، لف اهلل قضكإ
 قال: هل؟ ساطة أي   قؾت: ساطة، بعض وأ ،اهلل رسقل يا صدقَت  قؾُت: ،«ساطة بعض

 العبَد  إن   بؾك،» قال: صالٍة، ساطةَ  لقست إكَّفا قؾُت: ،«الـفار ساطات مـ ساطة آخرُ  هل»
ـَ  ٓ   ُيجؾُسف ٓ جؾس ثؿ   صؾ ك إذا الؿمم  .(4)«صالة يف ففق الصالةُ إ

                                                           
 (.494 - 5/496« )مجؿقع الػتاوى( »4)
 (.456« )صحقح مسؾؿ»(، و495« )صحقح البخاري( »6)
 .(459) «مسؾؿصحقح ( »9)
حديث : »(، وقال الحافظ ابـ حجر 4494« )ســ ابـ ماجف»(، و5/854« )الؿسـد( »8)

 (.6/846« )كتائج إفؽار«. »صحقح، وضاهر سقاقف الرفع
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سخجاُب فيها الدعاء ٌُ  أوكاٌث 

 الؿذكقرةِ  الإقق أرجَح  أنَّ  شؽَّ  وٓ» إققاَل: سَردَ  وقد حجر ابـ الحافظ قال
 اهـ. .(1)«سالم بـ اهلل طبد وحديُث  مقسك أبل حديُث 

ح  صالة بعد أكَّفا وهق الثاين، الؼقَل  «الؿعاد زاد» كتابف يف  الؼقؿ ابـ ورجَّ
م سالم بـ اهلل طبد بحديث واحتجَّ  العصر،  .(2)الباب يف وردت أخرى وأحاديث ،الؿتؼد 

 مـف، إواخر العشرُ  سقؿا وٓ بارك،الؿ رمضان شفرُ  :الػاضؾةِ  إزمـة ومـ 
 ،وغقره «الرتمذيجامع » يف ثبت وقد شفر، ألػ مـ خقرٌ  هل التل الؼدر لقؾة وخاصة

 الؼدر، لقؾةَ  طؾِؿُت  إن أرأيَت  ،اهلل رسقل يا قؾُت  قالت:  طائشة الؿممـقـ أم   طـ
ـّل فاْطُػ  الَعْػقَ  ُتِحب   َطُػق   إك ؽ الؾ فؿ   :ققلل» قال: ؟فقفا أققل ما  .(3)«ط

 يقمُ  :الدطاءَ  فقفا يتحّرى أن لؾؿسؾؿ يـبغل والتل اأيًض  الػاضؾة إوقات ومـ 
َّٓ  فقف وُتغػر ،الدطقاُت  فقف ُتستجاُب  فاضٌؾ  يقمٌ  ففق طرفة، ر ،ُت الزَّ  الخطقئات، فقف وُتؽػَّ
 قؾُتف ما خقرُ و ،طرفة يقم دطاءُ  الدطاءِ  خقرُ » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث يف ثبت وقد
ٓ   إلف ٓ :قبؾل مـ والـبققن أكا  طؾك وهق الحؿد ولف الؿؾؽ لف لف، شريؽ ٓ وحده اهللإ

 .(4)«قدير شلء كؾ  

 ثبت لَِؿا ؛واإلقامة إذان بقـ ما :الدطاء قبقُل  فقفا ُيرجك التل إوقات ومـ 
 واإلقامة إذان بقـ ُيرد   ٓ الدطاء» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ، مالؽ بـ أكس طـ

 .(5)«فادطقا
 

                                                           
 (.6/864« )فتح الباري( »4)
 (.944 - 4/946« )زاد الؿعاد»اكظر: ( 6)
 (،9456« )ســ ابـ ماجف»(، و9549« )الرتمذي جامع»(، و0/484) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 9)

 (.6644« )تخريج الؿشؽاة»وصححف الرتمذي، وإلباين يف 
 .(486:تؼدم تخريجف )ص( 8)
(، وصححف 564داود ) ق(، وأب646(، والرتمذي )455، 9/444)« الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 5)

 (.9864« )صحقح الجامع»يف  إلباين 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه310
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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سخجاُب فيها الدعاء ٌُ  أوكاٌث 

 الؿذكقرةِ  الإقق أرجَح  أنَّ  شؽَّ  وٓ» إققاَل: سَردَ  وقد حجر ابـ الحافظ قال
 اهـ. .(1)«سالم بـ اهلل طبد وحديُث  مقسك أبل حديُث 

ح  صالة بعد أكَّفا وهق الثاين، الؼقَل  «الؿعاد زاد» كتابف يف  الؼقؿ ابـ ورجَّ
م سالم بـ اهلل طبد بحديث واحتجَّ  العصر،  .(2)الباب يف وردت أخرى وأحاديث ،الؿتؼد 

 مـف، إواخر العشرُ  سقؿا وٓ بارك،الؿ رمضان شفرُ  :الػاضؾةِ  إزمـة ومـ 
 ،وغقره «الرتمذيجامع » يف ثبت وقد شفر، ألػ مـ خقرٌ  هل التل الؼدر لقؾة وخاصة

 الؼدر، لقؾةَ  طؾِؿُت  إن أرأيَت  ،اهلل رسقل يا قؾُت  قالت:  طائشة الؿممـقـ أم   طـ
ـّل فاْطُػ  الَعْػقَ  ُتِحب   َطُػق   إك ؽ الؾ فؿ   :ققلل» قال: ؟فقفا أققل ما  .(3)«ط

 يقمُ  :الدطاءَ  فقفا يتحّرى أن لؾؿسؾؿ يـبغل والتل اأيًض  الػاضؾة إوقات ومـ 
َّٓ  فقف وُتغػر ،الدطقاُت  فقف ُتستجاُب  فاضٌؾ  يقمٌ  ففق طرفة، ر ،ُت الزَّ  الخطقئات، فقف وُتؽػَّ
 قؾُتف ما خقرُ و ،طرفة يقم دطاءُ  الدطاءِ  خقرُ » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث يف ثبت وقد
ٓ   إلف ٓ :قبؾل مـ والـبققن أكا  طؾك وهق الحؿد ولف الؿؾؽ لف لف، شريؽ ٓ وحده اهللإ

 .(4)«قدير شلء كؾ  

 ثبت لَِؿا ؛واإلقامة إذان بقـ ما :الدطاء قبقُل  فقفا ُيرجك التل إوقات ومـ 
 واإلقامة إذان بقـ ُيرد   ٓ الدطاء» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ، مالؽ بـ أكس طـ

 .(5)«فادطقا
 

                                                           
 (.6/864« )فتح الباري( »4)
 (.944 - 4/946« )زاد الؿعاد»اكظر: ( 6)
 (،9456« )ســ ابـ ماجف»(، و9549« )الرتمذي جامع»(، و0/484) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 9)

 (.6644« )تخريج الؿشؽاة»وصححف الرتمذي، وإلباين يف 
 .(486:تؼدم تخريجف )ص( 8)
(، وصححف 564داود ) ق(، وأب646(، والرتمذي )455، 9/444)« الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 5)

 (.9864« )صحقح الجامع»يف  إلباين 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار311
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

311 أوقاٌت ُيستجاُب فيها الدعاء
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 سفؾ رواه فقؿا وذلؽ لؾصالة، الـداء طـد يرد   ٓ الدطاء أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ وثبت
ان، ٓ ثـتان» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الساطدي سعد بـا  ،-ُتَرد ان َقؾ ؿا أو- ُتَرد 

 .(1)«ابعًض  بعضفؿ حؿُ يؾْ  حقـ البلس وطـد الـداء، طـد الدطاء

  ِاوم ى أن لؾؿسؾؿ يـبغل ؿ   فػل الؿؽتقبة، الصؾقات أدبار الدطاءَ  فقف يتحرَّ
 أي   ،اهلل رسقل يا ققؾ قال:  الباهؾل أمامة أبل طـ جق د بسـد وغقره الرتمذي
 .(2)«الؿؽتقبات الصؾقات وُدبر أخر، الؾقؾ جقف» قال: َأْسَؿُع؟ الدطاء

 الؾ فؿ  » صالة كؾ   دبر يف يؼقل أن جبؾ بـ معاذ طؾقف وسالمف اهلل صؾقات وأوصك
ـِ  وُشؽرِك ِذْكرِك طؾك أِطـ ل  الحديث هذا يف الؿذكقر الصالة ودبر ،(3)«طبادتؽ وُحس

 :يعـل- شقُخـا وكان» : الؼقؿ ابـ قال وبعده، السالم قبؾ يحتؿؾ قبؾف والذي
ـَ  ح - تقؿقة اب  مـف شلء كؾ   ُدبر فؼال: فقف، فراجعُتف السالم، قبؾ يؽقن أن ُيرج 
 .(4)«الحققان كدبر

 التقفقؼ. وباهلل

 

 
│ 

 

 

                                                           
«. حديث حسـ صحقح»(، وقال الحافظ ابـ حجر: 4/444) الحاكؿ(، و9586داود )رواه أبق ( 4)

 (.4/944« )كتائج إفؽار»
ـف العالَّمة إلباين 9844) «الرتمذي جامع» (6)  (.6846الرتمذي ) جامعقح يف صح (، وحسَّ
 .(698تؼدم تخريجف )ص ( 9)
 (.4/965« )زاد الؿعاد( »8)
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 أكثرَ  الدطاء قبقُل  فقفا ُيرجك التل الػاضؾةِ  إوقات مـ ُجؿؾةٍ  إلك اإلشارةُ  تسبؼ

 يرجق هنارٍ  أو لقؾ مـ ساطةٍ  أي   يف  اهللَ  يدطق وقٍت  كؾ   يف الؿسؾؿَ  إنَّ  إذ غقرها؛ مـ
َّٓ  مـف، اهللُ  بََّؾ يتؼ أن فا فاضؾةً  اأوقاتً  هـاك أنَّ إ  الؼبقُل  فؽان فضقؾةٍ  بِؿزيد الشارعُ  خصَّ
ى أن لؾؿسؾؿ فقـبغل غقرها، مـ أحرى فقفا واإلجابةُ  أرجك، فقفا  ؛الدطاءَ  فقفا يتحرَّ

ا ذلؽ وغقرِ  الجؿعة، يقم يف التل وكالساطة أخر، الؾقؾ كثؾِث   إلقف. اإلشارةُ  سبؼ مِؿَّ

ى أن يـبغل فاضؾةً  اأوقاتً  هـاك أنَّ  ؿاوك  هـاك فؽذلؽ الدطاَء، فقفا الؿسؾؿُ  يتحرَّ
 وخضقُطف وخشقُطف ،طؾقف وإقباُلف ،اهلل مـ ُقرُبف فقفا يزيد الؿسؾؿ يف فاضؾةٌ  أحقاٌل 

 الطؾب. فقفا يعظؿ وأن ،الدطاء فقفا يؽثر أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل واستؽاكُتف،

 اًل  اخاضعً  اخاشعً  اهلل يدي بقـ العبدُ  يؼُػ  ماطـد الصالة، يف :ذلؽ وِمـ  متذل 
 هذه يف فقـبغل رب ف، مـ اقريبً  يؽقن سجقده يف العبدَ  فننَّ  ؛السجقد حال سقؿا وٓ ،امـقبً 

 مسؾؿ روى ، اهلل مـ فقف قربِف لِعَظؿِ  ومـاجاتِف؛ وسمالِف اهلل دطاء مـ ُيؽثرَ  أن الحال
 العبُد  يؽقن ما أقرُب » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف
 .(1)«الدطاء فلكثِروا ساجد، وهق رب ف مـ

َٓ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  : طباس ابـ طـ «صحقحف» يف مسؾؿ وروى  إك لو أ
ا ،اساجًد  أو اراكعً  الؼرآنَ  أقرأَ  أنْ  ُكفقُت  كقعُ  فلم  ب   فقف فَعظ ؿقا الر  ا ، الر   السجقدُ  وأم 

ـٌ  الدطاِء، يف اجتفدواف  لؽؿ. ُيستجاب أن وجديرٌ  حؼقٌؼ  :أي ،(2)«لؽؿ ُيستجاب أن فَؼِؿ

 ى وكذلؽ  اإلبراهقؿقة الصالة بعد السالم قبؾ الصالة آخر يف :الدطاء ُيتحر 

                                                           
 (.846« )صحقح مسؾؿ( »4)
 .(45تؼدم تخريجف )ص ( 6)
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َُسزجبُة فُهب اٌدعبء  أحىاٌي ٌٍّسٍُ 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه312
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 أكثرَ  الدطاء قبقُل  فقفا ُيرجك التل الػاضؾةِ  إوقات مـ ُجؿؾةٍ  إلك اإلشارةُ  تسبؼ

 يرجق هنارٍ  أو لقؾ مـ ساطةٍ  أي   يف  اهللَ  يدطق وقٍت  كؾ   يف الؿسؾؿَ  إنَّ  إذ غقرها؛ مـ
َّٓ  مـف، اهللُ  بََّؾ يتؼ أن فا فاضؾةً  اأوقاتً  هـاك أنَّ إ  الؼبقُل  فؽان فضقؾةٍ  بِؿزيد الشارعُ  خصَّ
ى أن لؾؿسؾؿ فقـبغل غقرها، مـ أحرى فقفا واإلجابةُ  أرجك، فقفا  ؛الدطاءَ  فقفا يتحرَّ

ا ذلؽ وغقرِ  الجؿعة، يقم يف التل وكالساطة أخر، الؾقؾ كثؾِث   إلقف. اإلشارةُ  سبؼ مِؿَّ

ى أن يـبغل فاضؾةً  اأوقاتً  هـاك أنَّ  ؿاوك  هـاك فؽذلؽ الدطاَء، فقفا الؿسؾؿُ  يتحرَّ
 وخضقُطف وخشقُطف ،طؾقف وإقباُلف ،اهلل مـ ُقرُبف فقفا يزيد الؿسؾؿ يف فاضؾةٌ  أحقاٌل 

 الطؾب. فقفا يعظؿ وأن ،الدطاء فقفا يؽثر أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل واستؽاكُتف،

 اًل  اخاضعً  اخاشعً  اهلل يدي بقـ العبدُ  يؼُػ  ماطـد الصالة، يف :ذلؽ وِمـ  متذل 
 هذه يف فقـبغل رب ف، مـ اقريبً  يؽقن سجقده يف العبدَ  فننَّ  ؛السجقد حال سقؿا وٓ ،امـقبً 

 مسؾؿ روى ، اهلل مـ فقف قربِف لِعَظؿِ  ومـاجاتِف؛ وسمالِف اهلل دطاء مـ ُيؽثرَ  أن الحال
 العبُد  يؽقن ما أقرُب » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف
 .(1)«الدطاء فلكثِروا ساجد، وهق رب ف مـ

َٓ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  : طباس ابـ طـ «صحقحف» يف مسؾؿ وروى  إك لو أ
ا ،اساجًد  أو اراكعً  الؼرآنَ  أقرأَ  أنْ  ُكفقُت  كقعُ  فلم  ب   فقف فَعظ ؿقا الر  ا ، الر   السجقدُ  وأم 

ـٌ  الدطاِء، يف اجتفدواف  لؽؿ. ُيستجاب أن وجديرٌ  حؼقٌؼ  :أي ،(2)«لؽؿ ُيستجاب أن فَؼِؿ

 ى وكذلؽ  اإلبراهقؿقة الصالة بعد السالم قبؾ الصالة آخر يف :الدطاء ُيتحر 

                                                           
 (.846« )صحقح مسؾؿ( »4)
 .(45تؼدم تخريجف )ص ( 6)
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َُسزجبُة فُهب اٌدعبء  أحىاٌي ٌٍّسٍُ 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 بـ اهلل طبد طـ ،وغقُرهؿ والـسائل والرتمذي أحؿد اإلمام روى فؼد ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك
ا معف، وطؿر بؽر وأبق ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  و أصؾ ل كـُت » قال:  مسعقد  بدأُت  جؾسُت  فؾؿَّ
 َسْؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال لـػسل، دطقُت  ثؿَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك الصالة ثؿَّ  اهلل، طؾك بالثـاء
 .(1)«ُتعطف سؾ ُتعطف،

 اهلل رسقل سؿع قال:  طبقد بـ الةَ َض فَ  طـ ،وغقُرهؿا والـسائل الرتمذي وروى
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك ُيصؾ   ولؿ اهللَ  دُيؿج   َلؿ صالتِف يف يدطق رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص

 يصؾ ل رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  وَسِؿعَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  طؾَّؿفؿ ثؿَّ  ،«الؿصؾ ل أي فا طِجؾَت »
د  وَسْؾ  ُتجب، اْدعُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طؾك وصؾَّك وحِؿَده اهللَ  فؿجَّ
 .(2)«ُتعط

 حال دطقتف :الدطاء وإجابة بالؼبقل حريًّا الؿسؾؿُ  فقفا يؽقن التل إحقال وِمـ 
: ٓ دطقاٍت  ثالُث » :امرفقطً   أكس حديث مـ البقفؼل روى فؼد صقامِف،  دطقةُ  ُترد 
 .(3)«الؿسافر ودطقة الصائؿ، ودطقةُ  القالد،

 أو الحج   يريد رب ف، بقَت  اقاصًد  بنحرامف امتؾب ًس  الؿسؾؿُ  يؽقن طـدما وكذلؽ 
ـُ  روى الدطاء، إجابةِ  أسباِب  مـ هذا فنن   العؿرَة،  حسـ بنسـاد وغقُره «ســف» يف ماجف اب

 والؿعتؿرُ  والحاج   اهلل سبقؾ يف الغازي» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، طؿر بـ اهلل طبد طـ
 .(4)«فلططاهؿ وسللقه فلجابقه، دطاهؿ اهلل، َوْفُد 

 العثرات، وإقالةِ  الدطقات، إجابة يقم ففق طرفة، يقم :لؾحاج الدطاء يؽقن ما وأفضُؾ 

                                                           
ـف4654لؾـسائل )« الســ الؽربى»(، و549« )الرتمذي جامع»(، و4/885« )الؿسـد( »4)  (، وحسَّ

 (.494« )الؿشؽاة»يف تخريج  مة إلباين العال
صحقح »يف  (، وصححف إلباين 6/88« )ســ الـسائل»(، و9880« )الرتمذيجامع »( 6)

 (.6805« )الرتمذي جامع
 (.4848« )الصحقحة»يف  (، وصححف إلباين 9/985لؾبقفؼل )« الســ الؽربى( »9)
 «الصحقحة»يف  (، وحسـف إلباين 8049« )صحقح ابـ حبان»(، و6449« )ســ اـب ماجف( »8)

(4466). 
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سخجاُب فيها الدعاء ٌُ ٌٌ للمسلم   أحىا

 قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث يف ثبت وقد الؿؾفقفقـ، وإغاثةِ  الؽربات، وتػريج
ٓ   إلف ٓ :قبؾل مـ والـبق قن أكا قؾُتف ما وخقر ،طرفة يقم دطاء الدطاء خقرُ »  ٓ وحده اهللإ

 الؿبارك الققم اهذ يف إذ ؛(1)«قدير شلء كؾ   طؾك وهق الحؿد ولف الؿؾؽ لف لف شريؽ
 دطقاتِفؿ لؼبقل اسببً  يؽقن ما والخضقع والخشقع والطؿلكقـةِ  اإليؿان مـ الـاَس  َيغشك
 طشقة الحجقَج  أنَّ  الؿعؾقم مِـ» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال طثراهتؿ، وإقالة
 .(2)«طـف التعبقر يؿؽـ ٓ ما والربكةِ  والـقرِ  والرحؿة اإليؿان مـ قؾقهبؿ طؾك يـزل طرفة

 ى بفا يؼَػ  أن لؾؿسؾؿ يـبغل خاصةٌ  أمؽـةٌ  الحج   ويف  اقتداءً  الدطاءَ  فقفا ويتحر 
 بإخص   وهل ، اهلل ويدطق الؼبؾةَ  ويستؼبُؾ  فقفا يؼُػ  كان أكَّف طـف ثبت حقث ،ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل
م كؿا طرفة يف أماكـ: ستة  .تؼدَّ

 ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا الحرام الَؿشعر ويف
ة صػة يف  جابر حديث يف جاء وقد ،[444]البؼرة: ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ  حجَّ

 وهؾؾف وكبَّره فدطاه الؼبؾة فاستؼبؾ الحرام الؿشعر أتك حتك الؼصقاءَ  ركب أكَّف» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
ا، أسػر حتك اواقػً  يزل فؾؿ ووحده،  مسؾؿ. رواه ،(3)«الشؿس تطؾع أن قبؾ فدفع جدًّ

م: جابر حديث يف «مسؾؿ قحصح» يف ثبت لؿا ؛والؿروة الصػا طؾك وكذلؽ  الؿتؼد 
ٓ   إلف ٓ» ويؼقل: ثالثا ُيؽب ر الصػا طؾك وقػ إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ »  ٓ وحده اهللإ

ٓ  قدير، شلء كؾ   طؾك وهق الحؿد ولف الؿؾؽ لف ،لف شريؽ  اهلل وحده، أكجز ٓ إلف إ
هذا ثالث  ذلؽ، قال مثؾ ، ثؿ دطا بقـ«وطده، وكصر طبده، وهزم إحزاب وحده

 حتك أتك الؿروة فػعؾ طؾك الؿروة كؿا فعؾ طؾك الصػا. ...مرات

 «البخاري صحقح» يف ثبت لؿا والقسطك، الصغرى الجؿرتقـ رمل بعد وكذلؽ
 كؾ   إثر طؾك ُيؽب ر حصقات بسبع الدكقا الجؿرة يرمل كان:  طؿر بـ اهلل طبد أنَّ 

                                                           
 .(486ص:تؼدم تخريجف )( 4)
 (.5/988« )مجؿقع الػتاوى» (6)
 (.4644« )صحقح مسؾؿ» (9)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه314
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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سخجاُب فيها الدعاء ٌُ ٌٌ للمسلم   أحىا

 قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث يف ثبت وقد الؿؾفقفقـ، وإغاثةِ  الؽربات، وتػريج
ٓ   إلف ٓ :قبؾل مـ والـبق قن أكا قؾُتف ما وخقر ،طرفة يقم دطاء الدطاء خقرُ »  ٓ وحده اهللإ

 الؿبارك الققم اهذ يف إذ ؛(1)«قدير شلء كؾ   طؾك وهق الحؿد ولف الؿؾؽ لف لف شريؽ
 دطقاتِفؿ لؼبقل اسببً  يؽقن ما والخضقع والخشقع والطؿلكقـةِ  اإليؿان مـ الـاَس  َيغشك
 طشقة الحجقَج  أنَّ  الؿعؾقم مِـ» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال طثراهتؿ، وإقالة
 .(2)«طـف التعبقر يؿؽـ ٓ ما والربكةِ  والـقرِ  والرحؿة اإليؿان مـ قؾقهبؿ طؾك يـزل طرفة

 ى بفا يؼَػ  أن لؾؿسؾؿ يـبغل خاصةٌ  أمؽـةٌ  الحج   ويف  اقتداءً  الدطاءَ  فقفا ويتحر 
 بإخص   وهل ، اهلل ويدطق الؼبؾةَ  ويستؼبُؾ  فقفا يؼُػ  كان أكَّف طـف ثبت حقث ،ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل
م كؿا طرفة يف أماكـ: ستة  .تؼدَّ

 ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا الحرام الَؿشعر ويف
ة صػة يف  جابر حديث يف جاء وقد ،[444]البؼرة: ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ  حجَّ

 وهؾؾف وكبَّره فدطاه الؼبؾة فاستؼبؾ الحرام الؿشعر أتك حتك الؼصقاءَ  ركب أكَّف» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
ا، أسػر حتك اواقػً  يزل فؾؿ ووحده،  مسؾؿ. رواه ،(3)«الشؿس تطؾع أن قبؾ فدفع جدًّ

م: جابر حديث يف «مسؾؿ قحصح» يف ثبت لؿا ؛والؿروة الصػا طؾك وكذلؽ  الؿتؼد 
ٓ   إلف ٓ» ويؼقل: ثالثا ُيؽب ر الصػا طؾك وقػ إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ »  ٓ وحده اهللإ

ٓ  قدير، شلء كؾ   طؾك وهق الحؿد ولف الؿؾؽ لف ،لف شريؽ  اهلل وحده، أكجز ٓ إلف إ
هذا ثالث  ذلؽ، قال مثؾ ، ثؿ دطا بقـ«وطده، وكصر طبده، وهزم إحزاب وحده

 حتك أتك الؿروة فػعؾ طؾك الؿروة كؿا فعؾ طؾك الصػا. ...مرات

 «البخاري صحقح» يف ثبت لؿا والقسطك، الصغرى الجؿرتقـ رمل بعد وكذلؽ
 كؾ   إثر طؾك ُيؽب ر حصقات بسبع الدكقا الجؿرة يرمل كان:  طؿر بـ اهلل طبد أنَّ 

                                                           
 .(486ص:تؼدم تخريجف )( 4)
 (.5/988« )مجؿقع الػتاوى» (6)
 (.4644« )صحقح مسؾؿ» (9)
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 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار315
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

315 أحواٌل للمسلم ُيستجاُب فيها الدعاء
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

م ثؿَّ  ،حصاة  ثؿَّ  يديف، ويرفع يدطق صقياًل  فقؼقمُ  الؼبؾة، مستؼبَؾ  فقؼقم ،ُيسفَؾ  حتك يتؼدَّ
 ،صقياًل  فقؼقمُ  ،الؼبؾة مستؼبَؾ  ويؼقمُ  ،فقسفؾ الشؿال ذات يلخذ ثؿَّ  ،القسطك يرمل
 يؼػ وٓ القادي بطـ مـ العؼبة جؿرة يرمل ثؿَّ  ،صقياًل  ويؼقم ،يديف ويرفع ويدطق
 .(1)«يػعؾف ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  رأيُت  هؽذا فقؼقل: يـصرف ثؿَّ  طـدها،

ى فقفا يؼػ كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  ثبت مقاضع ستة ففذه  يديف، ويرفع الدطاء ويتحرَّ
 العبادات يف بالغٌ  شلنٌ  لف بؾ والصقام، والصالة الحج يف طظقؿ شلنٌ  لف فالدطاءُ  اوطؿقمً 
 وُلب فا. العبادة روُح  هق بؾ كؾ فا،

 

 

 

 

 
 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 (.4854« )صحقح البخاري» (4)
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 وأحقاٌل  أوقاٌت  وهل الدطقات، فقفا ُتجاب وأحقالٍ  أوقاٍت  إلك اإلشارةُ  معـا تؼدم
 وقربف إقباُلف وَيؼقى طؾقف، إْلحاُحف وَيْعُظؿ رب ف مـ العبدِ  ُقرُب  فقفا يزداد ،فاضؾة

 ُيـّبف ،الؼبقؾ هذا مـ طديدة أمقر إلك إشاراٌت  الؿباركة الـبقية السـة ويف وإخالصف،
. ٓ دطقَتف فننَّ  كذلؽ كان ـْ مَ  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  فقفا  ُترد 

 .دطقتفؿ د  رَ تُ  ٓ فقؿـ القاردة السـة كصقص مـ جؿؾةٍ  إلك هـا أشقر وَلعؾ ل

 ا  ودطقة الؿسافر، ودطقة يػطر، حتك الصائؿ ترد: ٓ دطقتفؿ أن   السـة يف ورد فِؿؿ 
 أكس حديث مـ لؾبقفؼل «الؽربى الســ» فػل الؿظؾقم، ودطقة طؾقف، أو لقلده القالد

: ٓ دطقاٍت  ثالُث » :امرفقطً    .(1)«الؿسافر ودطقة الصائؿ، ودطقةُ  القالد، دطقةُ  ُترد 

 هريرة أبل طـ ماجف وابـ ،الرتمذيو ،داود وأبق ،«مسـده»اإلمام أحؿد يف  وروى
ـّ  يستجاب دطقات ثالُث » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  : شّؽ  ٓ لف ـ   دطقة فقف

 .(2)«لقلده القالد طقةود الؿسافر، ودطقة الؿظؾقم،

 ا  الـَّبِل   بعثة ذكر يف  طباس ابـ حديُث : الؿظؾقم دطقة يف اأيًض  ورد وِمؿ 
 .(3)«حجاب اهلل وبقـ بقـفا لقس فنك فا الؿظؾقم دطقة ِؼ وات  » وفقف: القؿـ إلك امعاذً  ملسو هيلع هللا ىلص

 رواه ما :ذلؽ ومِـ ذلؽ، طؾك والشقاهد الققائع بذكر مؾقئةٌ  وإخبار السقر وُكتُب
 بـ سعقد طؾك ادَّطت أويس بـت أروى أنَّ  ،الزبقر بـ طروة طـ «صحقحف» يف مسؾؿ
 كـُت  أكا سعقٌد: فؼال ،الحؽؿ بـ مروان إلك فخاصؿتف ،أرضفا مـ اشقئً  أخذ أكَّف زيد

                                                           
 (.948ص:تؼدم تخريجف )( 4)
 (.609ص:تؼدم تخريجف ) (6)
 (.6884رواه البخاري ) (9)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 وأحقاٌل  أوقاٌت  وهل الدطقات، فقفا ُتجاب وأحقالٍ  أوقاٍت  إلك اإلشارةُ  معـا تؼدم
 وقربف إقباُلف وَيؼقى طؾقف، إْلحاُحف وَيْعُظؿ رب ف مـ العبدِ  ُقرُب  فقفا يزداد ،فاضؾة

 ُيـّبف ،الؼبقؾ هذا مـ طديدة أمقر إلك إشاراٌت  الؿباركة الـبقية السـة ويف وإخالصف،
. ٓ دطقَتف فننَّ  كذلؽ كان ـْ مَ  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  فقفا  ُترد 

 .دطقتفؿ د  رَ تُ  ٓ فقؿـ القاردة السـة كصقص مـ جؿؾةٍ  إلك هـا أشقر وَلعؾ ل

 ا  ودطقة الؿسافر، ودطقة يػطر، حتك الصائؿ ترد: ٓ دطقتفؿ أن   السـة يف ورد فِؿؿ 
 أكس حديث مـ لؾبقفؼل «الؽربى الســ» فػل الؿظؾقم، ودطقة طؾقف، أو لقلده القالد

: ٓ دطقاٍت  ثالُث » :امرفقطً    .(1)«الؿسافر ودطقة الصائؿ، ودطقةُ  القالد، دطقةُ  ُترد 

 هريرة أبل طـ ماجف وابـ ،الرتمذيو ،داود وأبق ،«مسـده»اإلمام أحؿد يف  وروى
ـّ  يستجاب دطقات ثالُث » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  : شّؽ  ٓ لف ـ   دطقة فقف

 .(2)«لقلده القالد طقةود الؿسافر، ودطقة الؿظؾقم،

 ا  الـَّبِل   بعثة ذكر يف  طباس ابـ حديُث : الؿظؾقم دطقة يف اأيًض  ورد وِمؿ 
 .(3)«حجاب اهلل وبقـ بقـفا لقس فنك فا الؿظؾقم دطقة ِؼ وات  » وفقف: القؿـ إلك امعاذً  ملسو هيلع هللا ىلص

 رواه ما :ذلؽ ومِـ ذلؽ، طؾك والشقاهد الققائع بذكر مؾقئةٌ  وإخبار السقر وُكتُب
 بـ سعقد طؾك ادَّطت أويس بـت أروى أنَّ  ،الزبقر بـ طروة طـ «صحقحف» يف مسؾؿ
 كـُت  أكا سعقٌد: فؼال ،الحؽؿ بـ مروان إلك فخاصؿتف ،أرضفا مـ اشقئً  أخذ أكَّف زيد

                                                           
 (.948ص:تؼدم تخريجف )( 4)
 (.609ص:تؼدم تخريجف ) (6)
 (.6884رواه البخاري ) (9)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مـ سؿعَت  وما قال: ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مـ سؿعُت  الذي بعد اشقئً  أرضفا مـ آخذُ 
 ؛اضؾؿً  إرض مـ اشبرً  أخذ َمـ» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسقل سؿعُت  قال ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
قف  كاكت إنْ  الؾَّفؿَّ  فؼال: هذا. بعد بق ـة أسللؽ ٓ مروان: لف فؼال ،«أرضقـ سبع إلك ُصق 
 هل َبقْـَا ثؿَّ  بصُرها، ذهب حتك ماتت فؿا قال: .أرضفا يف واقتؾفا بصَرها فعؿ   كاذبةً 
 .(1)«فؿاتت ُحػرة يف وقعت إذ أرِضفا يف تؿشل

 صحقح» فػل ُتَرد، ٓ الغقب بظفر الؿسؾؿِ  ٕخقف الؿسؾؿ دطقةَ  أن   السـة دّلت وكذلؽ
 كعؿ، فؼؾت: قال: العام؟ الحج أتريد :لصػقان قالت أكَّفا : الدرداء أم طـ «مسؾؿ
 بظفر ٕخقف الؿسؾؿ الؿرء دطقة» يؼقل: كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فننَّ  ؛بخقر لـا اهلل فادعُ  :قالت
ُؾ  الَؿَؾُؽ  قال بخقر ٕخقف دطا كؾ ؿا َمَؾٌؽ  رأسف طـد مستجابٌة، الغقب  آمقـ، بف: الؿقك 
 .(2)«بؿثؾ ولؽ

 مـ ما» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  الدرداء أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ وروى
ٓ   ؛الغقب بظفر ٕخقف يدطق مسؾؿ طبد  .(3) «بؿثؾ ولؽ :الَؿَؾؽ قالإ

 ا  طبادة طـ «البخاري صحقح» يف ثبت ما :ءالدطا إجابة يف السـة يف ورد وِمؿ 
ٓ   إلف ٓ فؼال: الؾقؾ مـ تعار   ـْ مَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ،  الصامت بـا  وحده اهللإ
 ،اهلل وسبحان ،هلل الحؿد قدير، شلء كؾ   طؾك وهق الحؿد، ولف الؿؾؽ لف لف، شريؽ ٓ
ٓ   إلف وٓ ٓ   ققة وٓ حقل وٓ ،أكبر واهلل ،اهللإ  دطا أو ،لل اغػر الؾفؿّ  قال: ثؿ   ،باهللإ

 .(4)«صالُتف ُقبؾت وصّؾك تقضل فنن لف، اسُتجقب

 ، جبؾ بـ معاذ طـ ،وغقُرهؿا ،«ســف» يف داود أبق، و«الؿسـد»أحؿد يف  وروى
 اهلل فقسلل الؾقؾ مـ فقتعار   اصاهرً  اهلل ذكر طؾك يبقت مسؾؿٍ  مـ ما» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ

                                                           
 (.4046« )صحقح مسؾؿ»(، و9444رواه البخاري ) (4)
 (.6899« )صحقح مسؾؿ» (6)
 (.6896« )صحقح مسؾؿ » (9)
 (.4458« )صحقح البخاري» (8)
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 َمً ُحسخجاُب دعىُتهم

ٓ   ؛رةوأخ الدكقا مـ اخقرً   .(1)«إّياه اهلل أططاهإ

  ُباإلجابة احريًّ  كان ؛أوامره طؾك امحافظً  لف امطقعً  اهلل مـ اقريبً  العبُد ؾ ؿا كان وك 
  هريرة أبل طـ «البخاري صحقح» يف ثبت وقد لرّبف، ومـاجاتف دطقاتف يف والؼبقل

  بالحرب، آذكتف فؼد اولقًّ  لل طادى َمـ قال: تعالك اهلل إن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:
 إلل   يتؼّرب طبدي يزال وما طؾقف، افترضتف مؿا إلل   أحّب  بشلء طبدي إللّ  تؼّرب وما

 ويده بف، يبصر الذي وبصره بف، يسؿع الذي سؿعف كـت أحببتف فنذا أحب ف، حتك بالـقافؾ
 طقذك ف،ٕ بل استعاذَ  ولئـ ٕططقـّف، سللـل وإنْ  بفا، يؿشل التل ورجؾف بفا، يبطش التل
 أكره وأكا الؿقت يؽره ،الؿممـ كػس قبض طـ ترددي فاطؾف أكا شلءٍ  طـ ترددُت  وما

 .(2)«مساءتف

 رغبةٍ  وشّدة وإخالصٍ  بصدٍق  الضر   مّسف إذا اهلل طؾك العبد ُيؼبِؾ طـدما وكذلؽ 
 ،[06]الـؿؾ: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ يؼقل: واهلل ُيرّد، ٓ دطاَءه فنن  
 وأخربَ  دطاه، إذا الؿضطر إجابةَ  تعالك اهلل َضِؿـ» أية: هذه يف العؾؿ أهؾ بعض قال

 وقطع اإلخالص طـ يـشل بالؾََّجل إلقف الضرورةَ  أنَّ  ذلؽ يف والسبُب  كػسف، طـ بذلؽ
 صائع كافر، أو مممـ مـ ُوِجدَ  وذّمةٌ  مققعٌ  سبحاكف طـده ولإلخالص سقاه، طؿا الؼؾب

 .(3)«فاجر أو

  ُاإلجابة يف طظقؿٌ  شلنٌ  لفا الحقت بطـ يف بفا دطا تلال  الـقن ذي ودطقة 
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: اهلل قال والؼبقل،
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 هذه أنَّ  السـة يف ثبت وقد ،[44 -48]إكبقاء: ﴾ے ھ ھ ھھ ہ ہ
َّٓ  شلء يف مسؾؿ هبا يدطق ٓ الؿباركة العظقؿة الدطقةَ  اإلمام  روى ،لف اهلل استجاب إ

                                                           
 (،9444) «بـ ماجفاســ »و (،5686« )ســ أبل داود»و(، 5/688،684،698« )الؿسـد» (4)

 (.5858« )صحقح الجامع»يف  وصححف إلباين 
 (.658ص:) تؼدم تخريجف( 6)
 (.49/484« )تػسقر الؼرصبل» (9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه318
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 َمً ُحسخجاُب دعىُتهم

ٓ   ؛رةوأخ الدكقا مـ اخقرً   .(1)«إّياه اهلل أططاهإ

  ُباإلجابة احريًّ  كان ؛أوامره طؾك امحافظً  لف امطقعً  اهلل مـ اقريبً  العبُد ؾ ؿا كان وك 
  هريرة أبل طـ «البخاري صحقح» يف ثبت وقد لرّبف، ومـاجاتف دطقاتف يف والؼبقل

  بالحرب، آذكتف فؼد اولقًّ  لل طادى َمـ قال: تعالك اهلل إن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:
 إلل   يتؼّرب طبدي يزال وما طؾقف، افترضتف مؿا إلل   أحّب  بشلء طبدي إللّ  تؼّرب وما

 ويده بف، يبصر الذي وبصره بف، يسؿع الذي سؿعف كـت أحببتف فنذا أحب ف، حتك بالـقافؾ
 طقذك ف،ٕ بل استعاذَ  ولئـ ٕططقـّف، سللـل وإنْ  بفا، يؿشل التل ورجؾف بفا، يبطش التل
 أكره وأكا الؿقت يؽره ،الؿممـ كػس قبض طـ ترددي فاطؾف أكا شلءٍ  طـ ترددُت  وما

 .(2)«مساءتف

 رغبةٍ  وشّدة وإخالصٍ  بصدٍق  الضر   مّسف إذا اهلل طؾك العبد ُيؼبِؾ طـدما وكذلؽ 
 ،[06]الـؿؾ: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ يؼقل: واهلل ُيرّد، ٓ دطاَءه فنن  
 وأخربَ  دطاه، إذا الؿضطر إجابةَ  تعالك اهلل َضِؿـ» أية: هذه يف العؾؿ أهؾ بعض قال

 وقطع اإلخالص طـ يـشل بالؾََّجل إلقف الضرورةَ  أنَّ  ذلؽ يف والسبُب  كػسف، طـ بذلؽ
 صائع كافر، أو مممـ مـ ُوِجدَ  وذّمةٌ  مققعٌ  سبحاكف طـده ولإلخالص سقاه، طؿا الؼؾب

 .(3)«فاجر أو

  ُاإلجابة يف طظقؿٌ  شلنٌ  لفا الحقت بطـ يف بفا دطا تلال  الـقن ذي ودطقة 
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: اهلل قال والؼبقل،
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 هذه أنَّ  السـة يف ثبت وقد ،[44 -48]إكبقاء: ﴾ے ھ ھ ھھ ہ ہ
َّٓ  شلء يف مسؾؿ هبا يدطق ٓ الؿباركة العظقؿة الدطقةَ  اإلمام  روى ،لف اهلل استجاب إ

                                                           
 (،9444) «بـ ماجفاســ »و (،5686« )ســ أبل داود»و(، 5/688،684،698« )الؿسـد» (4)

 (.5858« )صحقح الجامع»يف  وصححف إلباين 
 (.658ص:) تؼدم تخريجف( 6)
 (.49/484« )تػسقر الؼرصبل» (9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار319
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 يف وهق بفا دطا إذ الـقن ذي دطقةُ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ وغقره ،الرتمذيو أحؿد،
ٓ   إلف ٓ الحقت: بطـ  شلء يف رجؾ بفا َيْدعُ  َلؿ الظالؿقـ، مـ كـت إين سبحاكؽ أكتإ
ٓ   قط  .(1)«لف اهلل استجابإ

 حقاتف يف هبا قام التل ةالصالح بلطؿالِف اهلل إلك التقسَؾ  ذلؽ إلك العبدُ  ضؿّ  وإذا
بً   الثالثة الـػر يف الشلن هق كؿا ،دطقة لف ُتردَّ  َلؿ ؛مرضاتف هبا اصالبً  اهلل إلك هبا امتؼر 
َؾ  ،الغار يف وهؿ الصخرة طؾقفؿ أصبؼت الذيـ  أطؿالف مـ بعؿؾ مـفؿ واحد كؾ   فتقسَّ

 كامؾة. قّصتفؿ مضت وقد ،بذلؽ طـفؿ اهلل فّرج حتك ،الصالحة

 ؛يرضقف بؿا رب ف طؾك وإقباُلف الصالحة إطؿال مـ وإكثاُره اهلل إلك العبد ُب فتؼر  
 وحده. اهلل بقد والتقفقؼ اإلجابة، دواطل وأهؿ   ،الؼبقل أسباب أطظؿُ  هق
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 -عباداتال جؿقع شلن- فقفا الؿسؾؿَ  يؾزم ،جؾقؾةٌ  وطبادةٌ  ،طظقؿةٌ  صاطةٌ  الدطاءَ  إنَّ 

 خقرَ  فننَّ  ؛سبقؾف وسؾقكُ  صريؼتف، واتباعُ  سـّتف، ولزوم ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل هبدي التؼّقدُ 
 كؾَّ  يؼقل -والسالم الصالة طؾقف- كان وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد هدي وأققَمف وأكؿَؾف الفدي
 هدي الفدي وخقرَ  ،اهلل كتاُب  الحديث أصدق فنن   ،بعد أما» الـاس: خطب إذا جؿعة
 كؾ   طؾك القاجب فننَّ  ولذا ،(1)«ضاللة بدطة وكؾ   ،محدثاتفا إمقر وشر   ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد
 هدَي  ديـف أمقر جؿقع يف ويؾزم الديـ، يف الؿحدثات مـ الحذر أشدَّ  يحذر أنْ  مسؾؿ
 والؿرَسؾقـ. إكبقاء سق د

 ملسو هيلع هللا ىلص َيَدعْ  فؾؿ القجقه، مـ بقجف فقف كؼَص  ٓ كامٌؾ  هدٌي  الدطاء يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هدَي  إنَّ 
َّٓ  بالدطاء الؿتعؾ ؼةِ  والػائدة الخقر مـ اشقئً   ،وأوفاها وأكؿؾِفا القجقه أتؿ   طؾك بّقـفاإ
 حتك ملسو هيلع هللا ىلص يؿت ولؿ الديـ، جقاكب جؿقع يف -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- شلُكف هق كؿا
 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ ققلف: اهلل أكزل

 فقف، كؼَص  ٓ شاماًل  اوافقً  اماًل ك اهديً  يجُده الدطاء يف ملسو هيلع هللا ىلص هدَيف يتلّمؾ وَمـ ،[9]الؿائدة:
ة فبّقـ  الؿعّقـة، إحقال أو ،الؿعّقـة إمؽـة أو ،الؿعّقـة بإوقات الؿتعؾ ؼة إدطقةَ  لألمَّ

 بإوقات يتعّؾؼ مؿا طـف ورد ما بعض ذكرُ  سبؼ وقد والؿؼّقد، الدطاء مـ الؿطؾؼ ووّضح
 مـ طـف ورد ما ذكرُ  وسبؼ الدطاَء، افقف يتحّروا أنْ  لؾؿسؾؿقـ ُيستَحب   التل الػاضؾة

 إلك اإلشارةُ  سبؼ وكذلؽ فقفا، الدطاء تحري يستحب التل الػاضؾة لألمؽـة بقان
 الدطاء؛ تحري فقفا لف فقستحب ،الؿسؾؿ طؾقفا يؽقن التل الػاضؾة إحقال مـ جؿؾة
ةِ  ،اهلل مـ فقفا قربِف لِعظؿ  وُذل ف. وخضقطف إخباتف وشدَّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 -عباداتال جؿقع شلن- فقفا الؿسؾؿَ  يؾزم ،جؾقؾةٌ  وطبادةٌ  ،طظقؿةٌ  صاطةٌ  الدطاءَ  إنَّ 

 خقرَ  فننَّ  ؛سبقؾف وسؾقكُ  صريؼتف، واتباعُ  سـّتف، ولزوم ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل هبدي التؼّقدُ 
 كؾَّ  يؼقل -والسالم الصالة طؾقف- كان وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد هدي وأققَمف وأكؿَؾف الفدي
 هدي الفدي وخقرَ  ،اهلل كتاُب  الحديث أصدق فنن   ،بعد أما» الـاس: خطب إذا جؿعة
 كؾ   طؾك القاجب فننَّ  ولذا ،(1)«ضاللة بدطة وكؾ   ،محدثاتفا إمقر وشر   ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد
 هدَي  ديـف أمقر جؿقع يف ويؾزم الديـ، يف الؿحدثات مـ الحذر أشدَّ  يحذر أنْ  مسؾؿ
 والؿرَسؾقـ. إكبقاء سق د

 ملسو هيلع هللا ىلص َيَدعْ  فؾؿ القجقه، مـ بقجف فقف كؼَص  ٓ كامٌؾ  هدٌي  الدطاء يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هدَي  إنَّ 
َّٓ  بالدطاء الؿتعؾ ؼةِ  والػائدة الخقر مـ اشقئً   ،وأوفاها وأكؿؾِفا القجقه أتؿ   طؾك بّقـفاإ
 حتك ملسو هيلع هللا ىلص يؿت ولؿ الديـ، جقاكب جؿقع يف -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- شلُكف هق كؿا
 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ ققلف: اهلل أكزل

 فقف، كؼَص  ٓ شاماًل  اوافقً  اماًل ك اهديً  يجُده الدطاء يف ملسو هيلع هللا ىلص هدَيف يتلّمؾ وَمـ ،[9]الؿائدة:
ة فبّقـ  الؿعّقـة، إحقال أو ،الؿعّقـة إمؽـة أو ،الؿعّقـة بإوقات الؿتعؾ ؼة إدطقةَ  لألمَّ

 بإوقات يتعّؾؼ مؿا طـف ورد ما بعض ذكرُ  سبؼ وقد والؿؼّقد، الدطاء مـ الؿطؾؼ ووّضح
 مـ طـف ورد ما ذكرُ  وسبؼ الدطاَء، افقف يتحّروا أنْ  لؾؿسؾؿقـ ُيستَحب   التل الػاضؾة

 إلك اإلشارةُ  سبؼ وكذلؽ فقفا، الدطاء تحري يستحب التل الػاضؾة لألمؽـة بقان
 الدطاء؛ تحري فقفا لف فقستحب ،الؿسؾؿ طؾقفا يؽقن التل الػاضؾة إحقال مـ جؿؾة
ةِ  ،اهلل مـ فقفا قربِف لِعظؿ  وُذل ف. وخضقطف إخباتف وشدَّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 حزٍن، أو سرورٍ  مـ الـاس أحقال جؿقعَ  طـف الثابتةُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   ةُ أدطق اشتؿؾت وقد
 كؾ ف ذلؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص أّمَتف فدلَّ  ذلؽ، وغقر ،إقامة أو وسػرٍ  مصقبٍة، أو وكعؿةٍ  سؼٍؿ، أو وصحةٍ 

ب الدطاء مـ اشقئً  ملسو هيلع هللا ىلص َيَدعْ  وَلؿ إحقال، تؾؽ جؿقع يف يؼقلقه أن يـبغل ما خقر إلك  الؿؼر 
َّٓ  وأخرة الدكقا يف والسعادة الخقر كإل والؿقِصؾ اهلل إلك ة بقَّـفإ  ،كاماًل  اتامًّ  لألمَّ
ٓ   كبِل   مـ اهلل َبعث ما» :-طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- الؼائُؾ  وهق ٓ كقػ  احؼًّ  كانإ
َتف يدل   أنْ  طؾقف  مسؾؿ. رواه ،(1)«لفؿ يعؾؿف ما شرّ  وُيـِذرهؿ لفؿ، يعؾؿف ما خقرِ  طؾك أم 

 طـ الثابتةَ  الصحقحةَ  إدطقةَ  الؿسؾؿقـ طقام   بعُض  َيَدعَ  أن احؼًّ  عجبال مـ وإنَّ 
 وُيْؼبِؾقا ،الؿسؾؿقـ بقـ ُمتَداوَلة معتََبرةٍ  كثقرة كتٍب  يف مجؿقطة وهل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
صقـ بعُض  وكتَبفا الؿتؽؾ ِػقـ، بعُض  أكشلها ُمبتَدَطةٍ  ُمْحَدَثةٍ  أدِطقةٍ  طؾك  دون الؿتخر 

ةِ  خقرِ  لَِفْدِي  اطتبارٍ  ودون والسـة، ؽتابال طؾك تعقيؾٍ   -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات - إمَّ
ـِ  طـ الـاَس  بذلَؽ  فَشَغُؾقا ـَ ؾػ: بعُض  يؼقُل  هذا مثؾ ويف .البدعِ  يف وأوَقعقهؿ الس   الس 

َّٓ  ديـفؿ يف بدطةً  ققمٌ  ابتدع ما»  يقم إلك إلقفؿ ُيعقُدها ٓ ثؿّ  مثَؾفا، سـَّتِفؿ مـ اهلل كََزعإ
تف، وُكْصَحف وَقْدَره ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل فضَؾ  يعرُف  بؿسؾؿ يؾقؼ وكقػ ،(2)«الؼقامة  مع ثؿَّ  ٕمَّ
صقـ همٓء وكتِب  أدطقةِ  طؾك وُيْؼبُِؾ  الؿباَركة، العظقؿة وأدِطقتَف هدَيف َيَدعُ  ذلؽ  الؿتخر 

 ؟!الؿَتَؽؾ ػقـ

 :«والبدع الحقادث» كتاب صاحُب  الَطْرُصقشل   القلقد بـ محؿد بؽر أبق قال
 إكبقاء طـ كتابف يف اهلل َذَكرها التل الدطقات طـ ُتعِرَض  أن الُعجاب الَعجب ومِـ»

عراء ألػاظَ  تـتؼل ثؿَّ  باإلجابِة، مؼروكةً  وإصػقاءِ  وإولقاء  دطقَت  قد َكلكَّؽ والؽتَّاب، الش 
 .(3)«!!سقاهؿ َمـ بدطقات استعـَت  ثؿّ  ،دطقاتِفؿ بجؿقع -زطِؿؽ يف-

                                                           
 (.4488« )صحقح مسؾؿ» (4)
 (.4/49لعبد الرزاق )« الؿصـػ»(، و4/45« )ســ الدارمل» (6)
 (.4/48ٓبـ طالن )« الػتقحات الرباكقة» (9)
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 الخحرًُس مً ألادعيت اآلابخدعت

 ]إطراف: ﴾ۓ ے ے ھ﴿ تعالك: لؼقلف «تػسقره» يف الؼرصبل اإلمام لويؼق

 الؽتاب يف لقس بؿا يدطق أن :ومـفا» الدطاء: يف آطتداء أكقاع مـ جؿؾة يذكر وهق [،55
عًة، وكؾؿاٍت  رًة،ؼَّ ػَ مُ  األػاضً  فقتخقّر والسـة  لفا أصؾ ٓ كراريس يف وجدها قد مسجَّ
 مـ َيؿـع هذا وكؾ   ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بف دطا ما ويرتك ه،شعارَ  فقجعؾفا ،طؾقفا معّقل وٓ

 .(1)«الدطاء استجابة

 مشتؿؾةٌ  الؿمّلػةِ  إدطقة هذه بعَض  أنَّ  :خطقرةً  إمر هذا يف يؽقن ما أشد   وإن  
 إدريس بـ أحؿُد  العباس أبق قال بالغ، وشططٍ  شركقة واستغاثات كػرية ألػاظٍ  طؾك

 الـاقؾة الؽػرية إدطقة مـ اأكقاطً  وذكر التققػ، الدطاء يف إصَؾ  أن   ذكر أن بعد الؼرايف
 يجري وما إدطقةَ  هذه يحذرَ  أن لؾسائؾِ  فقـبغل ؛هذا تؼّرر إذا» اإلسالمقة: الؿّؾة مـ

 وحبقط الـقران يف والخؾقدِ  انيَّ الدَّ  َسخطِ  مـ إلقف مديتُ  لؿا ؛اشديدً  اَحذرً  مجراها
 يتحصؾ كّؾف فسادٌ  وهذا وإمقال، إرواح واستباحة إكؽحة واكػساخ إطؿال
َّٓ  الؿػاسد هذه أكثر ترتػع وٓ اإلسالم، إلك يرجع وٓ إدطقة هذه مـ واحد بدطاء إ
 كسلل ذكركاه، كؿا أمره كان ذلؽ طؾك مات فنن بالشفادتقـ؛ والـطؼ اإلسالم، بتجديد

 .(2)«طؼابف مقجبات مـ العافقة تعالك اهلل

  َّالتل إدطقةِ  هذه مِثؾ مـ الَحذر أشدّ  َيحذر أن مسؾؿ كؾ   طؾك القاجب إن 
وا الباصِؾ، وأئّؿة الضالل شققخ بعُض  أَْحَدَثفا  وصَرُفقهؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َهْدِي  طـ الـاَس  هبا فصد 

 لقتساءل الَػطِـ الؿسؾؿ وإنَّ  السبقؾ، سقاء طـ وَضؾ قا اكثقرً  وأَضؾ قا فَضؾ قا سـَّتِف، طـ هبا
 َرغؿ إورادِ  تؾؽ واخرتاعِ  إدطقةِ  تؾؽ ابتؽار إلك أولئَؽ  دطا الذي ما :مالؿؼا هذا يف
َّٓ  ذلؽ طؾك اجقابً  َيِجد فال ؟!وباصؾ ضالل مـ فقفا ما  أمقال أكَؾ  يريدون أولئؽ أنَّ إ

 جبؾ بـ معاذ ققُل  -معـا مرَّ  أن- سبؼ وقد والؿريديـ، إتباع وتؽثقرَ  بالباصؾ الـاس
 الؿممـ يلخذه حتك الؼرآن فقفا وُيػتح الؿال فقفا يؽثر افتـً  ؽؿورائ ـْ مِ  إنَّ » :

                                                           
 (.8/488« )الجامع ٕحؽام الؼرآن» (4)
 (.605 - 8/608 )لؾؼرايف« الػروق » (6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه322
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الخحرًُس مً ألادعيت اآلابخدعت

 ]إطراف: ﴾ۓ ے ے ھ﴿ تعالك: لؼقلف «تػسقره» يف الؼرصبل اإلمام لويؼق

 الؽتاب يف لقس بؿا يدطق أن :ومـفا» الدطاء: يف آطتداء أكقاع مـ جؿؾة يذكر وهق [،55
عًة، وكؾؿاٍت  رًة،ؼَّ ػَ مُ  األػاضً  فقتخقّر والسـة  لفا أصؾ ٓ كراريس يف وجدها قد مسجَّ
 مـ َيؿـع هذا وكؾ   ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بف دطا ما ويرتك ه،شعارَ  فقجعؾفا ،طؾقفا معّقل وٓ

 .(1)«الدطاء استجابة

 مشتؿؾةٌ  الؿمّلػةِ  إدطقة هذه بعَض  أنَّ  :خطقرةً  إمر هذا يف يؽقن ما أشد   وإن  
 إدريس بـ أحؿُد  العباس أبق قال بالغ، وشططٍ  شركقة واستغاثات كػرية ألػاظٍ  طؾك

 الـاقؾة الؽػرية إدطقة مـ اأكقاطً  وذكر التققػ، الدطاء يف إصَؾ  أن   ذكر أن بعد الؼرايف
 يجري وما إدطقةَ  هذه يحذرَ  أن لؾسائؾِ  فقـبغل ؛هذا تؼّرر إذا» اإلسالمقة: الؿّؾة مـ

 وحبقط الـقران يف والخؾقدِ  انيَّ الدَّ  َسخطِ  مـ إلقف مديتُ  لؿا ؛اشديدً  اَحذرً  مجراها
 يتحصؾ كّؾف فسادٌ  وهذا وإمقال، إرواح واستباحة إكؽحة واكػساخ إطؿال
َّٓ  الؿػاسد هذه أكثر ترتػع وٓ اإلسالم، إلك يرجع وٓ إدطقة هذه مـ واحد بدطاء إ
 كسلل ذكركاه، كؿا أمره كان ذلؽ طؾك مات فنن بالشفادتقـ؛ والـطؼ اإلسالم، بتجديد

 .(2)«طؼابف مقجبات مـ العافقة تعالك اهلل

  َّالتل إدطقةِ  هذه مِثؾ مـ الَحذر أشدّ  َيحذر أن مسؾؿ كؾ   طؾك القاجب إن 
وا الباصِؾ، وأئّؿة الضالل شققخ بعُض  أَْحَدَثفا  وصَرُفقهؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َهْدِي  طـ الـاَس  هبا فصد 

 لقتساءل الَػطِـ الؿسؾؿ وإنَّ  السبقؾ، سقاء طـ وَضؾ قا اكثقرً  وأَضؾ قا فَضؾ قا سـَّتِف، طـ هبا
 َرغؿ إورادِ  تؾؽ واخرتاعِ  إدطقةِ  تؾؽ ابتؽار إلك أولئَؽ  دطا الذي ما :مالؿؼا هذا يف
َّٓ  ذلؽ طؾك اجقابً  َيِجد فال ؟!وباصؾ ضالل مـ فقفا ما  أمقال أكَؾ  يريدون أولئؽ أنَّ إ

 جبؾ بـ معاذ ققُل  -معـا مرَّ  أن- سبؼ وقد والؿريديـ، إتباع وتؽثقرَ  بالباصؾ الـاس
 الؿممـ يلخذه حتك الؼرآن فقفا وُيػتح الؿال فقفا يؽثر افتـً  ؽؿورائ ـْ مِ  إنَّ » :

                                                           
 (.8/488« )الجامع ٕحؽام الؼرآن» (4)
 (.605 - 8/608 )لؾؼرايف« الػروق » (6)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار323
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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، والعبد والؽبقر، والصغقر والؿرأة، والرجؾ والؿـافؼ،  :يؼقل أن قائٌؾ  فققشُؽ  والحر 
 فنّياكؿ غقَره، لفؿ أبتدع حتك بؿتبعلَّ  هؿ ما !الؼرآن؟ قرأُت  وقد يتبعقين ٓ لؾـاس ما
 .(1)«ضاللةٌ  ابتدع ما فننَّ  ابتدع، وما

ـََّة، ولقؾزم كامؾة، وَحْقَطةٍ  بالغٍ  َحَذرٍ  طؾك الؿسؾؿ يؽقن أن يجب همٓء فِؿـ   الس 
 والػالح. السالمة ذلؽ فػل أهؾِفا، سبقَؾ  عبولقتّ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

│ 
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 َصرِف  تحريؿ طؾك الداّلة والسـة الؽتاب يف الـصقُص  وكثرت إدّلةُ  تضافرت لؼد

ٓ   يؽقن ٓ الدطاءَ  وأن   ،الؿؾَّةِ  مـ الـاقؾِ  الشرك مـ كقعٌ  ذلؽ وأنَّ  اهلل، لغقر الدطاءِ   لَِؿـإ
 .ذلؽ مـ شلء يف شريؽ هلل ولقس والبسط، والؼبض والرفع، والخػض والعطاء، الؿـع بقده

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ تعالك: اهلل قال 
 ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ تعالك: وقال ،[06]الـؿؾ: ﴾ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ
 ی﴿ تعالك: وقال ،[6]فاصر: ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ
 ٻ ٻ ٱ خت حت جت يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ
 .[468 -460]يقكس: ﴾ڤ ڤ ٹ

 اهلل ويرزُقف غقَره، فقدطق اهلل خؾؼف طاقؾٍ  مـ ويصح   بنكساٍن، يؾقؼ كقػ فنكَّف ولفذا 
 ططاءٌ  بقده لقس اهلل غقر مدطق   كؾَّ  أنَّ  مع ؟!غقره طؾك وُيؼبؾ اهلل ويعطقف سقاه، ويسلُل 
، وٓ كػعٌ  وٓ مـعٌ  وٓ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ تعالك: اهلل يؼقل ضر 
 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ تعالك: ويؼقل ،[50]اإلسراء: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب
 ڎ ڎ﴿ تعالك: ويؼقل ،[69 -66]سبل: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 هذا يف وأيات ،[48 -49]فاصر: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳڳ

 كثقرة. الؿعـك
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َّخ اٌضالي خغىزح دعبح اٌجبعً  وأئ
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 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 َصرِف  تحريؿ طؾك الداّلة والسـة الؽتاب يف الـصقُص  وكثرت إدّلةُ  تضافرت لؼد

ٓ   يؽقن ٓ الدطاءَ  وأن   ،الؿؾَّةِ  مـ الـاقؾِ  الشرك مـ كقعٌ  ذلؽ وأنَّ  اهلل، لغقر الدطاءِ   لَِؿـإ
 .ذلؽ مـ شلء يف شريؽ هلل ولقس والبسط، والؼبض والرفع، والخػض والعطاء، الؿـع بقده

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ تعالك: اهلل قال 
 ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ تعالك: وقال ،[06]الـؿؾ: ﴾ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ
 ی﴿ تعالك: وقال ،[6]فاصر: ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ
 ٻ ٻ ٱ خت حت جت يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ
 .[468 -460]يقكس: ﴾ڤ ڤ ٹ

 اهلل ويرزُقف غقَره، فقدطق اهلل خؾؼف طاقؾٍ  مـ ويصح   بنكساٍن، يؾقؼ كقػ فنكَّف ولفذا 
 ططاءٌ  بقده لقس اهلل غقر مدطق   كؾَّ  أنَّ  مع ؟!غقره طؾك وُيؼبؾ اهلل ويعطقف سقاه، ويسلُل 
، وٓ كػعٌ  وٓ مـعٌ  وٓ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ تعالك: اهلل يؼقل ضر 
 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ تعالك: ويؼقل ،[50]اإلسراء: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب
 ڎ ڎ﴿ تعالك: ويؼقل ،[69 -66]سبل: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 هذا يف وأيات ،[48 -49]فاصر: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳڳ

 كثقرة. الؿعـك
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َّخ اٌضالي خغىزح دعبح اٌجبعً  وأئ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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َّٓ  ،ذلؽ طؾك دٓلتفا وضفقر طؾقف الشقاهد وكثرةِ  إمرِ  هذا وضقِح  ورغؿ  أنَّ إ
 طؾقفؿ فُقشب فقن الباصؾ، وأئؿةُ  الضالل دطاةُ  طضدهؿ يف ت  يػُ  يزال ٓ َمـ الـاس مِـ

 .الباصؾ لفؿ ويزي ـقن الحؼائؼ، طؾقفؿ سقنْؾبِ ويَ  إمقَر،

تف طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل خاف وقد  ة مـ أمَّ  داود وأبق أحؿد اإلمام روى الؿضؾ قـ، إئؿَّ
 وإك ؿا» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ،ثقبان حديث مـ ،صحقح بنسـاد وغقُرهؿ والحاكؿ
؛ وقع قد أمتف طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل خافف الذي وهذا ،(1)«الؿضؾ قـ إئؿةَ  أمتل طؾك أخاف
 والتعؾ َؼ  إحجار دطاءَ  لؾـاس فزيَّـقا الضالل وأئؿةِ  الباصؾ دطاةِ  بعُض  تسؾَّط حقث

مَ  بالؼبقر،  .والـذور الؼرابقـ بلكقاع إلقفا والتؼد 

ـُ  القفاء أبق قال   الحؼ كؾؿة ٓكتشار اإللحاد أهؾ ؾقبق صبئت» : طؼقؾ اب
 كباهةً  لؿؼالتفؿ يرون ٓ ذلؽ مع ثؿَّ  ٕوامرها... وآمتثال الخؾؼ بقـ الشرائع وثبقت

 الـبل لشلن بالتعظقؿ أسؿاطفؿ تؿأل وإذاكات ،ازحامً  تتدفَّؼ الجقامع بؾ ،اأثرً  وٓ
 ومعاكاة إخطارِ  قبرك مع الحج يف وإكػس إمقال وإكػاق بف، جاء بؿا واإلقرار ملسو هيلع هللا ىلص

 الؿػاسد فقضع الـؼؾ أهؾ يف يـدس   بعُضفؿ فجعؾ وإوٓد، إهؾِ  ومػارقةِ  إسػار
 ذِكرِ  مِـ الؿعجزات ُيؼارب ما يروي وبعُضفؿ وإخبار، قرالس   ويضع إساكقد، طؾك

 كثقر طـ الغققب طـ وإخبار البالد، بعض يف العادات وخقارق أحجار، يف خقاصَّ 
ؿقـ فـةِ الؽ مـ  البالد يف ٓنقَ الجَ  كؽثر تعالقا :فؼالقا ذلؽ... تؼرير يف وُيبالغ ،والؿـج 

فال يخؾق مع الؽثرة مـ مصادفة آتػاق لقاحدة مـ  ،الخقاص والـجقم وإشخاص
ُق هبا الؽؾ...  . كالمِف ك آخرإل .(2)«هذه، َفُقَصدَّ

 ؾ ـ كقػ -الؿسؾؿ أخل- فتلم   مـ كقدهؿ وِطظؿ هؿمؽر بخػل   همٓء تؿؽَّ
 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بف جاء الذي والفدى الحؼ   طـ الفؿفّ وُج  الؿسؾؿقـ طقام مـ كثقر صد  

                                                           
 «الؿستدرك»و (،6664) «جامع الرتمذي»و (،8656« )ســ أبل داود»(، و648، 5/684« )الؿسـد» (4)

 (.4889« )صحقح الجامع»يف  ( يف حديث صقيؾ، وصححف إلباين 8/884)
 (.04 -04ٓبـ الجقزي )ص:« تؾبقس إبؾقس»( اكظر: 6)
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ت الضالٌ خطىزة دعاة  الباطل وأئمَّ

 ترب كٍ  أو بؼبقر تعؾ ٍؼ  مِـ ؛الباصؾ مـ وصـقٍف  الضالٓت مـ أكقاع إلك مـف وكؼؾِفؿ
 الؿػارق الضالل مـ ذلؽ وكحق وقِباب، ٕضرحةٍ  وكذر ذبٍح  أو وأحجار، بلشجار
ـِ  سالم،اإل لديـ  والؿتابعةِ  لؾؿعبقد، العؿؾ إخالص طؾك الؼائؿةِ  التقحقد ةلِؿؾَّ  الؿبايِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص لؾرسقل كؾ ف ذلؽ يف

ا علم أن ًيبغي وِممَّ ً وغيِرهم هإالء ضالٌ سبَب  أنَّ  :هىا ٌُ س ِممَّ  على وساز بهم جأجَّ
لهم  أشياء: جالجتُ  طٍس

ا :أحُدها  وطدلقا إكبقاء، طـ مـؼقلة مشؽؾة ُمجؿؾةٍ  متشاهبةٍ  ألػاظٍ  طؾك اطتؿاُدهؿ إمَّ
ؽقا الؿحؽؿة الصريحة إلػاظ طـ ؽقا شبفةٌ  فقف الػظً  سؿعقا كؾَّؿا وهؿ هبا، وتؿسَّ  تؿسَّ
 الؿخالػةُ  الصريحةُ  وإلػاظُ  ذلؽ، طؾك دلقاًل  يؽـ َلؿ وإن مذهبفؿ طؾك وحؿؾقه بف

ا لذلؽ ضقها أن إمَّ لقها أن وإما يػق   مـ الؿتشابف بعقنيتَّ  اللالض أهؾ يصـع كؿا يتلوَّ

 ڳ ڳ﴿ تعالك: اهلل قال الصريح، الؿحؽؿ طـ ويعِدلقن والسؿعقة، العؼؾقة إدلة
 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 .[8طؿران: ]آل ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 طؾقفؿ، مؽذوبةٌ  وهل ،اصدقً  ضـ قها إكبقاء طـ إلقفؿ مـؼقلةٌ  أخبارٌ  :الثاين إمر
ةُ  إصـام ادُطبَّ  َوَضعفا  يف ولقس لباصؾفؿ، اوتليقدً  لؿذاهبفؿ ااكتصارً  ؛الباصؾِ  وأئؿَّ
 بات ػاق طؾقف ُيعتؿد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك مرفقعٌ  واحدٌ  حديٌث  الباب هذا يف ُيروى ما جؿقع
 أكَّف بالحديث الؿعرفة أهُؾ  َيعرُف  إكَّؿا ذلؽ يف الؿروي   بؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص بحديثف الؿعرفة أهؾ
ا الؿقضقطات، مـ دً تع إمَّ ا واضعف، مـ اؿ   ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل إلك كسبتفؿ مثؾ ؛مـف اغؾطً  وإمَّ
ـ لق» قال: أكَّف  البق ـ اإلفؽ مـ ذلؽ وكحق ،(1)«بف اهلل لـػعف ؛حجر يف ضـ ف أحُدكؿ حس 

 القاضح. والؽذب

                                                           
 قال ابـ تقؿقة: مقضقع. وقال ابـ»(، وقال: 444)ص:« الؿقضقطات»طؾل قاري يف  ( أورده مالَّ 4)

الؼقؿ: هق مـ كالم ُطبَّاد إصـام الذيـ ُيحسـقن ضـَّفؿ بإحجار. وقال ابـ حجر العسؼالين: 
 «.ٓ أصؾ لف

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه326
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ت الضالٌ خطىزة دعاة  الباطل وأئمَّ

 ترب كٍ  أو بؼبقر تعؾ ٍؼ  مِـ ؛الباصؾ مـ وصـقٍف  الضالٓت مـ أكقاع إلك مـف وكؼؾِفؿ
 الؿػارق الضالل مـ ذلؽ وكحق وقِباب، ٕضرحةٍ  وكذر ذبٍح  أو وأحجار، بلشجار
ـِ  سالم،اإل لديـ  والؿتابعةِ  لؾؿعبقد، العؿؾ إخالص طؾك الؼائؿةِ  التقحقد ةلِؿؾَّ  الؿبايِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص لؾرسقل كؾ ف ذلؽ يف

ا علم أن ًيبغي وِممَّ ً وغيِرهم هإالء ضالٌ سبَب  أنَّ  :هىا ٌُ س ِممَّ  على وساز بهم جأجَّ
لهم  أشياء: جالجتُ  طٍس

ا :أحُدها  وطدلقا إكبقاء، طـ مـؼقلة مشؽؾة ُمجؿؾةٍ  متشاهبةٍ  ألػاظٍ  طؾك اطتؿاُدهؿ إمَّ
ؽقا الؿحؽؿة الصريحة إلػاظ طـ ؽقا شبفةٌ  فقف الػظً  سؿعقا كؾَّؿا وهؿ هبا، وتؿسَّ  تؿسَّ
 الؿخالػةُ  الصريحةُ  وإلػاظُ  ذلؽ، طؾك دلقاًل  يؽـ َلؿ وإن مذهبفؿ طؾك وحؿؾقه بف

ا لذلؽ ضقها أن إمَّ لقها أن وإما يػق   مـ الؿتشابف بعقنيتَّ  اللالض أهؾ يصـع كؿا يتلوَّ

 ڳ ڳ﴿ تعالك: اهلل قال الصريح، الؿحؽؿ طـ ويعِدلقن والسؿعقة، العؼؾقة إدلة
 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 .[8طؿران: ]آل ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 طؾقفؿ، مؽذوبةٌ  وهل ،اصدقً  ضـ قها إكبقاء طـ إلقفؿ مـؼقلةٌ  أخبارٌ  :الثاين إمر
ةُ  إصـام ادُطبَّ  َوَضعفا  يف ولقس لباصؾفؿ، اوتليقدً  لؿذاهبفؿ ااكتصارً  ؛الباصؾِ  وأئؿَّ
 بات ػاق طؾقف ُيعتؿد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك مرفقعٌ  واحدٌ  حديٌث  الباب هذا يف ُيروى ما جؿقع
 أكَّف بالحديث الؿعرفة أهُؾ  َيعرُف  إكَّؿا ذلؽ يف الؿروي   بؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص بحديثف الؿعرفة أهؾ
ا الؿقضقطات، مـ دً تع إمَّ ا واضعف، مـ اؿ   ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل إلك كسبتفؿ مثؾ ؛مـف اغؾطً  وإمَّ
ـ لق» قال: أكَّف  البق ـ اإلفؽ مـ ذلؽ وكحق ،(1)«بف اهلل لـػعف ؛حجر يف ضـ ف أحُدكؿ حس 

 القاضح. والؽذب

                                                           
 قال ابـ تقؿقة: مقضقع. وقال ابـ»(، وقال: 444)ص:« الؿقضقطات»طؾل قاري يف  ( أورده مالَّ 4)

الؼقؿ: هق مـ كالم ُطبَّاد إصـام الذيـ ُيحسـقن ضـَّفؿ بإحجار. وقال ابـ حجر العسؼالين: 
 «.ٓ أصؾ لف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار327
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 وحؽاياٌت  ،(1)الشقطان أحقال مـ وهل أيات، مـ ضـ قها خقارُق  :الثالث إمر
ة يف الػالين  بالؼرب استغاث افالكً  أنَّ  مثؾ ،ؼبقرال أصحاب طـ لفؿ ُحؽقت  فُخؾ ص شدَّ
 صاحَب  فاسرتجك ضر   بف كزل اوفالكً  لف، فُؼضقت حاجة يف بف دطا أو دطاه اوفالكً  مـفا،
ه، فؽشػ الؼرب  الؿدخؾ هذا ومِـ ضروراهتا، وإزالة حقائجفا بؼضاء عةٌ مقلَ  والـػقُس  ُضرَّ
ج همٓء، قؾقب إلك الشقطانُ  كػذ ـ إلقف، دطقهتؿ يف هبؿ وتدرَّ  همٓء مـ لؾقاحد فحسَّ

 ًٓ ر فنذا َسَحِره، وأوقات ومسجده بقتف يف مـف أرجُح  وأكَّف الؼبقر، طـد الدطاءَ  أو  تؼرَّ
 وهذا بف، اهلل طؾك واإلقسام بف الدطاء إلك طـده الدطاء مـ أخرى درجةً  كؼَؾف طـده ذلؽ

ر فنذا قبؾف، الذي مـ أطظؿُ   تعظقِؿف يف أبؾغُ  بف اهلل طؾك اإلقسامَ  أنَّ  طـده انُ الشقط قرَّ
 ثؿَّ  اهلل، دون مـ كػِسف دطائف إلك أخرى درجةً  كؼؾف ،حاجتف قضاءِ  يف وأكجُح  واحرتامِف

 الؼـاديؾ، طؾقف ويققدُ  طؾقف، يعؽُػ  اوثـً  قربَه يتَّخذ أن إلك أخرى درجةً  ذلؽ بعد يـؼؾف
 واستالمِف وتؼبقؾف بف والطقاف لف بالسجقد ويعبُده الؿسجد، طؾقف ويبـل الستقر، وُيعؾ ُؼ 
 .(2)طـده والذبح إلقف والحج

 العؿؾ بنخالص الؿممـقـ سبقؾِ  ولزومُ  وجـقده، الشقطان مـ الحذرُ  والقاجُب  
 أتباطف مِـ وإياكؿ اهلل جعؾـا ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ لؾرسقل كؾ ف ذلؽ يف الؿتابعة مع  هلل كؾ ف

 سـَّتِف. لزومَ  وهداكا

 
 

 

│ 

                                                           
 (.948 -4/940ٓبـ تقؿقة )« الجقاب الصحقح»( اكظر: 4)
 (.698 -4/699لؼقؿ )ٓبـ ا« إغاثة الؾفػان»( اكظر: 6)
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م لؼد يـ، مـ ومؽاكتِف الدطاء فضؾِ  طؾك الؽالمُ  تؼدَّ  يجقز ٓ هلل خالٌص  حؼ   وأكَّف الد 
  :أي ،[44]الجـ: ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ تعالك: قال كؿا لغقره، صرُفف

يـ، لف وَأخؾِصقا التقحقد، لف َأفِردوا ولؽـ ،اأحدً  اهلل مع تشركقا ٓ  مطؾقٌب  سؾؿُ والؿ الد 
 سقاه، دون وحده يسللف حاجاتف، جؿقعِ  يف اهللَ  ويدطق أحقالف، كؾ   يف اهللَ  يسلَل  أن مـف

  .بف كؾ فا حاجاتف وُيـزل غقَره، يرجق وٓ ويرجقه

 مـ اهلل غقر طؾك َأقبؾقا أكَّفؿ :الخطقر الباب هذا يف الـاس بعضِ  أمر طجقب ومـ 
 ويسللقهنؿ هبؿ، ويستغقثقن بلهؾفا يستـجدون وكحقها، وإضرحة والؼبقر الِؼباب
 ذلؽ وغقرَ  الؾفػات، وإغاثةَ  الُؽربات وتػريَج  الديقن وقضاءَ  والعافقةَ  زَق والر   الـصرَ 
ل الطؾبات، أكقاع مـ ًٓ  همٓء فبدَّ لقا لفؿ، ققؾ الذي غقر قق  بدطائفؿ لفؿ الدطاءَ  بدَّ
ؿ اهلل، دون مـ حؿة بطؾب طؾقفؿ والرتح   يؽقن أن الُؿحال ومـ مـفؿ، ؿغػرةوال الرَّ

 اهلل، يؼبؾف اصالحً  طؿاًل  أو امشروطً  اأمرً  طـدهؿ الدطاءُ  أو هبؿ الدطاءُ  أو الؿقتك دطاءُ 
 سـةُ  وهذه اهلل تقفاه حتك سـة وطشريـ ابضعً  الؼبقر أهؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سـةُ  ففذه

 لبشرٍ  يؿؽـ هؾ سان،بنح لفؿ والتابعقـ الصحابة جؿقع صريؼةُ  وهذه الراشديـ، خؾػائف
 كاكقا أكَّفؿ مـؼطع أو ضعقػ أو صحقح بـؼؾٍ  مـفؿ أحدٍ  طـ يليت أن إرض وجف طؾك
حقا طـدها فدطقا الؼبقرَ  قصدوا حاجة لفؿ كان إذا  ُيصؾ قا أن طـ فضاًل  ؟!هبا وتؿسَّ

 فضقؾةً  أو سـةً  ذلؽ كان ولق ؟!حقائجفؿ يسللقهؿ أو بلصحاهبا، اهلل يسللقا أو طـدها
 الـبل قربُ طـدهؿ كان وقد والتابعقن، الصحابةُ  وَلَػعؾف ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل طـ ؼؾلـُ 

 دطا وٓ دطاه وٓ صاحٍب  قرب طـد استغاث َمـ مـفؿ فؿا الصحابة، سادات وقبقرُ  ملسو هيلع هللا ىلص
 ذلؽ، مـ اشقئً  يػعؾقا أن وحاشاهؿ بف، استسؼك وٓ بف استشػك وٓ طـده دطا وٓ بف
 بؽثقر. ذلؽ وند هق ما إكؽارُ  طـفؿ ثبت بؾ
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ُّك ثبٌمجىز  خغىزح اٌزع
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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م لؼد يـ، مـ ومؽاكتِف الدطاء فضؾِ  طؾك الؽالمُ  تؼدَّ  يجقز ٓ هلل خالٌص  حؼ   وأكَّف الد 
  :أي ،[44]الجـ: ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ تعالك: قال كؿا لغقره، صرُفف

يـ، لف وَأخؾِصقا التقحقد، لف َأفِردوا ولؽـ ،اأحدً  اهلل مع تشركقا ٓ  مطؾقٌب  سؾؿُ والؿ الد 
 سقاه، دون وحده يسللف حاجاتف، جؿقعِ  يف اهللَ  ويدطق أحقالف، كؾ   يف اهللَ  يسلَل  أن مـف

  .بف كؾ فا حاجاتف وُيـزل غقَره، يرجق وٓ ويرجقه

 مـ اهلل غقر طؾك َأقبؾقا أكَّفؿ :الخطقر الباب هذا يف الـاس بعضِ  أمر طجقب ومـ 
 ويسللقهنؿ هبؿ، ويستغقثقن بلهؾفا يستـجدون وكحقها، وإضرحة والؼبقر الِؼباب
 ذلؽ وغقرَ  الؾفػات، وإغاثةَ  الُؽربات وتػريَج  الديقن وقضاءَ  والعافقةَ  زَق والر   الـصرَ 
ل الطؾبات، أكقاع مـ ًٓ  همٓء فبدَّ لقا لفؿ، ققؾ الذي غقر قق  بدطائفؿ لفؿ الدطاءَ  بدَّ
ؿ اهلل، دون مـ حؿة بطؾب طؾقفؿ والرتح   يؽقن أن الُؿحال ومـ مـفؿ، ؿغػرةوال الرَّ

 اهلل، يؼبؾف اصالحً  طؿاًل  أو امشروطً  اأمرً  طـدهؿ الدطاءُ  أو هبؿ الدطاءُ  أو الؿقتك دطاءُ 
 سـةُ  وهذه اهلل تقفاه حتك سـة وطشريـ ابضعً  الؼبقر أهؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سـةُ  ففذه

 لبشرٍ  يؿؽـ هؾ سان،بنح لفؿ والتابعقـ الصحابة جؿقع صريؼةُ  وهذه الراشديـ، خؾػائف
 كاكقا أكَّفؿ مـؼطع أو ضعقػ أو صحقح بـؼؾٍ  مـفؿ أحدٍ  طـ يليت أن إرض وجف طؾك
حقا طـدها فدطقا الؼبقرَ  قصدوا حاجة لفؿ كان إذا  ُيصؾ قا أن طـ فضاًل  ؟!هبا وتؿسَّ

 فضقؾةً  أو سـةً  ذلؽ كان ولق ؟!حقائجفؿ يسللقهؿ أو بلصحاهبا، اهلل يسللقا أو طـدها
 الـبل قربُ طـدهؿ كان وقد والتابعقن، الصحابةُ  وَلَػعؾف ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل طـ ؼؾلـُ 

 دطا وٓ دطاه وٓ صاحٍب  قرب طـد استغاث َمـ مـفؿ فؿا الصحابة، سادات وقبقرُ  ملسو هيلع هللا ىلص
 ذلؽ، مـ اشقئً  يػعؾقا أن وحاشاهؿ بف، استسؼك وٓ بف استشػك وٓ طـده دطا وٓ بف
 بؽثقر. ذلؽ وند هق ما إكؽارُ  طـفؿ ثبت بؾ
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ُّك ثبٌمجىز  خغىزح اٌزع
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 الخطاب بـ طؿرَ  خؾَػ  صؾقُت » قال: ُسقيد بـ الؿعرور طـ واحد، غقرُ  روى
 ،﴾گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ :فقفا فؼرأ الصبح، صالةَ  مؽةَ  صريؼ يف 

 فؼقؾ: همٓء؟ يذهُب  أيـ فؼال: مذاهب، يذهبقن الـاَس  رأى ثؿَّ  ،﴾ٻ ٱ﴿و
 َمـ هؾؽ إكَّؿا فؼال: فقف، صؾ قنيُ  فُفؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   فقف صؾَّك مسجدٌ  الؿممـقـ، أمقرَ  يا

 أدركتف فَؿـ ،اوبَِقعً  كـائس ويتخذوهنا أكبقائفؿ آثارَ  يتَّبعقن كاكقا هذا، بؿثؾِ  قبؾؽؿ كان
، الؿساجد هذه يف مـؽؿ الصالةُ  دها وٓ فؾقؿضِ  ٓ وَمـ فؾُقصؾ   .(1)«يتعؿَّ

 افتتان قةَ خش ؛ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أصحاُب  تحتفا بايع التل الشجرةَ  فؼطع اأيًض   وأرسؾ
 .(2)هبا الـاس

ثـا قال: ديـار، بـ خالد طـ «مغازيف» يف إسحاق بـ محؿد وروى  العالقة أبق حد 
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 (.6/456ٓبـ أبل شقبة )« الؿصـػ»(، و6898ق )لعبد الرزا« الؿصـػ» (4)
 (.8/549« )الػتح»(، وصححف الحافظ يف 6/80« )الطبؼات»( رواه ابـ سعد يف 6)
 (.6/86« )البداية والـفاية» (9)
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م باللبىز   خطىزة الخعلُّ

 وحذرٍ  كامؾة قطةٍ َح  مـ ô السؾُػ  طؾقف كان ما طؾك دٓلةٌ  إثر هذا ويف
 الؿممـقـ أمقر مـ بتقجقف وإكصارُ  الؿفاجرون فعؾف وما الخطقر، الباب هذا يف شديدٍ 
 طؾقف كاكقا ما طؾك دلقٌؾ  لؿؽاكف وَتْعِؿقةٍ  داكقال لؼرب إخػاءٍ  مـ  الخطاب بـ طؿر
 طـدها والصالةُ  الؼبقر طـد الدطاءُ  كان ولق الـاس، بف َيػتتـ لئال وحذرٍ  حقطةٍ  مـ

 طـده، ودطقا لذلؽ، اَطَؾؿً  الؼرب هذا الصحابةُ  َلـََصَب  امباًح  أو وسـةً  فضقؾةً  هبا والترب كُ 
ـ وديـِف ورسقلِف باهلل أطؾؿَ  كاكقا ولؽـ بعدهؿ، لَِؿـ ذلؽوسـقا   بعدهؿ، جاء مِؿَّ
 كان وقد أثار، تؾؽ واقتػقا السبقؾ هذا طؾك ساروا بنحسانٍ  لفؿ التابعقن وكذلؽ
 مـفؿ فؿا ،متقافرون وهؿ كثقر طددٌ  بإمصار ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصحاب قبقر مـ طـدهؿ

 أنَّ  الؿعؾقم ومـ .طـده دطا وٓ بف دطا وٓ دطاه وٓ ،صاحب قربِ طـد استغاث َمـ
ا هذا مثَؾ   يـؼؾ ولؿ دوَكف، هق ما كؼؾ طؾك بؾ كؼؾف، طؾك والدواطل الِفؿؿُ  تتقافر مؿَّ
 امشروطً  إمرُ  هذا كان إن :ُيؼال وحقـئذ د،واح حرٌف  ذلؽ مـ شلء فعؾ يف طـفؿ
 تؽقن وكقػ ؟!وتابعقفؿ والتابعقـ الصحابة طؾك وطؿاًل  اطؾؿً  يخػك فؽقػ ،وسـةً 

ؾةُ  الثالثةُ  الؼرونُ  ـُ  وهبذا خقر، كؾ   طؾك حرصفؿ مع بف جاهؾةً  الؿػضَّ  إمرَ  هذا أنَّ  يتبقَّ

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ يؼقل: واهلل شرطف، مـ وٓ اهلل ديـ مـ لقس
 مـ شرع فؼد ،شرطف فَؿـ ،ذلؽ اهللُ  يشرع َلؿ فنذا ،[64]الشقرى: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

يـ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ تعالك: اهلل قال وقد اهلل، بف يلذن َلؿ ما الد 
 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[99]إطراف:

ةُ  اإلسالم طؾؿاءُ  ذكر لؼد يـ وأئؿَّ  والسـةِ  الؽتاب مـ الؿلخقذةَ  قةَ الشرط إدطقةَ  الد 
 البدطقة، إدطقةِ  طـ اإلطراضِ  تؿام وأطرضقا الؿرطقِة، وضقابِطفا الشرطقةِ  بحدودها
 .ذلؽ يف ات باطفؿ والقاجُب 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
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ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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م باللبىز   خطىزة الخعلُّ

 وحذرٍ  كامؾة قطةٍ َح  مـ ô السؾُػ  طؾقف كان ما طؾك دٓلةٌ  إثر هذا ويف
 الؿممـقـ أمقر مـ بتقجقف وإكصارُ  الؿفاجرون فعؾف وما الخطقر، الباب هذا يف شديدٍ 
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 مـفؿ فؿا ،متقافرون وهؿ كثقر طددٌ  بإمصار ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصحاب قبقر مـ طـدهؿ

 أنَّ  الؿعؾقم ومـ .طـده دطا وٓ بف دطا وٓ دطاه وٓ ،صاحب قربِ طـد استغاث َمـ
ا هذا مثَؾ   يـؼؾ ولؿ دوَكف، هق ما كؼؾ طؾك بؾ كؼؾف، طؾك والدواطل الِفؿؿُ  تتقافر مؿَّ
 امشروطً  إمرُ  هذا كان إن :ُيؼال وحقـئذ د،واح حرٌف  ذلؽ مـ شلء فعؾ يف طـفؿ
 تؽقن وكقػ ؟!وتابعقفؿ والتابعقـ الصحابة طؾك وطؿاًل  اطؾؿً  يخػك فؽقػ ،وسـةً 

ؾةُ  الثالثةُ  الؼرونُ  ـُ  وهبذا خقر، كؾ   طؾك حرصفؿ مع بف جاهؾةً  الؿػضَّ  إمرَ  هذا أنَّ  يتبقَّ

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ يؼقل: واهلل شرطف، مـ وٓ اهلل ديـ مـ لقس
 مـ شرع فؼد ،شرطف فَؿـ ،ذلؽ اهللُ  يشرع َلؿ فنذا ،[64]الشقرى: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

يـ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ تعالك: اهلل قال وقد اهلل، بف يلذن َلؿ ما الد 
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 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

331 ق بالقبور
ُّ
خطورة التعل
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ؾ وَمـ  الصحابة طـد مقجقدةً  تؽـ ولؿ الباب هذا يف الـاُس  أحدثفا التل إدطقةَ  يتلم 
 :(1)مراتب ثالث كطؾ أك فا يجد بنحسان ات بعفؿ وَمـ

 الصالحقـ أو إكبقاء مـ كان سقاء غائب أو مق ٌت  وهق اهلل غقر يدطقَ  أن :هااحدإ
 اكصرين أو بؽ، أستغقث أو بؽ، أستجقر أكا أو َأِغثـل، فالن سقدي يا فقؼقل: غقرهؿ، أو

 الجفال مـ صائػةٌ  يػعؾف كؿا طؾلَّ  وُتب لل اغػر يؼقل: أن ذلؽ مـ وأطظؿُ  طدوي، طؾك
 مـ أفضَؾ  فقف الصالةَ  ويرى إلقف ويصؾل لؼربه يسجد أن ذلؽ مـ وأطظؿُ  لؿشركقـ،ا

 اإلسالم. ةمؾَّ  طـ الـاقؾ الشركِ  مـ ذلؽ وكؾ   الؼبؾة، استؼبال

 لـا ادع أو لل، اهللَ  ادعُ  والصالحقـ: إكبقاء مـ الغائب أو لؾؿقت يؼال أن :الثاكقة
 َلؿ التل البدع مـ وأكَّف جائز، غقر أكَّف طالؿٌ  يسرتيب ٓ ففذا لـا، اهلل اسلل أو ربَّؽ،
 تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ كص   بؾ باهلل، الشرك إلك الُؿػضقة إمة سؾػ مـ أحدٌ  يػعؾفا
   ـُ  ذلؽ أن  أو الؽربات، وتػريَج  الحاجات قضاءَ  مـفؿ صؾب سقاء» ؛الشرك طق
 .(2)«اهلل مـ ذلؽ يطؾبقا أن مـفؿ صؾب

 اأيًض  وهذا ذلؽ، كحق أو طـدك، فالن بجاه أو فالن بحؼ   أسللؽ ُيؼال: أن :الثالثة
 بقـفؿ، الؿشفقرة إدطقة مـ شلءٍ  يف هذا ُيعرف وٓ يػعؾقكف،  الصحابةُ  يؽـ َلؿ

 مقضقطة. أو ضعقػة أحاديث يف ذلؽ مـ شلء ُيـؼؾ وإكَّؿا

 ا شلءٍ  يف كان لق أك ف :هـا ُيعؾؿ أن ويـبغل م مؿ   الصحابةُ  إلقف لَسَبَؼـا خقرٌ  ذكُره تؼد 
 الذي كان وإن طاقؾ، يؼقلف ٓ وهذا طـف، ضؾ قا فؼد اصقابً  اهديً  كان فنن طؾقف، ولدل قكا
َّٓ  الحؼ   بعد فؿاذا والحؼ، الفدى هق طؾقف كاكقا  ؟!الضاللإ

                                                           
 (.950 - 4/956« )مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 4)
 (.860)ص: «اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ» (6)
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 الؿممـقـ طباده وطدو   اهلل طدو   أوحاه ما الدطاءِ  يف الشرك وققع أسباب أطظؿِ  مِـ إنَّ 
 إمرُ  آل حتك والصالحقـ، وإولقاء إكبقاء بؼبقر الػتـة مـ وأولقائِف ِحزبِف إلك إبؾقُس 
 طؾقفا وُبـقت ،اأوثاكً  وات خذت قبقُرهؿ وُطبدت اهلل، دون مـ أرباُبفا ُطبد أن إلك فقفا

رت الفقاكؾ، ، لفا اأجسادً  قرالص   تؾؽ ُجعؾت ثؿَّ  أرباهبا وُصق   اأصـامً  ُجعؾت ثؿَّ  ضِؾ 
 سبحاكف اهلل أخرب كؿا كقح ققم يف الداء هذا وققع أوُل  وكان تعالك، اهلل مع وُطبدت
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ يؼقل: حقث كتابف يف طـفؿ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
  طباس ابـ طـ «صحقحف» يف البخاري روى .[68-64]كقح: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲
ا كقح، ققم مـ صالحقـ رجال أسؿاء هذه» قال:  ققمفؿ إلك الشقطان أوحك هؾؽقا فؾؿَّ
قها اأكصابً  فقفا يجؾسقن كاكقا التل مجالسفؿ إلك اكصبقا أن  فػعؾقا بلسؿائفؿ، وسؿ 
 .(1)«ْت دَ ُطبِ  العؾؿُ  َخ وتـسَّ  أولئؽ هؾؽ إذا حتك تعبد، فؾؿ

ثـا ما :-بؾغـا فقؿا- همٓء خربِ  مِـ وكان» :«تػسقره» يف جرير ابـ وقال ـُ  بف حدَّ  اب
ثـا قال: ُحؿقد  يغقث أنَّ  ققس: بـ محؿد طـ مقسك، طـ سػقان، طـ مفران، حدَّ

ا هبؿ، يؼتدون أتباعٌ  لفؿ وكان آدم، بـل مـ صالحقـ اققمً  كاكقا اوكسرً  ويعقَق   ماتقا فؾؿَّ
ركاهؿ لق هبؿ: يؼتدون كاكقا الذيـ أصحاهبؿ قال  إذا العبادة إلك ـال أشقَق  كان صقَّ

روهؿ، ذكركاهؿ، ا فصقَّ  كاكقا إكَّؿا فؼال: ،إبؾقس إلقفؿ دبَّ  آخرون وجاء ماتقا فؾؿَّ
 .(2)«فعبدوهؿ الؿطر، ُيسؼقن وهبؿ يعبدوهنؿ،

 غقر قال» : الؼقؿ ابـ قال ô السؾػ مـ طددٍ  طـ الؿعـك هذا وُكؼؾ
                                                           

 .(965:تؼدم تخريجف )ص( 4)
  (.46/658« )تػسقر ابـ جرير» (6)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 الؿممـقـ طباده وطدو   اهلل طدو   أوحاه ما الدطاءِ  يف الشرك وققع أسباب أطظؿِ  مِـ إنَّ 
 إمرُ  آل حتك والصالحقـ، وإولقاء إكبقاء بؼبقر الػتـة مـ وأولقائِف ِحزبِف إلك إبؾقُس 
 طؾقفا وُبـقت ،اأوثاكً  وات خذت قبقُرهؿ وُطبدت اهلل، دون مـ أرباُبفا ُطبد أن إلك فقفا

رت الفقاكؾ، ، لفا اأجسادً  قرالص   تؾؽ ُجعؾت ثؿَّ  أرباهبا وُصق   اأصـامً  ُجعؾت ثؿَّ  ضِؾ 
 سبحاكف اهلل أخرب كؿا كقح ققم يف الداء هذا وققع أوُل  وكان تعالك، اهلل مع وُطبدت
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ يؼقل: حقث كتابف يف طـفؿ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
  طباس ابـ طـ «صحقحف» يف البخاري روى .[68-64]كقح: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲
ا كقح، ققم مـ صالحقـ رجال أسؿاء هذه» قال:  ققمفؿ إلك الشقطان أوحك هؾؽقا فؾؿَّ
قها اأكصابً  فقفا يجؾسقن كاكقا التل مجالسفؿ إلك اكصبقا أن  فػعؾقا بلسؿائفؿ، وسؿ 
 .(1)«ْت دَ ُطبِ  العؾؿُ  َخ وتـسَّ  أولئؽ هؾؽ إذا حتك تعبد، فؾؿ

ثـا ما :-بؾغـا فقؿا- همٓء خربِ  مِـ وكان» :«تػسقره» يف جرير ابـ وقال ـُ  بف حدَّ  اب
ثـا قال: ُحؿقد  يغقث أنَّ  ققس: بـ محؿد طـ مقسك، طـ سػقان، طـ مفران، حدَّ

ا هبؿ، يؼتدون أتباعٌ  لفؿ وكان آدم، بـل مـ صالحقـ اققمً  كاكقا اوكسرً  ويعقَق   ماتقا فؾؿَّ
ركاهؿ لق هبؿ: يؼتدون كاكقا الذيـ أصحاهبؿ قال  إذا العبادة إلك ـال أشقَق  كان صقَّ

روهؿ، ذكركاهؿ، ا فصقَّ  كاكقا إكَّؿا فؼال: ،إبؾقس إلقفؿ دبَّ  آخرون وجاء ماتقا فؾؿَّ
 .(2)«فعبدوهؿ الؿطر، ُيسؼقن وهبؿ يعبدوهنؿ،

 غقر قال» : الؼقؿ ابـ قال ô السؾػ مـ طددٍ  طـ الؿعـك هذا وُكؼؾ
                                                           

 .(965:تؼدم تخريجف )ص( 4)
  (.46/658« )تػسقر ابـ جرير» (6)
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ًٔب ُرعجد ٌِحني َصري٘ب أوثب ٍُىُّ يف لجىز اٌصب  اٌغ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ا ، كقح ققم يف صالحقـ اققمً  همٓء كان السؾػ: مـ واحد  طؾك طؽػقا ماتقا فَؾؿَّ
 .(1)«فعبدوهؿ إَمدُ  طؾقفؿ صال ثؿَّ  تؿاثقؾفؿ، صقروا ثؿَّ  قبقرهؿ،

 والتحذير ذلؽ مِـ الؿـع يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الـصقص وتقاترت إدلةُ  تضافرت ولفذا
 مـ لقس ذلؽ وأنَّ  الخؾؼ، شرار مـ بلكَّف فعؾف َمـ ووصِػ  فاطؾف، ولعـ فقف، والتغؾقظ مـف
 كثقرة. الؿعـك هذا يف طـف والـصقص والـصارى، القفقد ُسـَـ مـ وإكَّؿا ؾؿقـالؿس ُسـَـ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل ذكرت  سؾؿة أم أنَّ  : طائشة طـ ومسؾؿ البخاري روى
 العبُد  فقفؿ مات إذاَقْقٌم  أولئؽ» فؼال: َقر،الص   مـ فقفا وما الَحبشة بلرض رأهتا كـقسةً 
روا امسجًد  قبره ؾكط اقْ ـَ بَ  الصالح رجُؾ ال أو الصالح  أولئؽ َقر،الص   تؾؽ فقف وصق 
 .(2)«اهلل طـد الخؾؼ ِشرار

 سؿعُت  قال:  البجؾل اهلل طبد بـ ُجـدب طـ «صحقحف» يف مسؾؿ وروى
 مـؽؿ لل يؽقن أن اهلل إلك أبرأُ  إك ل» يؼقل: وهق بخؿسٍ  يؿقت أن قبؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
تِل مـ امت خًذ  كـُت  ولق ،خؾقاًل  إبراهقؿ خذات   كؿا خؾقاًل  ات خذين قد اهلل فنن   خؾقؾ،  أم 
َٓ  ،خؾقاًل  بؽر أبا ٓت خذُت  خؾقاًل   أكبقائفؿ قبقر يت خذون كاكقا قبؾؽؿ كان َمـ وإن   أ

 .(3)«ذلؽ طـ أكفاكؿ فنك ل ؛مساجد الؼبقرَ  تت خذوا فال أٓ مساجد،

 اهلل قاتؾ» ل:قا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : هريرة أبل طـ ومسؾؿ البخاري وروى
 والـصارى القفقدَ  اهلل لعـ» لؿسؾؿ: رواية ويف ،«مساجد أكبقائفؿ قبقر ات خذوا القفقدَ 
 .(4)«مساجد أكبقائفؿ قبقر ات خذوا

ا» قآ:  طباس وابـ طائشة طـ البخاري وروى  صِػؼ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسقل لزِ كُ  َلؿَّ
 طؾك اهلل لعـةُ  :كذلؽ وهق فؼال كشػفا، هبا اغتؿَّ  فنذا وجفف، طؾك لف خؿقصةً  يطرح

                                                           
 (.4/669« )إغاثة الؾفػان» (4)
 (.564« )صحقح مسؾؿ»(، و898« )صحقح البخاري» (6)
 .(596« )صحقح مسؾؿ» (9)
 (.596« )صحقح مسؾؿ»، و(898« )صحقح البخاري» (8)
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ا ُحعبد  الغُلىُّ في كبىز الصاِلحين ًصيرها أوجاه 

ر ،«مساجد أكبقائفؿ قبقرَ  اتخذوا والـصارى القفقد  .(1)صـعقا ما ُيحذ 

 اهلل لعـ» مـف: يُؼؿ َلؿ الذي مرضف يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال : طائشة وقالت
 خشل أكَّف غقر قربُه، ُٕبرز ذلؽ ولقٓ مساجد، أكبقائفؿ قبقر اتخذوا والـصارى القفقد

 .(2)ومسؾؿ البخاري رواه ،«امسجدً  يتخذ أن

 ثؿَّ  حقاتف، آخر يف مساجد الؼبقر اتخاذ طـ -طؾقف وسالمف اهلل صؾقاُت - هنك فؼد
 ذلؽ، يػعؾقا أن أمتف رلقحذ   ؛الؽتاب أهؾ مِـ ذلؽ َفَعَؾ  َمـ -السقاق يف وهق- لعـ إكَّف

ا. كثقرةٌ  الباب هذا يف الؿروية وأثار وإحاديث  جدًّ

 طـدها العبادة أو الدطاء بتحري مساجد الؼبقر اتخاذ طـ أمتف هنك إكَّؿا ملسو هيلع هللا ىلص والـبل  
ا  أن وأكره» : الشافعل اإلمام قال ،اأوثاكً  اتخاذها مظـَّةُ  وٕكَّف الشرك، لذريعة َسدًّ
 .(3)«الـاس مـ بعده َمـ وطؾك طؾقف الػتـة مخافة امسجدً  قربُه ُيجعؾ حتك مخؾقق ُيعظَّؿ

 الـجاسة مظـَّةُ  بلكَّفا ذلؽ طؾَّؾ َمـ وأما العؾؿ، أهؾ مـ احدو غقُر  الؿعـك هذا ذكر وقد
 ماكعٌ  إرض كجاسةَ  ٕنَّ  الُبعد؛ غايةَ  أبعدَ  فؼد الؿقتك صديد مِـ بالرتاب يختؾطُ  لؿا
 العؾَّة طؾك كبَّف قد ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  وٕنَّ  ،تؽـ َلؿ أو مؼربةً  كاكت سقاء طؾقفا، الصالة مـ

 يتخذون كاكقا قبؾؽؿ كان َمـ إن  » وبؼقلف: ،(4)«ُيعبد اوثـً  قبري َتجعؾ ٓ الؾ فؿ  » بؼقلف:
 .(5)«ذلؽ طـ أكفاكؿ فنك ل ،مساجد الؼبقر تتخذوا فال أٓ مساجد الؼبقرَ 

 وذرائعف، وأسبابف بالشرك معرفة لف فَؿـ وبالجؿؾة» : الؼقؿ ابـ اإلمام قال
 بالؾَّعـ مـف الؿبالغة هذه أنَّ  الـؼقض يحتؿؾ ٓ اجزمً  جزم مؼاصَده ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل طـ وَفِفؿ

 هق بؾ الـجاسة، ٕجؾ لقس (أكفاكؿ إك ل) وصقغة (تػعؾقا ٓ) صقغة بصقغتقف: والـفل
 يخش ولؿ هقاه، واتبع هناه، طـف ما وارتؽب طصاه بَِؿـ الالحؼة الشرك كجاسة ٕجؾ

                                                           
 (.890 -895« )صحقح البخاري» (4)
 (.564« )صحقح مسؾؿ»(، و8884، 4946« )اريصحقح البخ» (6)
  .(5/948) لؾـقوي «الؿجؿقع»اكظر:  (9)
 (.840« )مقصل مالؽ»و (،6/680« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (8)
 (.596رواه مسؾؿ )( 5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ا ُحعبد  الغُلىُّ في كبىز الصاِلحين ًصيرها أوجاه 

ر ،«مساجد أكبقائفؿ قبقرَ  اتخذوا والـصارى القفقد  .(1)صـعقا ما ُيحذ 

 اهلل لعـ» مـف: يُؼؿ َلؿ الذي مرضف يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال : طائشة وقالت
 خشل أكَّف غقر قربُه، ُٕبرز ذلؽ ولقٓ مساجد، أكبقائفؿ قبقر اتخذوا والـصارى القفقد

 .(2)ومسؾؿ البخاري رواه ،«امسجدً  يتخذ أن

 ثؿَّ  حقاتف، آخر يف مساجد الؼبقر اتخاذ طـ -طؾقف وسالمف اهلل صؾقاُت - هنك فؼد
 ذلؽ، يػعؾقا أن أمتف رلقحذ   ؛الؽتاب أهؾ مِـ ذلؽ َفَعَؾ  َمـ -السقاق يف وهق- لعـ إكَّف

ا. كثقرةٌ  الباب هذا يف الؿروية وأثار وإحاديث  جدًّ

 طـدها العبادة أو الدطاء بتحري مساجد الؼبقر اتخاذ طـ أمتف هنك إكَّؿا ملسو هيلع هللا ىلص والـبل  
ا  أن وأكره» : الشافعل اإلمام قال ،اأوثاكً  اتخاذها مظـَّةُ  وٕكَّف الشرك، لذريعة َسدًّ
 .(3)«الـاس مـ بعده َمـ وطؾك طؾقف الػتـة مخافة امسجدً  قربُه ُيجعؾ حتك مخؾقق ُيعظَّؿ

 الـجاسة مظـَّةُ  بلكَّفا ذلؽ طؾَّؾ َمـ وأما العؾؿ، أهؾ مـ احدو غقُر  الؿعـك هذا ذكر وقد
 ماكعٌ  إرض كجاسةَ  ٕنَّ  الُبعد؛ غايةَ  أبعدَ  فؼد الؿقتك صديد مِـ بالرتاب يختؾطُ  لؿا
 العؾَّة طؾك كبَّف قد ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  وٕنَّ  ،تؽـ َلؿ أو مؼربةً  كاكت سقاء طؾقفا، الصالة مـ

 يتخذون كاكقا قبؾؽؿ كان َمـ إن  » وبؼقلف: ،(4)«ُيعبد اوثـً  قبري َتجعؾ ٓ الؾ فؿ  » بؼقلف:
 .(5)«ذلؽ طـ أكفاكؿ فنك ل ،مساجد الؼبقر تتخذوا فال أٓ مساجد الؼبقرَ 

 وذرائعف، وأسبابف بالشرك معرفة لف فَؿـ وبالجؿؾة» : الؼقؿ ابـ اإلمام قال
 بالؾَّعـ مـف الؿبالغة هذه أنَّ  الـؼقض يحتؿؾ ٓ اجزمً  جزم مؼاصَده ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل طـ وَفِفؿ

 هق بؾ الـجاسة، ٕجؾ لقس (أكفاكؿ إك ل) وصقغة (تػعؾقا ٓ) صقغة بصقغتقف: والـفل
 يخش ولؿ هقاه، واتبع هناه، طـف ما وارتؽب طصاه بَِؿـ الالحؼة الشرك كجاسة ٕجؾ

                                                           
 (.890 -895« )صحقح البخاري» (4)
 (.564« )صحقح مسؾؿ»(، و8884، 4946« )اريصحقح البخ» (6)
  .(5/948) لؾـقوي «الؿجؿقع»اكظر:  (9)
 (.840« )مقصل مالؽ»و (،6/680« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (8)
 (.596رواه مسؾؿ )( 5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

َّٓ  إلف ٓ شفادة تحؼقؼ يف طدم أو كصقُبف وقؾَّ  ومقٓه، ربَّف  مـ وأمثاَلف هذا نَّ فن ؛اهللإ
 أن لرب ف وغضٌب  لف، وتجريدٌ  ويغشاه الشركُ  يؾحؼف أن التقحقد لِحؿك صقاكةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
َّٓ  الؿشركقن فلبك سقاه، بف ُيعدل هؿ لـفقف، اوارتؽابً  ٕمِره معصقةً إ  الشقطانُ  وغرَّ
 وأشدَّ  اتعظقؿً  لفا أشدَّ  كـتؿ وكؾؿا والصالحقـ، الؿشايخ لؼبقر تعظقؿٌ  هذا بؾ فؼال:
ا فقفؿ  دخؾ بعقـف الباب هذا مِـ اهلل ولعؿر أبعَد، أطدائفؿ ومِـ أسعدَ  بؼرهبؿ كـتؿ ُغؾقًّ
 الؼقامة، يقم إلك كاكقا مـذ إصـام ُطبَّاد طؾك دخؾ ومـف وكسر، ويعقق يغقث ُطبَّاد طؾك

 قكلسؾ التقحقد أهَؾ  اهللُ  وهدى صريؼتفؿ، يف والطعـ فقفؿ الغؾق   بقـ الؿشركقن فجؿع
 اإللفقة خصائص وسؾب العبقدية مـ إيَّاها اهلل أكزلفؿ التل مـازَلفؿ وإكزالفؿ صريؼتفؿ
 .(1)«وصاطتفؿ تعظقؿفؿ غاية وهذا طـفؿ،

 م وبؿا  يف الغؾق   الساطةِ  ققام إلك وأخريـ إولقـ يف الشرك أصَؾ  أن   يتبق ـ تؼد 
 خصائص وسؾِب  العبقدية مـ مـازَلفؿ ؿوإكزالف بؿحبَّتفؿ أمركا إكَّؿا  واهلل الصالحقـ،

 ،فقفؿ الغؾق   طـ وهناكا سبقؾفؿ، واتباعِ  وصاطتِِفؿ لفؿ التعظقؿِ  غايةُ  وهذا ؛طـفؿ اإللفقة
 العظقؿ، الػساد مـ ذلؽ يف تعالك يعؾؿف لؿا مـفا؛ كحط فؿ وٓ مـازلفؿ فقق كرفعفؿ فال
َّٓ  الشركُ  وقع فؿا  يدطقهنؿ قبقرهؿ طؾك طاكػقـ فقفؿ ـالغالق فتجد فقفؿ، الغؾق   بسببإ

 بؾ وسبقؾفؿ، صريؼتفؿ طـ معِرضقن هؿ كػسف الققت ويف لفؿ، ويـذرون ويسللقهنؿ
ا بؼبقرهؿ قنومشتغؾ لفا قنطائب  والصالحقـ إكبقاء وتعظقؿُ  إلقف، طقاودَ  بف وارُ مَ أَ  طؿَّ
 وسؾقك آثارهؿ واقتػاء ح،الصال والعؿؾ الـافع العؾؿ مـ إلقف اقْ طَ دَ  ما بات باع يؽقن إكَّؿا

 قبقرهؿ. وطبادة طبادهتؿ دون صريؼتفؿ

                                                           
 (.664 - 4/664« )إغاثة الؾَّفػان» (4)
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 دطاَءه يجقب أن يرجق وهق يدطقه ، اهلل يدطق مسؾؿ كؾَّ  أنَّ  شّؽ  ٓ

َؼ  َّٓ  ُسْملف، ويعطقف رجاَءه، ويحؼ   طؾك يـبغل مفؿة وآداب طظقؿة شروطٌ  لف الدطاءَ  أنَّ إ
 لف ولقتحؼؼ دطاؤه، بتحؼقؼفا لف لُقستجاب طؾقفا؛ ويحافظَ  هبا يعتـَل  أن الؿسؾؿ
 طظقؿةً  مفؿةً  جؿقُعفا كاكت وإن وأداُب  الشروطُ  وهذه ورجاؤه، باهلل أمُؾف بتؽؿقؾفا

 َّٓ  ُيستجاب ٓ صحةٍ  شروطُ  فؿـفا بعض، مـ أهؿّ  بعضفا إهؿقَّةِ  يف متػاوتةٌ  أكَّفاإ
َّٓ  الدطاء ـٌ وُس  آداٌب  ومـفا هبا،إ ُؼ  والؿسؾؿ وُمؽّؿالت، ـ  كؾ ف ذلؽ طؾك يحافظ الؿقفَّ
 الخقر. مـ كصقُبف لف لَقؽُؿؾ جؿقعف بف ويعتـل

 ذكرِ  طـد سقؿا وٓ وآدابِف، الدطاء شروط مـ صقبةٍ  جؿؾةٍ  إلك اإلشارةُ  معـا مرَّ  وقد
ج  هريرة أبل حديث  صق ٌب  اهلل إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  «مسؾؿ صحقح» يف الؿخرَّ

ٓ   يؼبؾ ٓ  ڻ﴿ :تعالك فؼال ،الؿرسؾقـ بف أمر بؿا الؿممـقـ َأَمر تعالك اهللَ  وإن   ،اصق بً إ
 چ﴿ :وقال ،[54]الؿممـقن: ﴾ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
 أشعَث  السػرَ  يطقؾ الرجَؾ  ذكر ثؿ   ،[486]البؼرة: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 حرام، ومؾبُسف حرام، ومشرُبف ،حرام ومطعُؿف رّب  يا رّب  يا :السؿاء إلك يديف يؿد   أغبرَ 
 يستجاب فلك ك» :الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص ققلف ويف .(1)«لذلؽ يستجاب فلك ك بالحرام، وُغِذيَ 
 بد ٓ وضقابطَ  تحؼقؼفا مـ بد ٓ اشروصً  واستجابتف الدطاء لؼبقل أنَّ  إلك إشارةٌ  «لذلؽ
َّٓ  بف حري   هبا والؿخؾ   التزامفا، مـ  دطاؤه. يستجاب أ

 العبدُ  هبا َيتؼرب صاطة كؾ   شروط مؼدمة ويف بؾ ،الدطاء شروط مؼدمة يف ويليت
، وَققدٌ  أساٌس  شرطٌ  ففق ؛ هلل اإلخالُص  اهلل إلك  ٕي وٓ لؾدطاء قبقل ٓ ُمفؿ 

                                                           
 (.606ص:تؼدم تخريجف )( 4)
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 ئذا سأٌَذ فبسأي اهلل
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 دطاَءه يجقب أن يرجق وهق يدطقه ، اهلل يدطق مسؾؿ كؾَّ  أنَّ  شّؽ  ٓ

َؼ  َّٓ  ُسْملف، ويعطقف رجاَءه، ويحؼ   طؾك يـبغل مفؿة وآداب طظقؿة شروطٌ  لف الدطاءَ  أنَّ إ
 لف ولقتحؼؼ دطاؤه، بتحؼقؼفا لف لُقستجاب طؾقفا؛ ويحافظَ  هبا يعتـَل  أن الؿسؾؿ
 طظقؿةً  مفؿةً  جؿقُعفا كاكت وإن وأداُب  الشروطُ  وهذه ورجاؤه، باهلل أمُؾف بتؽؿقؾفا

 َّٓ  ُيستجاب ٓ صحةٍ  شروطُ  فؿـفا بعض، مـ أهؿّ  بعضفا إهؿقَّةِ  يف متػاوتةٌ  أكَّفاإ
َّٓ  الدطاء ـٌ وُس  آداٌب  ومـفا هبا،إ ُؼ  والؿسؾؿ وُمؽّؿالت، ـ  كؾ ف ذلؽ طؾك يحافظ الؿقفَّ
 الخقر. مـ كصقُبف لف لَقؽُؿؾ جؿقعف بف ويعتـل

 ذكرِ  طـد سقؿا وٓ وآدابِف، الدطاء شروط مـ صقبةٍ  جؿؾةٍ  إلك اإلشارةُ  معـا مرَّ  وقد
ج  هريرة أبل حديث  صق ٌب  اهلل إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  «مسؾؿ صحقح» يف الؿخرَّ

ٓ   يؼبؾ ٓ  ڻ﴿ :تعالك فؼال ،الؿرسؾقـ بف أمر بؿا الؿممـقـ َأَمر تعالك اهللَ  وإن   ،اصق بً إ
 چ﴿ :وقال ،[54]الؿممـقن: ﴾ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
 أشعَث  السػرَ  يطقؾ الرجَؾ  ذكر ثؿ   ،[486]البؼرة: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 حرام، ومؾبُسف حرام، ومشرُبف ،حرام ومطعُؿف رّب  يا رّب  يا :السؿاء إلك يديف يؿد   أغبرَ 
 يستجاب فلك ك» :الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص ققلف ويف .(1)«لذلؽ يستجاب فلك ك بالحرام، وُغِذيَ 
 بد ٓ وضقابطَ  تحؼقؼفا مـ بد ٓ اشروصً  واستجابتف الدطاء لؼبقل أنَّ  إلك إشارةٌ  «لذلؽ
َّٓ  بف حري   هبا والؿخؾ   التزامفا، مـ  دطاؤه. يستجاب أ

 العبدُ  هبا َيتؼرب صاطة كؾ   شروط مؼدمة ويف بؾ ،الدطاء شروط مؼدمة يف ويليت
، وَققدٌ  أساٌس  شرطٌ  ففق ؛ هلل اإلخالُص  اهلل إلك  ٕي وٓ لؾدطاء قبقل ٓ ُمفؿ 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

َّٓ  طبادةٍ   وقال ،[9]الزمر: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك: اهلل قال بف، واإلتقان بتحؼقؼفإ
 ڭ ڭ﴿ تعالك: وقال ،[5:]البقـة ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ تعالك:
 ائ ىى ې ې ې﴿ تعالك: وقال ،[48]غافر: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 ،[64]إطراف: ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
 وإذا اهلل، فاسلل سللَت  إذا» : طباس ٓبـ قال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  الحديث يف وثبت

ةَ  أن   واطؾؿ باهلل، فاستعـ استعـَت   يـػعقك َلؿ بشلء يـػعقك أن طؾك اجتؿعْت  لق إم 
وك أن طؾك اجتؿعقا وإن لؽ، اهلل كتبف قد بشلء إٓ  بشلء إٓ يضروك َلؿ بشلء يضر 
حػ وَجػ ت إقالمُ  ُرفعت طؾقؽ، اهلل كتبف قد  .(1)«الص 

 هلل باإلخالصِ  أمرٌ  «باهلل فاستعـ استعـَت  وإذا اهلل، فاسلل سللَت  إذا» ملسو هيلع هللا ىلص فؼقلف
َّٓ  ُيسلل ٓن بل وآستعاكة السمال يف تعالك َّٓ  ُيستعان وٓ اهلل،إ ـٌ  أمرٌ  وهذا بف،إ  متعق 
ل   إضفارُ  فقف السماَل  ٕن  » ؛مسؾؿ كؾ   طؾك  وآفتؼاِر، والحاجةِ  والؿسؽـةِ  السائؾ مـ الذ 
 الؿـافعِ  وجؾِب  الؿطؾقب وكقؾِ  الضررِ  هذا دفع طؾك الؿسمول بُؼدرةِ  آطتراُف  وفقف

ل   يصؾُح  وٓ ،الؿضار   ودرءِ  ٓ   وآفتؼارُ  الذ   .(2)«العبقدية حؼقؼةُ  ٕك ف وحده؛ هللإ

ل   والعدوان آطتداء أطظؿ ومِـ» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال  والفقان والذ 
 ڄ ڄ ڦ﴿و بف، ُيشرك أن يغػر ٓ واهلل الشرِك، مـ ذلؽ فننَّ  اهلل، غقر ُيدطك أن
 ﴾جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت﴿ ،[49]لؼؿان: ﴾ڄ

مٌ  الؿخؾقق وسماُل  ،[446فػ:]الؽ  ثبت كؿا طؾقف[، َيؼدرُ  فقؿا ]أي الحاجة لغقر محرَّ
 حؽقؿ كحديث ؛ولغقره لف الؿسللة تحريؿ يف الصحقحة إحاديث يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ

 فلططاين، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سللُت  قال: حزام بـ حؽقؿ حديث فػل وغقرهؿا، وقبقصة
 ُحؾقٌة، َخِضَرةٌ  الؿاَل  هذا إن   حؽقؿ يا» قال: ثؿَّ  ،فلططاين سللُتف ثؿَّ  فلططاين، سللُتف ثؿَّ 

                                                           
 صحقح»يف  (، وصححف إلباين 6540ذي )(، والرتم4/649« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (4)

 (.6689« )الرتمذي جامع
 (.4/844« )جامع العؾقم والحؽؿ» (6)
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 ئذا سألَت فاسأٌ هللا

 وكان فقف، لف ُيبارك لَؿ كػسٍ  بنشراف أخذه وَمـ فقف، لف بقرك كػس بطقب أخذه فَؿـ
 .(1)أخرجاه ،«السػؾك القد مـ خقرٌ  العؾقا والقد يشبع، وٓ يلكؾ كالذي

 ثؿاكقًة، أو سبعةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـد كـَّا» قال: إشجعل مالؽ بـ طقف وطـ
 قال: اهلل؟ رسقل يا ُكبايعؽ فعالمَ  اهلل، رسقل يا بايعـاك قد فؼؾـا: ؟«ُتبايعقن أٓ» فؼال:

 وأسرَّ - ُتطقعقا وأن الخؿس، والصؾقات ،اشقئً  بف تشركقا وٓ اهلل تعبدوا أن طؾك»
 طُ سق يسؼط الـػر أولئؽ بعَض  رأيُت  فؾؼد قال: «شقًئا الـاَس  تسللقا وٓ -خػقة كؾؿةً 

 ...(2)مسؾؿ رواه .إياه يـاولف أن اأحدً  يسلل فؿا أحدهؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فلتقُت  َحؿالةً  تحؿؾُت  قال: أكَّف الفاللل   مخارق بـ قبقصة وطـ
 الؿسللةَ  إن   قبقصة يا» قال: ثؿَّ  ،«بفا لؽ فـلمرَ  الصدقةُ  تلتقـا حتك َأقِؿ» فؼال: فقفا، أسللف
ٓ   تحؾ   ٓ ؾ رجٌؾ  ثالثة: ٕحدِ إ  يؿسؽ، ثؿ   يصقبفا حتك الؿسللةُ  لف فحؾ ت َحؿالةً  تحؿ 

 طقش، مـ اقامً ق يصقب حتك الؿسللةُ  لف فحؾ ت ،ماَلف اجتاحت جائحةٌ  أصابتف ورجٌؾ 
 فاقٌة، افالكً  أصابت لؼد ققمف: مـ الِحجك ذوي ِمـ ثالثةٌ  يؼقل حتك فاقةٌ  أصابتف ورجٌؾ 
ـ   فؿا ،اسدادً  قال: أو ،شطق مـ اققامً  يصقب حتك الؿسللة لف فحؾ ت  الؿسللة ِمـ سقاه

 .(3)والـسائل داود وأبق مسؾؿ رواه ،«اُسْحتً  صاحُبفا يلكؾفا فُسْحٌت  ،قبقصة يا

 تعالك: قال كؿا ،امطؾؼً  أفضُؾ  الخالؼ بسمال ااطتقاًض  لؾؿخؾقق السمال وتركُ 

 .[4 -8]الشرح: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  فلتقُت  فاقةٌ  أصابتـل ال:ق الخدري سعقد أبل طـ «الصحقحقـ» ويف
 فؾـ خقرٍ  مـ طـدكا يؽقنُ  مفؿا واهلل الـاس، أي فا يا» يؼقل: وهق الـاَس  يخطُب  فقجدتف
خره ف يستعػ ومـ اهلل، ُيغـف يستغـ َمـ وإك ف طـؽؿ، كد   اهلل، يصب ره يتصب ر وَمـ اهلل، ُيعػ 
 بالحؼ   بعثؽ والذي كػسل: يف فؼؾُت  ،«الصبر مـ وأوسعَ  اخقرً  ططاء أحٌد  ُأططل وما

                                                           
 (.4695« )صحقح مسؾؿ»(، و4886« )صحقح البخاري» (4)
 (.4689« )صحقح مسؾؿ» (6)
 (.5/44« )ســ الـسائل»(، و4086« )ســ أبل داود»(، و4688« )صحقح مسؾؿ» (9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ئذا سألَت فاسأٌ هللا

 وكان فقف، لف ُيبارك لَؿ كػسٍ  بنشراف أخذه وَمـ فقف، لف بقرك كػس بطقب أخذه فَؿـ
 .(1)أخرجاه ،«السػؾك القد مـ خقرٌ  العؾقا والقد يشبع، وٓ يلكؾ كالذي

 ثؿاكقًة، أو سبعةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـد كـَّا» قال: إشجعل مالؽ بـ طقف وطـ
 قال: اهلل؟ رسقل يا ُكبايعؽ فعالمَ  اهلل، رسقل يا بايعـاك قد فؼؾـا: ؟«ُتبايعقن أٓ» فؼال:

 وأسرَّ - ُتطقعقا وأن الخؿس، والصؾقات ،اشقئً  بف تشركقا وٓ اهلل تعبدوا أن طؾك»
 طُ سق يسؼط الـػر أولئؽ بعَض  رأيُت  فؾؼد قال: «شقًئا الـاَس  تسللقا وٓ -خػقة كؾؿةً 

 ...(2)مسؾؿ رواه .إياه يـاولف أن اأحدً  يسلل فؿا أحدهؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فلتقُت  َحؿالةً  تحؿؾُت  قال: أكَّف الفاللل   مخارق بـ قبقصة وطـ
 الؿسللةَ  إن   قبقصة يا» قال: ثؿَّ  ،«بفا لؽ فـلمرَ  الصدقةُ  تلتقـا حتك َأقِؿ» فؼال: فقفا، أسللف
ٓ   تحؾ   ٓ ؾ رجٌؾ  ثالثة: ٕحدِ إ  يؿسؽ، ثؿ   يصقبفا حتك الؿسللةُ  لف فحؾ ت َحؿالةً  تحؿ 

 طقش، مـ اقامً ق يصقب حتك الؿسللةُ  لف فحؾ ت ،ماَلف اجتاحت جائحةٌ  أصابتف ورجٌؾ 
 فاقٌة، افالكً  أصابت لؼد ققمف: مـ الِحجك ذوي ِمـ ثالثةٌ  يؼقل حتك فاقةٌ  أصابتف ورجٌؾ 
ـ   فؿا ،اسدادً  قال: أو ،شطق مـ اققامً  يصقب حتك الؿسللة لف فحؾ ت  الؿسللة ِمـ سقاه

 .(3)والـسائل داود وأبق مسؾؿ رواه ،«اُسْحتً  صاحُبفا يلكؾفا فُسْحٌت  ،قبقصة يا

 تعالك: قال كؿا ،امطؾؼً  أفضُؾ  الخالؼ بسمال ااطتقاًض  لؾؿخؾقق السمال وتركُ 

 .[4 -8]الشرح: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  فلتقُت  فاقةٌ  أصابتـل ال:ق الخدري سعقد أبل طـ «الصحقحقـ» ويف
 فؾـ خقرٍ  مـ طـدكا يؽقنُ  مفؿا واهلل الـاس، أي فا يا» يؼقل: وهق الـاَس  يخطُب  فقجدتف
خره ف يستعػ ومـ اهلل، ُيغـف يستغـ َمـ وإك ف طـؽؿ، كد   اهلل، يصب ره يتصب ر وَمـ اهلل، ُيعػ 
 بالحؼ   بعثؽ والذي كػسل: يف فؼؾُت  ،«الصبر مـ وأوسعَ  اخقرً  ططاء أحٌد  ُأططل وما

                                                           
 (.4695« )صحقح مسؾؿ»(، و4886« )صحقح البخاري» (4)
 (.4689« )صحقح مسؾؿ» (6)
 (.5/44« )ســ الـسائل»(، و4086« )ســ أبل داود»(، و4688« )صحقح مسؾؿ» (9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

339  فاسأل هللا
َ

إذا سألت



. 
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كالم مـ فِفؿ سعقد فلبق. (1)بخقرٍ  وجاء اهللُ  فلغـك فرجعُت  ،اشقئً  أسللَؽ  ٓ
ػً  سمالِف تركَ  أنَّ   حقاهتؿ يف إكبقاء سمال تركُ  كان فنذا سمالِف، مـ لف خقرٌ  واستغـاءً  اتعػ 

 والؿق ت الغائب سماُل  فؽقػ ،اامً حر يؽقن الحاجة طدم ومع والػاقة، الحاجة مع أفضَؾ 
 .(2)«...غقرهؿ ومِـ مـفؿ

 اهلل، غقر إلك آفتؼار مػسدةُ  مػاسد: ثالُث  فقف الؿخؾقققـ سماَل  فننَّ » : وقال
 لغقر ُذل   وفقف الخؾؼ، ضؾؿ كقع مـ وهل الؿسمول إيذاء ومػسدةُ  الشرك، كقع مـ وهل
 . كالُمف هـا. (3)«الثالثة الظؾؿ أكقاع طؾك مشتؿٌؾ  ففق لؾـػس، ضؾؿٌ  وهق اهلل،

  ُُؼ  والؿسؾؿ  غقرُ  يؿـع وٓ ُيعطل وٓ يضر   وٓ يـػع ٓ أك ف يؼقـ طؾؿَ  يعؾؿ الؿقف 
ع والسمال، والؿحبَّة والرجاء، بالخقف وحده ُيػرده ففق ولفذا ،اهلل  والدطاء، والتضر 

ل    إلك يؽِؾـا وأٓ ذلؽ، لتحؼقؼ اكؿوإيَّ  يقف ؼـا أن سبحاكف لـرجقه وإكَّا والخضقع، والذ 
 والؿستعان. الؿرجق وكِعؿ الؿسمول كِعؿ سبحاكف فنكَّف سقاه، أحد

 

 

 
 

│ 

                                                           
 ( بؾػظ مؼارب.4659« )صحقح مسؾؿ»(، و0886، 4804« )صحقح البخاري» (4)
 ( باختصار.640 -4/646« )تؾخقص آستغاثة» (6)
 (.00)ص:« قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾة» (9)
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 قبقلف، شروطِ  مـ هام   شرطٌ  وأكَّف الدطاء يف اإلخالصِ  أهؿقَّةِ  طؾك الؽالمُ  سبؼ

ل   والعدوان، آطتداء أطظؿ مـ هلل إخالِصف طدمَ  وأنَّ   َمـ ذلؽ يف سقاءٌ  والفقاِن، والذ 
 وأشد   اإلثؿِ  أطظؿِ  مـ ذلؽ فننَّ  اهلل، وبقـ بقـف واسطةً  جعؾف أو ،مستِؼالًّ  دطاءً  اهلل غقرَ  دطا

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ يؼقل: واهلل الضالل،
 .[5]إحؼاف: ﴾ی ىئ ىئ ىئ

 الَّ  مـ ةً صائػ أنَّ  وهق :طؾقف التـبقف مـ بد   ٓ أمرٌ  وهاهـا  الؼبقر ُطبَّاد مـ لالض 
ال العقام طؾك يؾب سقن قد وكحقها والِؼباب وإضرحة  بذكرِ  الباب هذا يف الـاس وجفَّ

 طـد اقْ طَ دَ  جؿاطاٍت  وأنَّ  فُلجقب، فالنٍ  قرب طـد دطا افالكً  بلنَّ  وإخبار الؼصص بعض
 فالن قربَ إنَّ  وكؼقلفؿ: الدطاء، لفؿ فاستجقب ،والصالحقـ إكبقاء مـ جؿاطاٍت  قبقر

بقـ، ترياُق  ُل  الدطقاُت، وتستجاُب  العثراُت، ُتؼال الؼبقر طـد بلكَّف وزطؿفؿ الؿجر   وتتـزَّ
ب إشقاخ، بعض قبقر طـد الدطاء يف مـامات رأى بعَضفؿ وأنَّ  الرحؿات،  أققامٌ  وجرَّ
ا ذلؽ وكحق معروفة، قبقر طـد الدطاء استجابة الا همٓء بف لبَّس مِؿَّ  بعض طؾك للض 
 باهلل والثؼة الصادق والقؼقـ الخالص التقحقد طـ بذلؽ فصرفقهؿ الؿسؾؿقـ، ُجفال
 اهلل. دون مـ ودطائِفؿ بلهؾفا وآستغاثةِ  طـدها والعؽقِف  بالؼبقرِ  التعؾ ؼ إلك

ةِ  قؾقب يف بالغٌ  تلثقرٌ  لفا والحؽاياِت  الَؼصَص  أنَّ  ريٍب  مِـ وما  والُجفاِل، العامَّ
 اهلل طبد طؾك والقاجُب  الباصؾ، مـ وأكقاعٍ  اللالضَّ  صـقف يف مـفؿ اكثقرً  أوقعت فؽؿ

َل  وٓ بف طربةَ  ٓ إذ ذلؽ؛ مـ شلء طؾك ديـَف َيْبـَِل  َّٓ أ الؿسؾؿِ  ة وٓ طؾقف، ُمعقَّ  ،فقف ُحجَّ
ةُ  وإكَّؿا  والؼصص الؿختؾَؼة الحؽايات يف ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـَّةِ  تعالك اهلل كتاب يف الُحجَّ

ؼةِ  رة. وإخبار الؿَؾػَّ  الؿزوَّ

   
 56  

 

 رسوَُج أً٘ اٌجبعً ٌألدعُخ اٌجبعٍخ ثبحلىبَبد امُلٍفَّمخ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 قبقلف، شروطِ  مـ هام   شرطٌ  وأكَّف الدطاء يف اإلخالصِ  أهؿقَّةِ  طؾك الؽالمُ  سبؼ

ل   والعدوان، آطتداء أطظؿ مـ هلل إخالِصف طدمَ  وأنَّ   َمـ ذلؽ يف سقاءٌ  والفقاِن، والذ 
 وأشد   اإلثؿِ  أطظؿِ  مـ ذلؽ فننَّ  اهلل، وبقـ بقـف واسطةً  جعؾف أو ،مستِؼالًّ  دطاءً  اهلل غقرَ  دطا

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ يؼقل: واهلل الضالل،
 .[5]إحؼاف: ﴾ی ىئ ىئ ىئ

 الَّ  مـ ةً صائػ أنَّ  وهق :طؾقف التـبقف مـ بد   ٓ أمرٌ  وهاهـا  الؼبقر ُطبَّاد مـ لالض 
ال العقام طؾك يؾب سقن قد وكحقها والِؼباب وإضرحة  بذكرِ  الباب هذا يف الـاس وجفَّ

 طـد اقْ طَ دَ  جؿاطاٍت  وأنَّ  فُلجقب، فالنٍ  قرب طـد دطا افالكً  بلنَّ  وإخبار الؼصص بعض
 فالن قربَ إنَّ  وكؼقلفؿ: الدطاء، لفؿ فاستجقب ،والصالحقـ إكبقاء مـ جؿاطاٍت  قبقر

بقـ، ترياُق  ُل  الدطقاُت، وتستجاُب  العثراُت، ُتؼال الؼبقر طـد بلكَّف وزطؿفؿ الؿجر   وتتـزَّ
ب إشقاخ، بعض قبقر طـد الدطاء يف مـامات رأى بعَضفؿ وأنَّ  الرحؿات،  أققامٌ  وجرَّ
ا ذلؽ وكحق معروفة، قبقر طـد الدطاء استجابة الا همٓء بف لبَّس مِؿَّ  بعض طؾك للض 
 باهلل والثؼة الصادق والقؼقـ الخالص التقحقد طـ بذلؽ فصرفقهؿ الؿسؾؿقـ، ُجفال
 اهلل. دون مـ ودطائِفؿ بلهؾفا وآستغاثةِ  طـدها والعؽقِف  بالؼبقرِ  التعؾ ؼ إلك

ةِ  قؾقب يف بالغٌ  تلثقرٌ  لفا والحؽاياِت  الَؼصَص  أنَّ  ريٍب  مِـ وما  والُجفاِل، العامَّ
 اهلل طبد طؾك والقاجُب  الباصؾ، مـ وأكقاعٍ  اللالضَّ  صـقف يف مـفؿ اكثقرً  أوقعت فؽؿ

َل  وٓ بف طربةَ  ٓ إذ ذلؽ؛ مـ شلء طؾك ديـَف َيْبـَِل  َّٓ أ الؿسؾؿِ  ة وٓ طؾقف، ُمعقَّ  ،فقف ُحجَّ
ةُ  وإكَّؿا  والؼصص الؿختؾَؼة الحؽايات يف ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـَّةِ  تعالك اهلل كتاب يف الُحجَّ

ؼةِ  رة. وإخبار الؿَؾػَّ  الؿزوَّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 بعَض  أوقعت التل إمقر بعض بقان بصدد وهق  الؼقؿ ابـ العال مة اإلمام قال
ا لفؿ يؿؾؽقن ٓ أمقاٌت  ساكـقفا أن   مع بفا والتعؾ ِؼ  بالؼبقر آفتتان يف الـاسِ   اكػعً  وٓ ضرًّ
 [:ذلؽ إلك أد ت التل ٕمقرا :أي] ؛ومـفا» : قال ،اكشقرً  وٓ حقاةً  وٓ امقتً  وٓ

ة يف الػالين بالؼرب استغاث افالكً  أنَّ  الؼبقر تؾؽ طـ لفؿ ُحؽقت حؽايات  فخؾص شدَّ
 صاحَب  فاسرتجك ضر   بف كزل اوفالكً  لف، فُؼضقت حاجة يف بف دطا أو دطاه اوفالكً  مـفا،
ه، فؽشػ الؼرب ذلؽ  ذكُره، يطقل ركثق شلءٌ  ذلؽ مِـ والَؿَؼابريَّة دكةالسَّ  وطـد ُضرَّ
 .(1) كالمف آخر إلك «...وإمقات إحقاء طؾك تعالك اهلل َخؾؼ أكذِب  مِـ وهؿ

 الؿـتسبقـ مـ أحد بقـ َيُروَج  أن الباصؾ وآستدٓل الػاسد التؼرير لفذا كان وما
 بعث ما بحؼقؼة العؾؿ وقؾَّةُ  الجفؾ غؾبةُ  لقٓ الحـقػقة؛ الؿؾَّة لفذه والؿـتؿقـ لإلسالم

 ووسائؾِف. الشرك أسباب وقطع التقحقد تحؼقؼ مـ الرسؾ جؿقعَ  بؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقَلف بف اهلل

 آستدٓل هذا وهاءَ  ُتبق ـ الرد   يف طديدة اووجقهً  كثقرةً  أجقبةً  العؾؿ أهؾ ذكر وقد
 إجقبة: تؾؽ وِمـ وفساَده،

ـَ  أنَّ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ يؼقل: واهلل فقف، كؼص ٓ كامٌؾ  تام   اهلل دي
 وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص كبق ـا زمـ اديـً  يؽـ َلؿ فؿا ،[9]الؿائدة: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
يـ يف يؼبؾ ٓ  واهلل الساطة، تؼقم أن إلك اديـً  يؽقن ولـ ،اديـً  الققم فؾقس َّٓ  الد  إ

 فؾقست وإخبارُ  والَؼصُص  والؿـاماُت  الحؽاياُت  وأما ،ملسو هيلع هللا ىلص كبق ف وُسـَّة كتابف طؾقف دلَّ  ما
، طؾقف بـكيُ  أو شرعٌ  طؾقف ُيؼام مؿا ـٌ  وإكَّؿا» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال دي

 وسبقُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـةُ  اهلل كتاُب  هق إحؽام إثبات يف اإلسالم طؾؿاء طـد الؿتََّبع
ا الثالثة إصقل هذه بدون شرطل حؽؿ إثباُت  يجقز وٓ إولقـ، السابؼقـ  أو كصًّ

 .(2)«بحال ااستـباصً 

                                                           
 (.4/699« )إغاثة الؾفػان» (4)
 (.988)ص:« الؿستؼقؿ اقتضاء الصراط» (6)
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لت جسوٍُج أهل الباطل  لألدعيت الباطلت بالحياًاث اآلاُلفَّ

ي يف يِرد وَلؿ  جقاز يف ُيـؼؾ ولؿ متََّبعةٌ  سـَّةٌ  وٓ ُمحؽؿةٌ  آيةٌ  الؼبقر طـد الدطاء تحر 
ؾة الثالثة الؼرون طـ ثابٌت  شلءٌ  ذلؽ  قال: حقث ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾقفا أثـك التل الؿػضَّ

 ُيـؼؾ ولؿ ،(1)«يؾقكفؿ الذيـ ثؿ   يؾقكفؿ الذيـ ثؿ   فقفؿ ُبعثُت  الذي الؼرن أمتل خقر»
 متََّبع. طالِؿٍ  وٓ معروف، إمامٍ  طـ ذلؽ مـ شلءٌ 

ـ تصح ٓ الباب هذا يف ُتروى التل والؿـامات الحؽايات هذه مـ اكثقرً  إنَّ  ثؿَّ   طؿَّ
لةٌ  هل وإكَّؿا طـف، ُكؼؾت  أهؾ بعض إلك ُيـسب ما مـفا سقؿا وٓ مػرتاٌة، مؽذوبةٌ  متؼقَّ
 طـ ُيـؼؾ َلؿ -هلل والحؿد- وهذا» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال والػضؾ، العؾؿ
ا ؛ذلؽ يف الؿـؼقل بؾ متََّبع، طالؿ وٓ معروف إمام  وإما صاحبف، طؾك اكذبً  يؽقن أن إمَّ
 صاحبُف يؽقن قد ما ومـفا ُيعرف، ٓ مجفقل طـ الحؽايات هذه مـ الؿـؼقُل  يؽقن أن
 محذور ٓ وجف طؾك كثقرة وشروط بؼققد قالف أو وُيصقب، فقف يخطئ باجتفاد فعؾف أو قالف
ف فقف، ا ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  كؿا ،طـف الـؼُؾ  فُحر   َفِفؿَ  طـفا الـفل بعد الؼبقر زيارة يف أِذن َلؿَّ

 .(2)«هبا وآستغاثة طـدها لؾصالة حجفا مـ يػعؾقهنا التل الزيارةُ  هق ذلؽ أنَّ  الؿبطؾقنَ 

ـَ  همٓء بعض حاجات قضاءَ  إنَّ  ثؿَّ  َؼ  الداطق ةِ  طؾك يدل   ٓ رغباهتؿ وتحؼ   طؿؾِفؿ صحَّ
دُ  فؾقس ،اوامتحاكً  وابتالءً  ااستدراًج  اإلجابةُ  تؽقن فؼد متِف،وسال  حصؾ الدطاءِ  كقنِ  مجرَّ

َؼ  أو الؿؼصقدُ  بف  لقس التلثقر حصقَل  فننَّ  ؛الشريعة يف سائغٌ  أكَّف طؾك دلقاًل  الؿرادُ  بف تحؼَّ
حرُ  الؿشروطقة، طؾك دلقاًل   العالؿ يف الؿَمث رات مـ ذلؽ وغقرُ  والعقـ ؿاتْس ؾ  والط   فالس 
يرة، الـػقس أغراض مـ اكثقرً  هبا اهلل يؼضل قد اهلل بنذن مةٌ  ففل ذلؽ ومع الشر   وباصؾةٌ. محرَّ

د ولقس» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال  الؿؼصقد بف حصؾ الدطاء كقن مجرَّ
 كبالؽقا مـ اهلل دون مِـ يدطقن الـاس مـ اكثقرً  فننَّ  الشريعة، يف سائغٌ  أكَّف طؾك يدل   ما

وثان طـد الدطاء يؼصدون الـاس وبعُض  غرِضفؿ، مـ يحصؾ ما ويحُصُؾ  والؿخؾقققـ،  ٕا
 غرضف، مـ يحصؾ ما ويحصؾ الؽـائس يف التل التؿاثقؾ ويدطق ذلؽ، وغقر والؽـائس
مة بلدطقةٍ  يدطق الـاس وبعض  غرضفؿ. مـ يحصؾ ما ويحصؾ الؿسؾؿقـ بات ػاق محرَّ

                                                           
 .(6598مسؾؿ ) رواه (4)
 ( مختصًرا.988 -989)ص:« اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ» (6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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لت جسوٍُج أهل الباطل  لألدعيت الباطلت بالحياًاث اآلاُلفَّ

ي يف يِرد وَلؿ  جقاز يف ُيـؼؾ ولؿ متََّبعةٌ  سـَّةٌ  وٓ ُمحؽؿةٌ  آيةٌ  الؼبقر طـد الدطاء تحر 
ؾة الثالثة الؼرون طـ ثابٌت  شلءٌ  ذلؽ  قال: حقث ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾقفا أثـك التل الؿػضَّ

 ُيـؼؾ ولؿ ،(1)«يؾقكفؿ الذيـ ثؿ   يؾقكفؿ الذيـ ثؿ   فقفؿ ُبعثُت  الذي الؼرن أمتل خقر»
 متََّبع. طالِؿٍ  وٓ معروف، إمامٍ  طـ ذلؽ مـ شلءٌ 

ـ تصح ٓ الباب هذا يف ُتروى التل والؿـامات الحؽايات هذه مـ اكثقرً  إنَّ  ثؿَّ   طؿَّ
لةٌ  هل وإكَّؿا طـف، ُكؼؾت  أهؾ بعض إلك ُيـسب ما مـفا سقؿا وٓ مػرتاٌة، مؽذوبةٌ  متؼقَّ
 طـ ُيـؼؾ َلؿ -هلل والحؿد- وهذا» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال والػضؾ، العؾؿ
ا ؛ذلؽ يف الؿـؼقل بؾ متََّبع، طالؿ وٓ معروف إمام  وإما صاحبف، طؾك اكذبً  يؽقن أن إمَّ
 صاحبُف يؽقن قد ما ومـفا ُيعرف، ٓ مجفقل طـ الحؽايات هذه مـ الؿـؼقُل  يؽقن أن
 محذور ٓ وجف طؾك كثقرة وشروط بؼققد قالف أو وُيصقب، فقف يخطئ باجتفاد فعؾف أو قالف
ف فقف، ا ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  كؿا ،طـف الـؼُؾ  فُحر   َفِفؿَ  طـفا الـفل بعد الؼبقر زيارة يف أِذن َلؿَّ

 .(2)«هبا وآستغاثة طـدها لؾصالة حجفا مـ يػعؾقهنا التل الزيارةُ  هق ذلؽ أنَّ  الؿبطؾقنَ 

ـَ  همٓء بعض حاجات قضاءَ  إنَّ  ثؿَّ  َؼ  الداطق ةِ  طؾك يدل   ٓ رغباهتؿ وتحؼ   طؿؾِفؿ صحَّ
دُ  فؾقس ،اوامتحاكً  وابتالءً  ااستدراًج  اإلجابةُ  تؽقن فؼد متِف،وسال  حصؾ الدطاءِ  كقنِ  مجرَّ

َؼ  أو الؿؼصقدُ  بف  لقس التلثقر حصقَل  فننَّ  ؛الشريعة يف سائغٌ  أكَّف طؾك دلقاًل  الؿرادُ  بف تحؼَّ
حرُ  الؿشروطقة، طؾك دلقاًل   العالؿ يف الؿَمث رات مـ ذلؽ وغقرُ  والعقـ ؿاتْس ؾ  والط   فالس 
يرة، الـػقس أغراض مـ اكثقرً  هبا اهلل يؼضل قد اهلل بنذن مةٌ  ففل ذلؽ ومع الشر   وباصؾةٌ. محرَّ

د ولقس» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال  الؿؼصقد بف حصؾ الدطاء كقن مجرَّ
 كبالؽقا مـ اهلل دون مِـ يدطقن الـاس مـ اكثقرً  فننَّ  الشريعة، يف سائغٌ  أكَّف طؾك يدل   ما

وثان طـد الدطاء يؼصدون الـاس وبعُض  غرِضفؿ، مـ يحصؾ ما ويحُصُؾ  والؿخؾقققـ،  ٕا
 غرضف، مـ يحصؾ ما ويحصؾ الؽـائس يف التل التؿاثقؾ ويدطق ذلؽ، وغقر والؽـائس
مة بلدطقةٍ  يدطق الـاس وبعض  غرضفؿ. مـ يحصؾ ما ويحصؾ الؿسؾؿقـ بات ػاق محرَّ

                                                           
 .(6598مسؾؿ ) رواه (4)
 ( مختصًرا.988 -989)ص:« اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ» (6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه343
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

343 قة
َّ
لف

ُ
ترويُج أهل الباطل لألدعية الباطلة بالحكايات امل



. 

. 
 244 

 

 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 ذلؽ فننَّ  ،امباًح  الغرض كان وإن إباحتف، تؾزميس ٓ إمقر ببعض الغرض فحصقل
 الؿصالح بتحصقؾ جاءت والشريعة مصؾحتف، طؾك راجحة مػسدة فقف يؽقن قد الػعؾ

َّٓ  وتؼؾقؾفا، الؿػاسد وتعطقؾ وتؽؿقؾفا، مات فجؿقعوإ  والؿقسر والخؿر الشرك مـ الؿحرَّ
ا لؽـ ومؼاصد، مـافع بف لصاحبف يحصؾ قد والظؾؿ والػقاحش  مػاسُدها كاكت لؿَّ

 كالعبادات- إمقر مـ اكثقرً  أنَّ  كؿا ،طـفا ورسقلف اهلل هنك مصالحفا طؾك راجحةً 
ًة، تؽقن قد -إمقال وإكػاق والجفاد ا لؽـ مضرَّ  مػسدتِف طؾك راجحةً  مصؾحتُف كاكت َلؿَّ

 .(1)«اطتباُره يجب أصؾ ففذا الشارع، بف أمر

 يف همٓء لبعض يرتاءى قد فنكَّف ،شقطانال مـ تؽقن قد التلثقرات تؾؽ إنَّ  ثؿَّ 
 بعض يؼضل أو همٓء يخاصُب  وقد إلقف، يـتسب أو فقف يعتؼد أو يعظ ُؿف مـ صقرة

ـ   ،لفؿ فتـةً  فقؽقنُ  اهلل بنذن حقائجفؿ يـ، لفمٓء كرامةٌ  ذلؽ أنَّ  وُيظ  هق وما الؿدطق 
َّٓ  الحؼقؼة يف  إوثان بُعبَّاد الشقاصقـ ػعؾفت ما جـس مـ هذا أنَّ  همٓء يعؾؿ وٓ فتـة،إ

 بعض لفؿ وتؼضل ،الغائبة إمقر ببعض وتخاصُبفؿ يعبدها لَِؿـ اأحقاكً  ترتاءى حقث
 هبا. والتعؾ ِؼ  إوثان طبادة أسباب أطظؿَ  ذلؽ فؽان صؾباهتؿ

 آطتؿادُ  يصح وٓ هبا آحتجاُج  يستؼقؿُ  ٓ الحؽايات تؾؽ مثَؾ  أنَّ  :والحاصُؾ 
ـُ  بـكيُ  وٓ طؾقفا،  طؾك ٓ والسـة الؽتاب يف جاء ما طؾك ُيبـك وإكَّؿا مـفا شلءٍ  طؾك اهلل دي
صات الظـقن َلؾِ  مـ اهلل أطاذكا والؿـامات، والتجارب والحؽايات والَؼصص والتخر   الزَّ
 العؿؾ. وصحقِح  الؼقل لصائِب  ووّفؼـا

                                                           
 (.605 -4/608« )مجؿقع الػتاوى» (4)
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ٓ   العظقؿة الدطاء آداب مـ إنَّ   ويؿؾ فقستحسر اإلجابَة، ويستبطئ الدطاء يستعجَؾ  أ
 الحديث يف ورد وقد رحؿتف، مـ والؼـقط اهلل رْوح مـ القلس يف ويؼع الدطاَء، ويرتك
 طدم وأسباب إجابتف مقاكع مـ ذلؽ وأنَّ  الدطاء استعجال طـ الـفُل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ
 ُيستجاب» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» فػل؛ قبقلف

 ٓ» مسؾؿ: طـد لػظٍ  ويف ،(1)«لل يستجب فؾؿ دطقُت  يؼقل: يعَجؾ، َلؿ ما ٕحدكؿ
 اهلل رسقل يا ققؾ: «يستعجؾ لَؿ ما رحؿ قطقعة أو بنثؿ َيدعُ  َلؿ ما لؾعبد ُيستجاُب  يزال
 فقستحسر لِل، يستجقُب  أر فَؾؿ دطقُت، وقد دطقُت  قد يؼقل:» قال: آستعجال؟ ما

 .(2)«الدطاءَ  يَدعو ذلؽ طـد

 ُيالِزم أكَّف وهق الدطاء، آداب مـ أدٌب  الحديث هذا ويف» : حجر ابـ قال
 آفتؼار، وإضفار وآستسالم آكؼقاد مـ ذلؽ يف لَِؿا اإلجابة؛ مـ يقلس وٓ الطؾَب 
  ...اإلجابة ُأحَرم أن مـ الدطاء ُأحَرم أن خشقة أشد   ٕكا السؾػ: بعُض  قال حتك

 ُيحرم أن لل يستجب فؾؿ ،دطقُت  قد وقال: خالػ َمـ طؾك ُيخشك ودي:الدا وقال
 .(3)«والتؽػقر آدخار مـ مؼامفا قام وما اإلجابة

 طاء،الد   فقرتك يسلم أكَّف الؿعـك» الحديث: شرح يف قال أك ف بط ال ابـ طـ وكؼؾ
ؾ فقصقر اإلجابة، بف يستحؼ ما الدطاء مـ أتك أكَّف أو بدطائف، كالؿان   فقؽقن  كالُؿَبخ 
ب    .«العطاء ُيـؼصف وٓ اإلجابة هُ زُ جِ عْ تُ  ٓ الذي الؽريؿ لؾرَّ

   ربَّف يدطق أن :دطاَءه ُيجقب وأن رجاَءه اهلل ُيحؼ ؼ أن أراد َمـ طؾك القاجَب  إن 
                                                           

 (.606تؼدم تخريجف )ص:( 4)
 (.604:تؼدم تخريجف )ص( 6)
 (.44/484« )فتح الباري» (9)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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ٓ   العظقؿة الدطاء آداب مـ إنَّ   ويؿؾ فقستحسر اإلجابَة، ويستبطئ الدطاء يستعجَؾ  أ
 الحديث يف ورد وقد رحؿتف، مـ والؼـقط اهلل رْوح مـ القلس يف ويؼع الدطاَء، ويرتك
 طدم وأسباب إجابتف مقاكع مـ ذلؽ وأنَّ  الدطاء استعجال طـ الـفُل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ
 ُيستجاب» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» فػل؛ قبقلف

 ٓ» مسؾؿ: طـد لػظٍ  ويف ،(1)«لل يستجب فؾؿ دطقُت  يؼقل: يعَجؾ، َلؿ ما ٕحدكؿ
 اهلل رسقل يا ققؾ: «يستعجؾ لَؿ ما رحؿ قطقعة أو بنثؿ َيدعُ  َلؿ ما لؾعبد ُيستجاُب  يزال
 فقستحسر لِل، يستجقُب  أر فَؾؿ دطقُت، وقد دطقُت  قد يؼقل:» قال: آستعجال؟ ما

 .(2)«الدطاءَ  يَدعو ذلؽ طـد

 ُيالِزم أكَّف وهق الدطاء، آداب مـ أدٌب  الحديث هذا ويف» : حجر ابـ قال
 آفتؼار، وإضفار وآستسالم آكؼقاد مـ ذلؽ يف لَِؿا اإلجابة؛ مـ يقلس وٓ الطؾَب 
  ...اإلجابة ُأحَرم أن مـ الدطاء ُأحَرم أن خشقة أشد   ٕكا السؾػ: بعُض  قال حتك

 ُيحرم أن لل يستجب فؾؿ ،دطقُت  قد وقال: خالػ َمـ طؾك ُيخشك ودي:الدا وقال
 .(3)«والتؽػقر آدخار مـ مؼامفا قام وما اإلجابة

 طاء،الد   فقرتك يسلم أكَّف الؿعـك» الحديث: شرح يف قال أك ف بط ال ابـ طـ وكؼؾ
ؾ فقصقر اإلجابة، بف يستحؼ ما الدطاء مـ أتك أكَّف أو بدطائف، كالؿان   فقؽقن  كالُؿَبخ 
ب    .«العطاء ُيـؼصف وٓ اإلجابة هُ زُ جِ عْ تُ  ٓ الذي الؽريؿ لؾرَّ

   ربَّف يدطق أن :دطاَءه ُيجقب وأن رجاَءه اهلل ُيحؼ ؼ أن أراد َمـ طؾك القاجَب  إن 
                                                           

 (.606تؼدم تخريجف )ص:( 4)
 (.604:تؼدم تخريجف )ص( 6)
 (.44/484« )فتح الباري» (9)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ـٌ  وهق  طـده. فقؿا الرجاء شديدُ  باهلل، الثؼة طظقؿُ  باإلجابة؛ مقق

 ورجاءُ  الؼؾب حضقرُ  الدطاء[ :أي] ئطفشرا أطظؿ ومِـ» : رجب ابـ قال
ج كؿا تعالك اهلل مـ اإلجابة  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ،  هريرة أبل حديث مـ الرتمذي خرَّ
 ،(1)«هٍ َٓ  غافؾٍ  قؾٍب  مـ دطاءً  يؼبُؾ  ٓ اهلل فنن   باإلجابة، مققـقن وأكتؿ اهلل ادطقا» قال:
 فبعُضفا أوطقٌة، الؼؾقَب  ذهه إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ طؿرو، بـ اهلل طبد طـ «الؿسـد» ويف

 يستجقُب  ٓ اهللَ  فنن   باإلجابة، مققـقن وأكتؿ فاسللقه اهللَ  سللتؿ فنذا بعض، مـ أوطك
 لل اغػر الؾ فؿ  » دطائف: يف يؼقل أن العبدُ  ُكفل ولفذا ؛(2)«غافؾ قؾٍب  ضفرِ  مـ دطاءً  لعبدٍ 
 الدطاء؛ ويرتك يستعجؾ أن وكُفل ،(3)«لف همؽرِ  ٓ اهلل فنن   ،الؿسللةَ  لقعِزم ولؽـ شئَت، إن

 دطائف إجابة مـ رجاَءه يؼطع ٓ حتك اإلجابة، مقاكع مـ ذلؽ وُجعؾ اإلجابة، ٓستبطاء
ة، صالت ولق قـ يحب   سبحاكف فنكَّف الُؿدَّ  الدطاء يف ُيؾح   العبدُ  دام فؿا ...الدطاء يف الؿؾح 

 إبقاب َقْرعَ  أدَمـ ومـ اإلجابة، مـ قريٌب  ففق الرجاء، قطع غقر مـ اإلجابة يف ويطؿع
 .(4)اهـ .«لف ُيػتح أن يقشؽ

 وَقَدِره، بؼضائف ومعؼقدةٌ  بقده، كؾ فا وإمقرُ  برب ف اواثؼً  الؿسؾؿُ  يؽقن ٓ وكقػ
 زيادة غقر مـ يشاء، الذي القجف طؾك يشاء، الذي الققت يف شاء، كؿا كان اهلل شاء فؿا
م وٓ كؼصان وٓ ر وٓ تؼد   إرض ويف وأقطارها السؿقات يف كافذٌ  سبحاكف وُحؽؿف ،تلخ 
، البحار ويف تحتفا وما طؾقفا وما اتف العاَلؿ أجزاء سائر ويف والجق   ويصرففا ُيؼؾ بفا وذرَّ

 ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ يشاء ما فقفا وُيحدث
 شلء كؾَّ  ووسع ،اطددً  شلء كؾَّ  وأحصك ،اطؾؿً  شلء بؽؾ   أحاط ،[6]فاصر: ﴾ائ ائ

                                                           
 .(606تؼدم تخريجف )ص: (4)
الحػظ، وباقل  ق ئوإسـاده ضعقػ؛ ٕن فقف طبد اهلل بـ لفقعة، وهق س(، 6/488« )الؿسـد» (6)

ى بف طـد اإلمام الرتمذي يف رجالف ثؼات، إٓ  ( مـ حديث 9884) «جامعف»أن لف شاهًدا يتؼقَّ
 (.548« )الصحقحة»واكظر: . أبل هريرة 

 (.658تؼدم تخريجف )ص:( 9)
 (.868 -6/869« )جامع العؾقم والحؽؿ» (8)
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 من�آداب�الدعاء�عدم�است��ال�إلاجابة

 الـعؿة ولف وأخرة، الدكقا ولف والحؿد، الُؿؾُؽ  ولف وإمر، الخؾُؼ  لف وحؽؿة، رحؿة

 ک﴿ شلء كؾَّ  رحؿتُف ووسعت شلء، كؾَّ  قدرُتف شؿؾت الحسـ، الثـاء ولف والػضؾ،
 حاجةٌ  وٓ يغػَره، أن ذكٌب  يتعاضؿف ٓ ،[64]الرحؿـ: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

 ،ومق تَفؿ حقَّفؿ ،وِجـَّفؿ إكسفؿ ؛أرضف وأهؾ سؿقاتف أهَؾ  نَّ أ لق يعطقفا، أن ُيسللفا
 واحد كؾَّ  فلططك فسللقه ،واحد صعقدٍ  يف قامقا ،ويابسفؿ رصبفؿ ،وكبقَرهؿ صغقَرهؿ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ ذرة، مثؼال طـده مؿا ذلؽ كؼص ما سللف ما مـفؿ
ا فننَّ  ولفذا ،[46]يس: ﴾ۆئ  سبحاكف تقحقده وكؿال فب اإليؿان تؿام مع يتـاىف مِؿَّ

 شئت، إن ارحؿـل الؾَّفؿَّ  دطائف: يف يؼقل بلن مسللتف؛ يف طازم غقر وهق العبدُ  يدطَقه أن
 الؼقل هذا يف لِؿا ؛ذلؽ وكحقَ  شئت، إن وف ؼـل الؾَّفؿَّ  أو شئت، إن لل اغػر الؾَّفؿَّ  أو
 هريرة أبل طـ «ـالصحقحق» فػل طـده، فقؿا الثؼةِ  وطدم اهلل طـ آستغـاء إيفام مـ

ـ   ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  فؿ   أحُدكؿ: يؼقل  الؾ فؿ   شئَت، إن لل اغػر الؾ 
 شلء يتعاضؿف ٓ تعالك اهللَ  فنن   الرغبة، ولُقعظ ؿ الؿسللةَ  لقعزم ولؽـ شئَت، إن ارحؿـل
 .(1)مسؾؿ لػظ وهذا ،«أططاه

 إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  مالؽ بـ أكس حديث مـ اأيًض  «الصحقحقـ» ويف
 .(2)«لف مستؽره ٓ اهلل فنن   فلططِـل، شئَت  إن الؾ فؿ   َيُؼؾ: وٓ الدطاء، يف فؾقعزم أحدكؿ دطا

د اإلمام أورد وقد  هذا  القهاب طبد بـ محؿد اإلسالم شقخ الؿجد 
 ،«تشئ إن لل اغػر الؾَّفؿَّ  ققل: باب» بؼقلف: لف وترجؿ ،«التقحقد» كتاب يف الحديث

ا بالؿشقئة وتعؾقؼف الدطاء يف العزم طدمَ  أنَّ  إلك الرتجؿة هبذه يـب ف  وهق  يتـاىف مؿَّ
 اغػر الؾ فؿ  » الؼائِؾ: ققَل  ٕنَّ  الؿسؾؿ؛ طؾقف يؽقن أن يـبغل الذي القاجب التقحقد مع
 قلالؼ هذا وكلنَّ  الطؾب، يف اهتؿامٍ  وقؾَّةِ  الرغبة، يف فتقرٍ  طؾك يدل   ،«شئَت  إن لل

ـ َّٓ  حصَؾ  إن الؿطؾقَب  هذا أنَّ  يتضؿَّ  يتحؼؼ َلؿ حالف هذه كان وَمـ طـف، استغـكوإ

                                                           
 (.658تؼدم تخريجف )ص: ( 4)
 (.6084« )صحقح مسؾؿ»و(، 0994« )صحقح البخاري» (6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 من�آداب�الدعاء�عدم�است��ال�إلاجابة

 الـعؿة ولف وأخرة، الدكقا ولف والحؿد، الُؿؾُؽ  ولف وإمر، الخؾُؼ  لف وحؽؿة، رحؿة

 ک﴿ شلء كؾَّ  رحؿتُف ووسعت شلء، كؾَّ  قدرُتف شؿؾت الحسـ، الثـاء ولف والػضؾ،
 حاجةٌ  وٓ يغػَره، أن ذكٌب  يتعاضؿف ٓ ،[64]الرحؿـ: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

 ،ومق تَفؿ حقَّفؿ ،وِجـَّفؿ إكسفؿ ؛أرضف وأهؾ سؿقاتف أهَؾ  نَّ أ لق يعطقفا، أن ُيسللفا
 واحد كؾَّ  فلططك فسللقه ،واحد صعقدٍ  يف قامقا ،ويابسفؿ رصبفؿ ،وكبقَرهؿ صغقَرهؿ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ ذرة، مثؼال طـده مؿا ذلؽ كؼص ما سللف ما مـفؿ
ا فننَّ  ولفذا ،[46]يس: ﴾ۆئ  سبحاكف تقحقده وكؿال فب اإليؿان تؿام مع يتـاىف مِؿَّ

 شئت، إن ارحؿـل الؾَّفؿَّ  دطائف: يف يؼقل بلن مسللتف؛ يف طازم غقر وهق العبدُ  يدطَقه أن
 الؼقل هذا يف لِؿا ؛ذلؽ وكحقَ  شئت، إن وف ؼـل الؾَّفؿَّ  أو شئت، إن لل اغػر الؾَّفؿَّ  أو
 هريرة أبل طـ «ـالصحقحق» فػل طـده، فقؿا الثؼةِ  وطدم اهلل طـ آستغـاء إيفام مـ

ـ   ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  فؿ   أحُدكؿ: يؼقل  الؾ فؿ   شئَت، إن لل اغػر الؾ 
 شلء يتعاضؿف ٓ تعالك اهللَ  فنن   الرغبة، ولُقعظ ؿ الؿسللةَ  لقعزم ولؽـ شئَت، إن ارحؿـل
 .(1)مسؾؿ لػظ وهذا ،«أططاه

 إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  مالؽ بـ أكس حديث مـ اأيًض  «الصحقحقـ» ويف
 .(2)«لف مستؽره ٓ اهلل فنن   فلططِـل، شئَت  إن الؾ فؿ   َيُؼؾ: وٓ الدطاء، يف فؾقعزم أحدكؿ دطا

د اإلمام أورد وقد  هذا  القهاب طبد بـ محؿد اإلسالم شقخ الؿجد 
 ،«تشئ إن لل اغػر الؾَّفؿَّ  ققل: باب» بؼقلف: لف وترجؿ ،«التقحقد» كتاب يف الحديث

ا بالؿشقئة وتعؾقؼف الدطاء يف العزم طدمَ  أنَّ  إلك الرتجؿة هبذه يـب ف  وهق  يتـاىف مؿَّ
 اغػر الؾ فؿ  » الؼائِؾ: ققَل  ٕنَّ  الؿسؾؿ؛ طؾقف يؽقن أن يـبغل الذي القاجب التقحقد مع
 قلالؼ هذا وكلنَّ  الطؾب، يف اهتؿامٍ  وقؾَّةِ  الرغبة، يف فتقرٍ  طؾك يدل   ،«شئَت  إن لل

ـ َّٓ  حصَؾ  إن الؿطؾقَب  هذا أنَّ  يتضؿَّ  يتحؼؼ َلؿ حالف هذه كان وَمـ طـف، استغـكوإ

                                                           
 (.658تؼدم تخريجف )ص: ( 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه347
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام
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 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 قؾَّة طؾك دلقاًل  ذلؽ وكان وُلب فا، العبادة روُح  هق الذي وآضطرارُ  آفتؼارُ  حالف مـ
ة رب ف، برحؿة معرفتف وقؾَّة طاقبتفا وسقء بذكقبف معرفتف  وضعػ إلقف، احتقاجف وِشدَّ
 لؾدطاء. وإجابتف  باهلل يؼقـف

 رغبتف، ويحؼؼ صؾبتف، يف لقْجِزم :أي ؛«الؿسللةَ  ولَقعِزم» الحديث: يف قال ولفذا
 والرحؿة، الؿغػرة مـ يطؾب ما بعظقؿ طؾؿف طؾك دلَّ  ذلؽ فعؾ إذا فنكَّف اإلجابة، ويتقؼَّـ
 يستغـل ٓ إلقف، مػتؼرٌ  اهلل إلك محتاٌج  أكَّف وطؾك إلقف، مضطر   يطؾب ما إلك مػتؼرٌ  أكَّف وطؾك
 .(1)طقـ صرفةَ  ورحؿتف مغػرتف طـ

 َيُؼؾ: وٓ الدطاء، يف وُيؾحَّ  يجتفدَ  أن اهلل دطا إذا الؿسؾؿ طؾك القاجَب  فنن   ولفذا 
 واجتفاد، وِجد   وِصدق بنلحاٍح  الػؼقر البائس دطاءَ  يدطق بؾ كالؿستثـِل، ،«شئَت  إن»
ـ   وحسـ طـده، فقؿا والطؿع باهلل الؽامؾة الثؼة مع  كؿا يؼقل  وهق سبحاكف، بف الظ
 البخاري أخرجف ،«يذكرين حقـ معف وأكا ،بل طبدي ضـ طـد أكا» الؼدسل: الحديث يف

 .(2)«فؿاقصحقح» يف ومسؾؿ

ـَ  يرزقـا أن الؽريؿ اهلل كسلل وإكَّا ـ   حس  ُيقف ؼـا وأن طـده، فقؿا الثؼة وطظقؿ بف الظ
 وأخرة. لدكقاا يف ويرضاه يحبف خقر لؽؾ  

 

 

 

│ 

                                                           
 (.056 -054)ص:« قسقر العزيز الحؿقدت»( اكظر: 4)
 (.66 :تؼدم تخريجف )ص( 6)
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 إمقر هبا وتدفع الؿحبقبة، إمقر هبا ُتجؾُب  التل إسباب أققى مـ الدطاءَ  إنَّ 

ا مـفا: ٕسباب تـعدم وربَّؿا فائدُتف، وتضعػ أثُره يتخؾَّػ قد لؽـف الؿؽروهة،  إمَّ
ا العدوان، مـ فقف لِؿا ؛هللا يحب ف ٓ دطاءً  يؽقن بلن ؛الدطاء كػس يف ضعٍػ ل  لضعػ وإمَّ

ا الدطاء، وقت اهلل طؾك إقبالف وطدم الؼؾِب   أكؾ مـ اإلجابة مـ الؿاكع لحصقل وإمَّ
ـِ  الحرام،  طؾقفا؛ وغؾبتفؿا والؾفق والسفق الغػؾة واستقالء الؼؾقب، طؾك الذكقب وَرْي

 شلكِف. مـ وُتضعػ الدطاَء، ُتبطؾ إمقر هذه إنَّ  إذ

ة الضقابط مـ نَّ فن ولفذا  :الدطاء يف تقفرها مـ بدَّ  ٓ التل العظقؿةِ  والشروطِ  الؿفؿَّ
 دطائف، ققةُ  ضُعػت ٓهٍ  غافؾٍ  بؼؾب دطا إذا ٕكَّف ؛غػؾتف وطدم الداطل قؾب حضقرَ 
ا، الرخق الؼقس بؿـزلة فقف الدطاء شلنُ  وأصبح أثُره، وضُعػ  كذلؽ كان إذا فنكَّف جدًّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ورد قد فنكَّف ولفذا ؛أثُره بذلؽ فقضعػ ،اضعقػً  اخروًج  السفؿ مـف خرج

 ذلؽ طدمَ  بلنَّ  واإلخبارُ  الغػؾة، مـ والتحذيرُ  الدطاء، يف الؼؾب حضقر طؾك الحث  
 قبقلف. مقاكع مـ ماكعٌ 

 أنَّ  : العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد حديث مـ «مسـده» يف أحؿد اإلمامُ  روى
 أي فا  اهللَ  سللُتؿ فنذا بعض، مـ أوطك وبعضفا طقٌة،أو الؼؾقُب » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
 قؾٍب  ضفر طـ دطاه لعبد يستجقب ٓ اهللَ  فنن   باإلجابة، مققـقن وأكتؿ فاسللقه الـاس
 .(1)«غافؾٍ 

 وطدم الؼؾب حضقر مِـ الدطاء مع لؾؿسؾؿ بدَّ  ٓ إذ صحقٌح؛ الحديث ومعـك

                                                           
 .(980:تؼدم تخريجف )ص( 4)
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َّخ حضىز اٌمٍت يف اٌدعبء   أمه
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
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 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
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 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 
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رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 إمقر هبا وتدفع الؿحبقبة، إمقر هبا ُتجؾُب  التل إسباب أققى مـ الدطاءَ  إنَّ 

ا مـفا: ٕسباب تـعدم وربَّؿا فائدُتف، وتضعػ أثُره يتخؾَّػ قد لؽـف الؿؽروهة،  إمَّ
ا العدوان، مـ فقف لِؿا ؛هللا يحب ف ٓ دطاءً  يؽقن بلن ؛الدطاء كػس يف ضعٍػ ل  لضعػ وإمَّ

ا الدطاء، وقت اهلل طؾك إقبالف وطدم الؼؾِب   أكؾ مـ اإلجابة مـ الؿاكع لحصقل وإمَّ
ـِ  الحرام،  طؾقفا؛ وغؾبتفؿا والؾفق والسفق الغػؾة واستقالء الؼؾقب، طؾك الذكقب وَرْي

 شلكِف. مـ وُتضعػ الدطاَء، ُتبطؾ إمقر هذه إنَّ  إذ

ة الضقابط مـ نَّ فن ولفذا  :الدطاء يف تقفرها مـ بدَّ  ٓ التل العظقؿةِ  والشروطِ  الؿفؿَّ
 دطائف، ققةُ  ضُعػت ٓهٍ  غافؾٍ  بؼؾب دطا إذا ٕكَّف ؛غػؾتف وطدم الداطل قؾب حضقرَ 
ا، الرخق الؼقس بؿـزلة فقف الدطاء شلنُ  وأصبح أثُره، وضُعػ  كذلؽ كان إذا فنكَّف جدًّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ورد قد فنكَّف ولفذا ؛أثُره بذلؽ فقضعػ ،اضعقػً  اخروًج  السفؿ مـف خرج

 ذلؽ طدمَ  بلنَّ  واإلخبارُ  الغػؾة، مـ والتحذيرُ  الدطاء، يف الؼؾب حضقر طؾك الحث  
 قبقلف. مقاكع مـ ماكعٌ 

 أنَّ  : العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد حديث مـ «مسـده» يف أحؿد اإلمامُ  روى
 أي فا  اهللَ  سللُتؿ فنذا بعض، مـ أوطك وبعضفا طقٌة،أو الؼؾقُب » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
 قؾٍب  ضفر طـ دطاه لعبد يستجقب ٓ اهللَ  فنن   باإلجابة، مققـقن وأكتؿ فاسللقه الـاس
 .(1)«غافؾٍ 

 وطدم الؼؾب حضقر مِـ الدطاء مع لؾؿسؾؿ بدَّ  ٓ إذ صحقٌح؛ الحديث ومعـك

                                                           
 .(980:تؼدم تخريجف )ص( 4)
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َّخ حضىز اٌمٍت يف اٌدعبء   أمه
 وُجٍّخ ِٓ اِداة األخسي
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 الجقاب» كتابف يف  الؼقؿ ابـ مةُ العال   ماماإل طد   فؼد ولفذا ؛باإلجابة واإليؼان الغػؾة
 ذلؽ طؾك واحتج   الدطاء، إجابة مقاكع مـ اماكعً  حضقره وطدمَ  الؼؾِب  غػؾةَ  «الؽايف
َتف ُتبطؾ الؼؾب غػؾة ولؽـ لؾداء، مزيٌؾ  كافعٌ  دواءٌ  وهذا» قال: ثؿ   ،الحديث بفذا  ،«ققَّ
 الؿطؾقب، طؾك بؽؾقَّتِف قَُّتفوَجؿعِ  الؼؾب حضقرُ  الدطاء مع ُجؿع وإذا» : وقال

 وبقـ إذان، وطـد الؾقؾ، مـ إخقر الثؾث وهق الستة، اإلجابة أوقات مـ اوقتً  وصادف
 الؿـرب طؾك الجؿعة يقم اإلمام صعقد وطـد الؿؽتقبة، الصؾقات وأدبار واإلقامة، إذان
 الؼؾب يف اخشقطً  وصادف العصر، بعد ساطة وآخر الققم، ذلؽ مـ الصالة ُتؼضك حتك

، يدي بقـ اواكؽسارً  ًّٓ  الرب  طً  لف، وُذ ًة، اوتضر   طؾك وكان الؼبؾَة، الداطل واستؼبؾ وِرقَّ
 طبده محؿد طؾك بالصالة ثـَّك ثؿَّ  طؾقف، والثـاء اهلل بحؿد وبدأ اهلل، إلك يديف ورفع صفارة،

م ثؿَّ  ورسقلف،  يف طؾقف وألحَّ  اهلل، طؾك دخؾ ثؿَّ  وآستغػار، التقبةَ  حاجتف يدي بقـ قدَّ
ؾ ورهبة، رغبة ودطاه وَتؿؾَّؼف الؿسللة، م وتقحقده، وصػاتف بلسؿائف إلقف وتقسَّ  بقـ وقدَّ

 التل إدطقةَ  صادف إن سقؿا وٓ ،اأبدً  ُيرد   يؽاد ٓ الدطاءَ  هذا فننَّ  صدقًة، دطائف يدي
ـَةٌ  أكَّفا أو اإلجابِة، مظـَّةُ  أكَّفا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أخرب  .(1) كالمف اهـ .«إطظؿ سؿلال متضؿ 

ة الشروط مـ جؿؾة ذِكر طؾك مشتؿٌؾ  الـػع، طظقؿ كالمٌ  وهق  العظقؿةِ  وأداب الؿفؿَّ
 التالقة: إمقر يف أداب هذه تؾخقص وُيؿؽـ تقفرها، حال الدطاء ُيَرد   يؽاد ٓ التل

 الؿطؾقب. طؾك بؽؾقَّتف وَجؿِعقَُّتف الؼؾب حضقرُ  :إول

 اإلجابة. أوقات يتحر   :الثاين

ع وتذل ؾ الؼؾب يف خشقع طـ يؽقن أن :الثالث  . اهلل يدي بقـ واكؽسارٍ  وِرقَّةٍ  وتضر 

 الؼبؾَة. الداطل يستؼبؾ أن :الرابع

 صفارة. طؾك يؽقن أن :الخامس

 الدطاء. طـد  اهلل إلك يديف يرفع أن :السادس

                                                           
 (.4)ص:« الجقاب الؽايف( »4)
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ت حضىز الللب في الدعاء  وُجملت مً آلاداب ألاخسي  أهميَّ

 طؾك والسالم بالصالة ُيَثـ ل ثؿَّ  ،طؾقف الثـاء وحسـ اهلل بحؿد دطاَءه يبدأ أن :السابع
 .ملسو هيلع هللا ىلص محؿد ورسقلف طبده

م أن :الثامـ  وآستغػاَر. التقبةَ  وصؾبف حاجتف يدي بقـ يؼد 

 مـاجاتف. مـ وُيؽثر ويتؿؾَّؼف اهلل طؾك ُيؾحَّ  أن :التاسع

 والرهبة. الرغبة بقـ دطائف يف يجؿع أن :العاشر

ؾ أن :طشر الحادي  وتقحقده. العظقؿة وصػاتف الحسـك بلسؿائف اهلل إلك يتقسَّ

م أن :طشر الثاين  صدقة. دطائف يدي بقـ ُيؼد 

 أو اإلجابة، ـَّةُ مظِ  أكَّفا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أخرب التل الجامعة إدطقة يتخقَّر أن :طشر الثالث
ـَةٌ  أكَّفا  أططك. بف ُسئؾ وإذا أجاب، بف ُدطل إذا الذي إطظؿ اهلل ٓسؿ متضؿ 

َّٓ  ،اأبدً  ُيرد   يؽاد ٓ دطاَءه فننَّ  العظقؿَة، إمقرَ  هذه دطائف يف الؿسؾؿُ  جؿع فنذا إ
  يـبغل الداطَل  أنَّ  وهق وتحؼقؼف، بف العـاية مـ بدَّ  ٓ العؾؿ أهؾ طؾقف كبَّف اأمرً  هاهـا أنَّ 
 ذلؽ بؾقازم الؼقامَ  ذلؽ يستتبع أن -وآدابف لشروصف امستقفقً  بالدطاء ققامف مع- لف

ؿاتف،  الفدايةَ  اهلل فسمال» ؛الؿطؾقب كقؾ يف وآجتفاد والجد   بالسعل لؽوذ وُمَتؿ 
 اهلل وسماُل  والعؿؾقُة، العؾؿقةُ  الفدايُة؛ هبا ُتدركُ  التل إسباِب  جؿقعِ  فِعَؾ  يستدطل
 الرحؿة هبا ُتـال التل إسباب مـ الؿؿؽـ فعؾ ذلؽ مع يؼتضل والؿغػرةَ  الرحؿةَ 

 ديـل لل َأصؾِح الؾَّفؿَّ  الداطل: قال وإذا والسـة، الؽتاب يف معروفة وهل والؿغػرة،
 هذا يف يؼتضل آخره إلك معاشل فقفا التل دكقاي لل وَأصؾِح أمري، ِطصؿةُ  هق الذي
 ومعرفة وات باطف، الحؼ   بؿعرفة ديـف إصالح يف العبدُ  َيسعك أن اهلل إلك وآلتجاء الطؾب
 بإسباب ويؼقمَ  يسعك أن ويؼتضل ،والشفقات الشبفات فتـ ودفع واجتـابف، الباصؾ
 ٹ﴿ الداطل: قال وإذا الخؾؼ، أحقال بحسب متـقطةٌ  وهل دكقاه، هبا َتصُؾُح  التل
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 يف يسعك اهلل إلك التضرع هذا فؿع ،[45]إحؼاف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ
 ِف ر  عَ تَ وَ  صاطتف، طؾك هبا استعاكةً و اوحؿدً  وثـاءً  ااطرتافً  ؛والديف وطؾك طؾقف اهلل كعؿ شؽر
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ت حضىز الللب في الدعاء  وُجملت مً آلاداب ألاخسي  أهميَّ

 طؾك والسالم بالصالة ُيَثـ ل ثؿَّ  ،طؾقف الثـاء وحسـ اهلل بحؿد دطاَءه يبدأ أن :السابع
 .ملسو هيلع هللا ىلص محؿد ورسقلف طبده

م أن :الثامـ  وآستغػاَر. التقبةَ  وصؾبف حاجتف يدي بقـ يؼد 

 مـاجاتف. مـ وُيؽثر ويتؿؾَّؼف اهلل طؾك ُيؾحَّ  أن :التاسع

 والرهبة. الرغبة بقـ دطائف يف يجؿع أن :العاشر

ؾ أن :طشر الحادي  وتقحقده. العظقؿة وصػاتف الحسـك بلسؿائف اهلل إلك يتقسَّ

م أن :طشر الثاين  صدقة. دطائف يدي بقـ ُيؼد 

 أو اإلجابة، ـَّةُ مظِ  أكَّفا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أخرب التل الجامعة إدطقة يتخقَّر أن :طشر الثالث
ـَةٌ  أكَّفا  أططك. بف ُسئؾ وإذا أجاب، بف ُدطل إذا الذي إطظؿ اهلل ٓسؿ متضؿ 

َّٓ  ،اأبدً  ُيرد   يؽاد ٓ دطاَءه فننَّ  العظقؿَة، إمقرَ  هذه دطائف يف الؿسؾؿُ  جؿع فنذا إ
  يـبغل الداطَل  أنَّ  وهق وتحؼقؼف، بف العـاية مـ بدَّ  ٓ العؾؿ أهؾ طؾقف كبَّف اأمرً  هاهـا أنَّ 
 ذلؽ بؾقازم الؼقامَ  ذلؽ يستتبع أن -وآدابف لشروصف امستقفقً  بالدطاء ققامف مع- لف

ؿاتف،  الفدايةَ  اهلل فسمال» ؛الؿطؾقب كقؾ يف وآجتفاد والجد   بالسعل لؽوذ وُمَتؿ 
 اهلل وسماُل  والعؿؾقُة، العؾؿقةُ  الفدايُة؛ هبا ُتدركُ  التل إسباِب  جؿقعِ  فِعَؾ  يستدطل
 الرحؿة هبا ُتـال التل إسباب مـ الؿؿؽـ فعؾ ذلؽ مع يؼتضل والؿغػرةَ  الرحؿةَ 

 ديـل لل َأصؾِح الؾَّفؿَّ  الداطل: قال وإذا والسـة، الؽتاب يف معروفة وهل والؿغػرة،
 هذا يف يؼتضل آخره إلك معاشل فقفا التل دكقاي لل وَأصؾِح أمري، ِطصؿةُ  هق الذي
 ومعرفة وات باطف، الحؼ   بؿعرفة ديـف إصالح يف العبدُ  َيسعك أن اهلل إلك وآلتجاء الطؾب
 بإسباب ويؼقمَ  يسعك أن ويؼتضل ،والشفقات الشبفات فتـ ودفع واجتـابف، الباصؾ
 ٹ﴿ الداطل: قال وإذا الخؾؼ، أحقال بحسب متـقطةٌ  وهل دكقاه، هبا َتصُؾُح  التل
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 يف يسعك اهلل إلك التضرع هذا فؿع ،[45]إحؼاف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ
 ِف ر  عَ تَ وَ  صاطتف، طؾك هبا استعاكةً و اوحؿدً  وثـاءً  ااطرتافً  ؛والديف وطؾك طؾقف اهلل كعؿ شؽر
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

351 ة حضور القلب في الدعاء وُجملة من اآلداب األخرى أهميَّ
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 إصالحقة تربقة الذرية تربقة يف والسعل هبا، والعؿؾ اهلل ترضل التل الصالحة إطؿال
 يف إلقف وآلتجاء اهلل إلك والتضرع آتؽال يف صريحة إدطقة جؿقع وهؽذا ديـقة،

 ذلؽ بف يـال سبب كؾ   فعؾ يف آجتفاد يف وصريحة الؿتـقطة، الؿطالب حصقل
 ققة مع بػعؾفا وأمرَ  تـال، هبا اأسبابً  كؾَّفا الؿطالَب  جعؾ تعالك اهلل فننَّ  ؛الؿؼصقد
 العبادة ُروَح  كان ولفذا ؛اهلل طؾك آطتؿاد ققة طـ يعرب والدطاء اهلل، طؾك آطتؿاد
فا، ًٓ  كان إبرار مع يتقفاه وأن امسؾؿً  يتقفاه أن ربَّف العبدُ  سلل وإذا وُمخَّ  لحسـ سما
 ؛اإلسالم طؾك القفاة هبا تـال التل لألسباب والتقفقؼ إسباب فعؾ ويستدطل الخاتؿة،
 إسباب بػعؾ وذلؽ ،[466طؿران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ تعالك: اهلل يؼقل ولفذا

 إمقر. ةمَّ زِ أَ  بقده الذي وحده اهلل وهق ،(1)«مسب بفا طؾك وآطتؿاد

 

 

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 (.44ٓبـ سعدي )ص:« مجؿقع الػقائد واقتـاص إوابد( »4)
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 اهللَ  يدطق َمـ هبا يتصَػ  أن يـبغل التل العظقؿة والخالل الؽريؿة الخصال مـ إنَّ 

ـٍ  طؾؿَ  يعؾؿ أن   ؛ـٍ قْ طَ  صرفة طـف يستغـل ٓ إلقف، محتاٌج  ، اهلل إلك مػتؼرٌ  أك ف يؼق
 وهق لف، مؿالقُؽ  إلقف، فؼراءُ  تعالك، هلل طبادٌ  الؿخؾققات وجؿقعَ  بؾ اإلكسان أنَّ  وذلؽ

 بؾ ،أصاًل  شلءٌ  كػسف مـ لف لقس فالؿخؾقُق  سقاه، لفؿ إلف ٓ وإَلُففؿ، ومؾقُؽفؿ فؿرب  
 واهلل اهلل، خؾؼ مـ هق إكَّؿا ذلؽ وغقرُ  يستحؼف أو بف يـتػع وما وأفعاُلف وصػاُتف كػُسف
ُره، وخالُؼف وبارُئف ومؾقُؽف كؾ ف، ذلؽ رب     كان اهلل شاء فؿا شموكف، ومدب رُ  ومصق 
 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ لحؽؿف معؼ ب وٓ لؼضائف رادَّ  فال يؽـ، َلؿ يشل َلؿ وما

 .[6]فاصر: ﴾ وئ وئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ

 ۀ﴿ :تعالك اهلل يؼقل سقاه، إلك افؼقرً  لقس إلقف، محتاٌج  اهلل، إلك فؼقرٌ  فالؿخؾقُق 
 امستغـقً  الؿخؾقق فؾقس ،[45]فاصر: ﴾ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ
 :ققؾ ولفذا ؛اهلل إلك محتاٌج  ،اأيًض  فؼقرٌ  الغقرَ  ذلؽ إنَّ  إذ سبحاكف؛ رب ف بغقر وٓ بـػسف

 الؿخؾقق استغاثةُ  :وققؾ بالغريؼ، الغريؼ كاستغاثة بالؿخؾقِق  الؿخؾقق استغاثةُ 
 بالؿسجقن. الؿسجقن كاستغاثة بالؿخؾقق

ٓ   ضال   كؾ ؽؿ طبادي يا» يؼقل:  اهلل أنَّ  الؼدسل الحديث يف جاء وقد  َمـإ
ٓ   جائعٌ  كؾ ؽؿ طبادي يا أهِدكؿ، فاستفدوين هديتُف،  ُأصعؿؽؿ، فاستطِعؿقين أصعؿتف، َمـإ

ٓ   طارٍ  كؾ ؽؿ طبادي يا  بالؾقؾ تخطئقن إك ؽؿ طبادي يا أكُسؽؿ، فاستؽسقين كسقُتف، مـإ
 : رجب ابـ قال ،(1)«...لؽؿ أغػر فاستغػروين اجؿقعً  الذكقَب  أغػر وأكا والـفار

هؿ، ودفع مصالِِحفؿ، جؾب يف تعالك اهلل إلك ُمػتَِؼرون الخؾؼ جؿقع أنَّ  تضليؼ هذا»  مضار 

                                                           
 .(469:تؼدم تخريجف )ص( 4)
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 افزمبُز اٌعجِد ئىل اهلل
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اهللَ  يدطق َمـ هبا يتصَػ  أن يـبغل التل العظقؿة والخالل الؽريؿة الخصال مـ إنَّ 

ـٍ  طؾؿَ  يعؾؿ أن   ؛ـٍ قْ طَ  صرفة طـف يستغـل ٓ إلقف، محتاٌج  ، اهلل إلك مػتؼرٌ  أك ف يؼق
 وهق لف، مؿالقُؽ  إلقف، فؼراءُ  تعالك، هلل طبادٌ  الؿخؾققات وجؿقعَ  بؾ اإلكسان أنَّ  وذلؽ

 بؾ ،أصاًل  شلءٌ  كػسف مـ لف لقس فالؿخؾقُق  سقاه، لفؿ إلف ٓ وإَلُففؿ، ومؾقُؽفؿ فؿرب  
 واهلل اهلل، خؾؼ مـ هق إكَّؿا ذلؽ وغقرُ  يستحؼف أو بف يـتػع وما وأفعاُلف وصػاُتف كػُسف
ُره، وخالُؼف وبارُئف ومؾقُؽف كؾ ف، ذلؽ رب     كان اهلل شاء فؿا شموكف، ومدب رُ  ومصق 
 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ لحؽؿف معؼ ب وٓ لؼضائف رادَّ  فال يؽـ، َلؿ يشل َلؿ وما

 .[6]فاصر: ﴾ وئ وئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ

 ۀ﴿ :تعالك اهلل يؼقل سقاه، إلك افؼقرً  لقس إلقف، محتاٌج  اهلل، إلك فؼقرٌ  فالؿخؾقُق 
 امستغـقً  الؿخؾقق فؾقس ،[45]فاصر: ﴾ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ
 :ققؾ ولفذا ؛اهلل إلك محتاٌج  ،اأيًض  فؼقرٌ  الغقرَ  ذلؽ إنَّ  إذ سبحاكف؛ رب ف بغقر وٓ بـػسف

 الؿخؾقق استغاثةُ  :وققؾ بالغريؼ، الغريؼ كاستغاثة بالؿخؾقِق  الؿخؾقق استغاثةُ 
 بالؿسجقن. الؿسجقن كاستغاثة بالؿخؾقق

ٓ   ضال   كؾ ؽؿ طبادي يا» يؼقل:  اهلل أنَّ  الؼدسل الحديث يف جاء وقد  َمـإ
ٓ   جائعٌ  كؾ ؽؿ طبادي يا أهِدكؿ، فاستفدوين هديتُف،  ُأصعؿؽؿ، فاستطِعؿقين أصعؿتف، َمـإ

ٓ   طارٍ  كؾ ؽؿ طبادي يا  بالؾقؾ تخطئقن إك ؽؿ طبادي يا أكُسؽؿ، فاستؽسقين كسقُتف، مـإ
 : رجب ابـ قال ،(1)«...لؽؿ أغػر فاستغػروين اجؿقعً  الذكقَب  أغػر وأكا والـفار

هؿ، ودفع مصالِِحفؿ، جؾب يف تعالك اهلل إلك ُمػتَِؼرون الخؾؼ جؿقع أنَّ  تضليؼ هذا»  مضار 

                                                           
 .(469:تؼدم تخريجف )ص( 4)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 َلؿ مـ وأنَّ  كؾ ف، ذلؽ مـ اشقئً  ٕكػسفؿ يؿؾؽقن ٓ العبادَ  وأنَّ  ودكقاهؿ، ديـفؿ أمقر يف
ؾ َلؿ ومـ الدكقا، يف اؿَ فُ مُ رَ حْ يُ  فنكَّف والرزق بالفدى طؾقف اهلل يتػّضؾ  بؿغػرة طؾقف اهلل يتػضَّ
 . كالمف اهـ .(1)«أخرة يف خطاياه تفَأْوَبؼْ  ذكقبف

 سبحاكف شاء وما ذلؽ، وغقرُ  والصحةُ  والرزُق  والعافقةُ  الفدايةُ  بقده، كؾ فا فإمقرُ 
 ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ يؽـ َلؿ يشل َلؿ وما كان، ذلؽ مـ

 ،[86]الـحؾ: ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ تعالك: قال ،[46]يس:
 قال ذلؽ غقر أو طذاب أو ططاء مـ اشقئً  أراد فنذا كالم، وطذابُف كالم، سبحاكف هفعطاؤُ 

 دوكف، لؿـ ُيخضع أو سقاه، إلك ُيؾجل -كذلؽ وإمر- فؽقػ ولفذا فقؽقن، كـ :لف
 !غقره؟ ويدطك ُيطؾب أو

 ﴾ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ تعالك: اهلل قال ولفذا
 اهلل مـ رزَقف صؾب فنذا ذلؽ، إلك محتاٌج  وهق ،رزٍق  مـ لف بدَّ  ٓ فالعبد» .[48]العـؽبقت:

 .(2)«لف افؼقرً  الؿخؾقق لذلؽ اطبدً  صار مخؾقق مـ صؾبف وإذا لف، افؼقرً  هلل، اطبدً  صار

َـّ  بدوكف، لف وجقد ٓ لف، ذايت   أمرٌ  لرب ف واحتقاَجف الؿخؾقق فؼرَ  إنَّ   الؿخؾقققـ لؽ
  .فطـ العزوب أو آفتؼار ذلؽ إدراك يف يتػاوتقن

 اهلل قال كؿا ؛آستعاكة جفة ومـ العبادة، جفة مـ :جفتقـ مـ اهلل إلك فؼقرٌ  والعبد

 أكَّف جفة مـ اهلل إلك يػتؼر فالعبد ،[5]الػاتحة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ سبحاكف:
، وٓ ُيسر   وٓ يػؾح، وٓ يصؾح ٓ وقؾُبف وتعظقؿ، إجالل حبَّ  يحب ف الذي معبقُده  يؾتذ 

َّٓ  يطؿئـ وٓ يسؽـ، وٓ يطقب وٓ  يؾتذ   ما كؾ   لف حصؾ ولق إلقف، واإلكابة رب ف بعبادةإ
 معبقُده هق حقث مـ رب ف إلك ذايت فؼرٌ  فقف إذ ؛يسؽـ ولؿ يطؿئـ َلؿ الؿخؾققات مـ بف

ةُ  والسرورُ  الػرُح  لف يحصؾ وهبذا ومطؾقبُف، ومحبقبُف  والطؿلكقـة، والسؽقنُ  والـ عؿةُ  والؾذَّ
 والخضقع لحؽؿف، وآكؼقاد ٕمره، لالستسالم بف استعاكتف جفة مـ اهلل لكإ يػتؼر والعبد

                                                           
 (.94 -6/98« )جامع العؾقم والحؽؿ( »4)
  (.66ٓبـ تقؿقة )ص:« العبقدية( »6)
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 افخلاُز العبِد ئلى هللا

َّٓ  بف والؼقام ذلؽ مـ شلء تحصقؾ طؾك يؼدر ٓ إذ لشرِطف؛  .(1)«اهلل أطاكف إذاإ

 إلك فؼقرٌ  ففق اهلل، سقى حل   كؾ   أن   وهل العؾؿ، أهُؾ  طؾقفا كّبف مفؿةٌ  قاطدةٌ  هـا وها
 أمريـ: مـ لف بد   فال ره،يض ما ودفع يـػعف ما جؾب

 بف. ويتؾذذ بف يـتػع الذي الؿحبقب الؿطؾقب هق أحدهؿا:

 والدافعُ  الؿؽروه، لحصقل والؿاكعُ  الؿؼصقد لذلؽ الؿقصؾ الؿعقـ هق والثاين:
 وققطف. بعد لف

 اإلكسان: إلقفا يحتاج أشقاء أربعة ففـا

 القجقد. مطؾقب محبقب أمر أحدها:

 العدم. مطؾقب مبغض مؽروه أمر والثاين:

 الؿحبقب. حصقل إلك القسقؾة والثالث:

 الؿؽروه. دفع إلك القسقؾة والرابع:

 صالُحف يؽقن وٓ وجقُده يؼقم ٓ حّل، ولؽؾ   بؾ لؾعبد ضرورية أمقر أربعة ففذه
 َّٓ  هبا.إ

 لف، شريؽ ٓ وحده، الؿحبقُب  الؿعبقدُ  الؿطؾقُب  هق سبحاكف فاهلل هذا ُطرف إذا
ـُ الؿُ  وحده وهق ـَ  وٓ سقاه، معبقدَ  فال مطؾقبف، حصقل طؾك لؾعبد ِعق  الؿطؾقب طؾك ُمعق
 :العبد ققل معـك وهذا سقاه، ما دون الؿتؼدمة إربعة لألمقر الجامع سبحاكف ففق غقره،

 الؿطؾقَب  الؿؼصقدَ  تتضؿـ العبادةَ  هذه فننَّ  ؛[5]الػاتحة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿
 ودفع الؿطؾقب حصقل طؾك بف ُيستعان الَّذي هق :والؿستعان القجقه، أكؿؾِ  طؾك

 إصؾقـ: هذيـ تـتظؿ مقاضع سبعة الؽريؿ الؼرآن ويف الؿؽروه،

 .[5]الػاتحة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: ققلف أحدها:

 .[46، الشقرى: 44]هقد: ﴾حئ جئ ی ی﴿ تعالك: ققلف الثاين:
                                                           

 (.48/94لف )« مجؿقع الػتاوى»(، و64ٓبـ تقؿقة )ص:« العبقدية»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه354
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 افخلاُز العبِد ئلى هللا

َّٓ  بف والؼقام ذلؽ مـ شلء تحصقؾ طؾك يؼدر ٓ إذ لشرِطف؛  .(1)«اهلل أطاكف إذاإ

 إلك فؼقرٌ  ففق اهلل، سقى حل   كؾ   أن   وهل العؾؿ، أهُؾ  طؾقفا كّبف مفؿةٌ  قاطدةٌ  هـا وها
 أمريـ: مـ لف بد   فال ره،يض ما ودفع يـػعف ما جؾب

 بف. ويتؾذذ بف يـتػع الذي الؿحبقب الؿطؾقب هق أحدهؿا:

 والدافعُ  الؿؽروه، لحصقل والؿاكعُ  الؿؼصقد لذلؽ الؿقصؾ الؿعقـ هق والثاين:
 وققطف. بعد لف

 اإلكسان: إلقفا يحتاج أشقاء أربعة ففـا

 القجقد. مطؾقب محبقب أمر أحدها:

 العدم. مطؾقب مبغض مؽروه أمر والثاين:

 الؿحبقب. حصقل إلك القسقؾة والثالث:

 الؿؽروه. دفع إلك القسقؾة والرابع:

 صالُحف يؽقن وٓ وجقُده يؼقم ٓ حّل، ولؽؾ   بؾ لؾعبد ضرورية أمقر أربعة ففذه
 َّٓ  هبا.إ

 لف، شريؽ ٓ وحده، الؿحبقُب  الؿعبقدُ  الؿطؾقُب  هق سبحاكف فاهلل هذا ُطرف إذا
ـُ الؿُ  وحده وهق ـَ  وٓ سقاه، معبقدَ  فال مطؾقبف، حصقل طؾك لؾعبد ِعق  الؿطؾقب طؾك ُمعق
 :العبد ققل معـك وهذا سقاه، ما دون الؿتؼدمة إربعة لألمقر الجامع سبحاكف ففق غقره،

 الؿطؾقَب  الؿؼصقدَ  تتضؿـ العبادةَ  هذه فننَّ  ؛[5]الػاتحة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿
 ودفع الؿطؾقب حصقل طؾك بف ُيستعان الَّذي هق :والؿستعان القجقه، أكؿؾِ  طؾك

 إصؾقـ: هذيـ تـتظؿ مقاضع سبعة الؽريؿ الؼرآن ويف الؿؽروه،

 .[5]الػاتحة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: ققلف أحدها:

 .[46، الشقرى: 44]هقد: ﴾حئ جئ ی ی﴿ تعالك: ققلف الثاين:
                                                           

 (.48/94لف )« مجؿقع الػتاوى»(، و64ٓبـ تقؿقة )ص:« العبقدية»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه355
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

355 افتقاُر العبِد إلى هللا
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 .[469]هقد: ﴾ڱ ڳ ڳ﴿ تعالك: ققلف الثالث:

 .[8]الؿؿتحـة: ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ تعالك: ققلف الرابع:

 .[54]الػرقان: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: ققلف الخامس:

 .[96]الرطد: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: ققلف السادس:

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ تعالك: ققلف السابع:
 .[4 -4]الؿزمؾ: ﴾ژ ژ ڈ

 خقفِف، يف وٓ محب تِف، يف اشقئً  بف ُيشرك وٓ وحده اهلل يعبد أن إلك العبد حاجةَ  إن   -
ِب  والتعظقؿِ  التَذل ؾِ  يف وٓ طؾقف، التَقك ؾِ  يف وٓ رجائِف، يف وٓ  حاجة مـ أطظؿُ  = والتؼر 

  فالعبدُ  بف، ُتؼاس كظقرٌ  الحاجة لفذه لقس بؾ كقرها، إلك والعقـ روحف، إلك الجسد
 إلقف وحاجتف وضرورتف طقـ، صرفة وكؾ   دققؼة وكؾ   حالة كؾ   يف الحؼ إَلِفف مـ لف بدّ  ٓ
 والؼرآنُ  حاجة، كؾ   مـ وأطظؿ ضرورة كؾ   فقق هل بؾ حاجة، وٓ ضرورة تشبففا ٓ

 طؾقفؿ، كعؿائف ذكرِ  ومِـ سقاه، ما دون اهلل إلك العباد حاجةِ  ذكرِ  مِـ مؿؾقءٌ  الؽريؿ
ُؼ  هبذا العبد وطؾؿُ  والّؾذات، الـعقؿ صـقف مـ أخرة يف وطدهؿ ما ذكرِ  ومِـ  لف يحؼ 
 دون وحده إلقف والؾجقءَ  إحساكف طؾك ومحّبتف لف، الشؽر وكؿاَل  اهلل، طؾك التقك ؾِ  تؿامَ 
 .(1)وجؾق فا دققِؼفا وكبقِرها، صغقِرها كؾ فا، إمقر يف سقاه ما

 إلك يؽؾـا َّٓ أَ وَ  بف، الؼقام وحسـ ذلؽ لتحؼقؼ يقفؼـا أن الؽريؿ اهلل لـسلل وإكا
 .امستؼقؿً  اصراصً  فإلق يفديـا وأن طقـ، صرفة أكػسـا

                                                           
 ٓبـ الؼقؿ )ص:« صريؼ الفجرتقـ»(، و90-4/66ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 4)

466-468.) 
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ة الدطاء آداب مـ إنَّ   العبد مـ تقبةٌ  الدطاءَ  يسبؼ أن العظقؿة قبقلف وأسباب الؿفؿَّ

 ؛تػريطف طؾك ويـدم بتؼصقره، ويعرتف بذكبف، فقُؼر   وخطاياه، ذكقبف جؿقع مـ  اهلل إلك
 بعض قال كؿا ؛اإلجابة طدم أسباب ـم سبٌب  الخطايا واجتؿاعَ  الذكقب تراكؿَ  فننَّ 

 هذا بعُضفؿ كظؿ وقد ،«بالؿعاصل ُصرَقفا سددَت  وقد اإلجابةَ  تستبطئ ٓ» السؾػ:
 فؼال: ،الشعر مـ بقتقـ يف الؿعـك

  كععرب كحععـ كععدطق اإللعععَف يف كععؾ
 

 ثععؿ  كـسععاه طـععد كشععػ الؽععروِب  

 

 لذكععععقِب عريَؼفعععا باا صَ عددكَ قععد َسعع    كقععععػ كعرجععععق إجعابععععًة لععععدطاءٍ 

 

 أغرب أشعث السػر يطقؾ الرجَؾ  ذكر طـدما ملسو هيلع هللا ىلص الـبل حديُث  معـا مرَّ  أن سبؼ وقد
 بالحرام، وُغِذَي  حرام، ومؾبُسف حرام، ومطعُؿف رب، يا رب يا :يؼقل السؿاء إلك يديف َيؿد  
 وقد» ،حالف هذه كاكت َمـ دطاء إجابةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فاستبعد ؟!لذلؽ ُيستجاب فلكَّك
 .(1)«القاجبات ترك وكذلؽ ،اأيًض  اإلجابة مـ اماكعً  الػعؾقةُ  الؿحرمات ارتؽاب يؽقن
 اهلل إلك يتقب أن فعؾقف ،رجاَءه وُيحؼؼ دطاَءه اهلل يجقب أن أراد َمـ فنن   ولفذا 

 حاجةٌ  وٓ يغػره، أن ذكٌب  يتعاضؿف ٓ  واهلل وخطاياه، ذكقبف مـ اكصقًح  تقبةً 
بقن ورسُؾف اهلل ءأكبقا كان وقد يعطقفا، أن ُيسللفا  التقبة طؾك ويحث قهنؿ أمَؿفؿ ُيَرغ 

 إمطار وكزول الدطاء إجابة أسباب مـ سبٌب  ذلؽ أنَّ  لفؿ وُيبق ـقن وآستغػار،
 قال أكَّف  كقح طـ تعالك قال ؛وإوٓد إمقال يف الربكة واكتشار الخقر وكثرة
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ لؼقمف:
 قال أكَّف  هقد طـ وقال ،[46-46]كقح: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ لؼقمف:
                                                           

 (.4/685« )جامع العؾقم والحؽؿ( »4)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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ة الدطاء آداب مـ إنَّ   العبد مـ تقبةٌ  الدطاءَ  يسبؼ أن العظقؿة قبقلف وأسباب الؿفؿَّ

 ؛تػريطف طؾك ويـدم بتؼصقره، ويعرتف بذكبف، فقُؼر   وخطاياه، ذكقبف جؿقع مـ  اهلل إلك
 بعض قال كؿا ؛اإلجابة طدم أسباب ـم سبٌب  الخطايا واجتؿاعَ  الذكقب تراكؿَ  فننَّ 

 هذا بعُضفؿ كظؿ وقد ،«بالؿعاصل ُصرَقفا سددَت  وقد اإلجابةَ  تستبطئ ٓ» السؾػ:
 فؼال: ،الشعر مـ بقتقـ يف الؿعـك

  كععرب كحععـ كععدطق اإللعععَف يف كععؾ
 

 ثععؿ  كـسععاه طـععد كشععػ الؽععروِب  

 

 لذكععععقِب عريَؼفعععا باا صَ عددكَ قععد َسعع    كقععععػ كعرجععععق إجعابععععًة لععععدطاءٍ 

 

 أغرب أشعث السػر يطقؾ الرجَؾ  ذكر طـدما ملسو هيلع هللا ىلص الـبل حديُث  معـا مرَّ  أن سبؼ وقد
 بالحرام، وُغِذَي  حرام، ومؾبُسف حرام، ومطعُؿف رب، يا رب يا :يؼقل السؿاء إلك يديف َيؿد  
 وقد» ،حالف هذه كاكت َمـ دطاء إجابةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فاستبعد ؟!لذلؽ ُيستجاب فلكَّك
 .(1)«القاجبات ترك وكذلؽ ،اأيًض  اإلجابة مـ اماكعً  الػعؾقةُ  الؿحرمات ارتؽاب يؽقن
 اهلل إلك يتقب أن فعؾقف ،رجاَءه وُيحؼؼ دطاَءه اهلل يجقب أن أراد َمـ فنن   ولفذا 

 حاجةٌ  وٓ يغػره، أن ذكٌب  يتعاضؿف ٓ  واهلل وخطاياه، ذكقبف مـ اكصقًح  تقبةً 
بقن ورسُؾف اهلل ءأكبقا كان وقد يعطقفا، أن ُيسللفا  التقبة طؾك ويحث قهنؿ أمَؿفؿ ُيَرغ 

 إمطار وكزول الدطاء إجابة أسباب مـ سبٌب  ذلؽ أنَّ  لفؿ وُيبق ـقن وآستغػار،
 قال أكَّف  كقح طـ تعالك قال ؛وإوٓد إمقال يف الربكة واكتشار الخقر وكثرة
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ لؼقمف:
 قال أكَّف  هقد طـ وقال ،[46-46]كقح: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ لؼقمف:
                                                           

 (.4/685« )جامع العؾقم والحؽؿ( »4)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال ،[56]هقد: ﴾حئ جئ ی ی ی ی
 ۋ ٴۇ﴿ تعالك: وقال ،[40]إطراف: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 ھ﴿ تعالك: وقال ،[89-86]إكعام: ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 .[9]هقد: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ؛الدطقات وإجابة البركات وتقالل الخقرات كزول سبُب  واستغػاُره اهلل إلك فالتقبةُ 
 آستغػار طؾك يزد فؾؿ ،يستسؼل خرج  الخطاب بـ طؿر الؿممـقـ أمقرَ  أنَّ  ُيروى
 بِؿجاديح الؿطرَ  صؾبُت  لؼد» فؼال: استسؼقَت؟ رأيـاك ما فؼالقا: فُلمطروا رجع، حتك

 ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ قرأ: ثؿَّ  الؿطر، هبا يستـزل لالت السؿاء
 .(1)«[44 -46]كقح: ﴾ٻ ٻ ٻ

 لف: فؼال الجدوبَة،  البصري الحسـ إلك رجٌؾ  شؽا» : َصبقح ابـ وقال
 يرزقـل أن اهلل ادع آخر: لف وقال اهلل، استغػر لف: فؼال الػؼر، آخر إلقف وشؽا اهلل، استغػر

 لف فؼؾـا اهلل، استغػر لف: فؼال بستاكف، جػاف آخر إلقف شؽاو اهلل، استغػر لف: فؼال ،اولدً 
 ی﴿ كقح: سقرة يف يؼقل تعالك اهلل إنَّ  ؛اشقئً  طـدي مـ قؾت ما فؼال: ذلؽ؟ يف
 ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی
 .(2)«[46 -46]كقح: ﴾ٺ ڀ ڀ

                                                           
 .(44/44« )فتح الباري»( ذكره الحافظ ابـ حجر يف 4)

الرد  : جؿع مِجدح، وهق طـد العرب مـ إكقاء التل تزطؿ أهنا تؿطر هبا، أراد والؿجادح
طؾك الؿشركقـ يف تعؾؼفؿ بإكقاء واستسؼائفؿ هبا، وأن الؿطر إكؿا ُيْسَتـْزُل بالؾجقء إلك اهلل 

أكف ( طـ أبل هريرة 48460) «تػسقره»وصؾب غػراكف، وكظقره: ما رواه ابـ أبل حاتؿ يف 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿أصبح يف الؾقؾة التل يؿطرون فقفا قال: مطركا بـقء الػتح، ثؿ يتؾق: كان إذا 

  .[6]فاصر: ﴾ۅ ۉ ۉ
والطرباين يف (، 4989) «مصـػف»وابـ أبل شقبة يف (، 8466« )مصـػف»( رواه طبد الرزاق يف 6)

 (.408« )الدطاء»
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 جملٌت مً آداب الدعاء

 ؾقؽؿط الرزق كثر وأصعتؿقه، واستغػرتؿقه اهلل إلك ُتبتؿ إذا :أي» أية: ومعـك
 وأدر الزرَع، لؽؿ وأكبَت  إرض، بركات مـ لؽؿ وأكبَت  السؿاء، بركات مـ وأسؼاكؿ

كؿ الضرع، لؽؿ ـَ  بلمقالٍ  وأمدَّ  جـَّاٍت  لؽؿ وجعؾ وإوٓدَ  إمقاَل  أططاكؿ :أي ؛وبـق
 الخقرات صـقف مـ ذلؽ غقر إلك ،(1)«بقـفا الجارية بإهنار ؾفاوخؾَّ  الث ؿار أكقاع فقفا

 يف وفقائده ،وأهؿقتف ،فضؾف ؛آستغػار طؾك الؽالم وسقليت والفبات، العطايا وأكقاع
 وأخرة. الدكقا

 عٍ  حال يف وهق ربَّف الؿسؾؿ يدطق أن :الؿفؿة الدطاء آداب ومـ  وخشقعٍ  تضر 
 الذلقَؾ  الخاشعَ  فننَّ  ومؼصقُده، ولب ف الدطاء روُح  هق» ذلؽ إنَّ  بؾ ،وخضقٍع  وَتذل ؾٍ 
 قال ،(2)«صقُتف وخشع جقارُحف وذلَّت قؾُبف اكؽسر قد ذلقؾ مسؽقـ مسللةَ  لليس إكَّؿا
 فلمر ،[55 ]إطراف: ﴾ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ﴿ : اهلل

ع بدطائف سبحاكف ر وخػقة، بتضر   اإلسالم شقخ قال آطتداء، مـ السقاق هذا يف وحذَّ
ع، غقر يدطقه أن العدوان ومِـ» : تقؿقة ابـ  كالؿستغـل ذاه دطاءُ  بؾ متضر 

 مسللة يسلل َلؿ فَؿـ الذلقؾ، لدطاء لؿـافاتف آطتداء أطظؿ مـ وهذا رب ف، طؾك الؿدلل
ع مسؽقـ  .(3)«ُمعتد ففق ،خائػ متضر 

تف لؿا تجاوز كؾ   وأن   وأكقاطف، الدطاء يف آطتداء طؾك الؽالمُ  سبؼ وقد  الشريعة حد 
 اطتداء. ففق ،ذلؽ يف

 واهلل» ؛والؿؾؾ السآمة وطدمُ  سمالف وكثرةُ  اهلل طؾك إللحاُح ا :الدطاء آداب وِمـ 
 إلػاظ بسط مـ فقفا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أدطقة مـ اكثقرً  تجد ولفذا ؛الدطاء يف قـالؿؾح   يحب  
 ؛لذلؽ يشفد ما طؾقف أخر الؾػظ بدٓلة آكتػاء دون لػظف، بصريح معـك كؾ   وذكر
مُت  ما لل اغػر الؾ فؿ  » :«صحقحف» يف مسؾؿ رواه الذي  طؾل حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص كؼقلف  قد 

                                                           
 (.4/606« )تػسقر ابـ كثقر( »4)
 (.45/40« )مجؿقع الػتاوى( »6)
 (.45/69« )الػتاوىمجؿقع ( »9)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 جملٌت مً آداب الدعاء

 ؾقؽؿط الرزق كثر وأصعتؿقه، واستغػرتؿقه اهلل إلك ُتبتؿ إذا :أي» أية: ومعـك
 وأدر الزرَع، لؽؿ وأكبَت  إرض، بركات مـ لؽؿ وأكبَت  السؿاء، بركات مـ وأسؼاكؿ

كؿ الضرع، لؽؿ ـَ  بلمقالٍ  وأمدَّ  جـَّاٍت  لؽؿ وجعؾ وإوٓدَ  إمقاَل  أططاكؿ :أي ؛وبـق
 الخقرات صـقف مـ ذلؽ غقر إلك ،(1)«بقـفا الجارية بإهنار ؾفاوخؾَّ  الث ؿار أكقاع فقفا

 يف وفقائده ،وأهؿقتف ،فضؾف ؛آستغػار طؾك الؽالم وسقليت والفبات، العطايا وأكقاع
 وأخرة. الدكقا

 عٍ  حال يف وهق ربَّف الؿسؾؿ يدطق أن :الؿفؿة الدطاء آداب ومـ  وخشقعٍ  تضر 
 الذلقَؾ  الخاشعَ  فننَّ  ومؼصقُده، ولب ف الدطاء روُح  هق» ذلؽ إنَّ  بؾ ،وخضقٍع  وَتذل ؾٍ 
 قال ،(2)«صقُتف وخشع جقارُحف وذلَّت قؾُبف اكؽسر قد ذلقؾ مسؽقـ مسللةَ  لليس إكَّؿا
 فلمر ،[55 ]إطراف: ﴾ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ﴿ : اهلل

ع بدطائف سبحاكف ر وخػقة، بتضر   اإلسالم شقخ قال آطتداء، مـ السقاق هذا يف وحذَّ
ع، غقر يدطقه أن العدوان ومِـ» : تقؿقة ابـ  كالؿستغـل ذاه دطاءُ  بؾ متضر 

 مسللة يسلل َلؿ فَؿـ الذلقؾ، لدطاء لؿـافاتف آطتداء أطظؿ مـ وهذا رب ف، طؾك الؿدلل
ع مسؽقـ  .(3)«ُمعتد ففق ،خائػ متضر 

تف لؿا تجاوز كؾ   وأن   وأكقاطف، الدطاء يف آطتداء طؾك الؽالمُ  سبؼ وقد  الشريعة حد 
 اطتداء. ففق ،ذلؽ يف

 واهلل» ؛والؿؾؾ السآمة وطدمُ  سمالف وكثرةُ  اهلل طؾك إللحاُح ا :الدطاء آداب وِمـ 
 إلػاظ بسط مـ فقفا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أدطقة مـ اكثقرً  تجد ولفذا ؛الدطاء يف قـالؿؾح   يحب  
 ؛لذلؽ يشفد ما طؾقف أخر الؾػظ بدٓلة آكتػاء دون لػظف، بصريح معـك كؾ   وذكر
مُت  ما لل اغػر الؾ فؿ  » :«صحقحف» يف مسؾؿ رواه الذي  طؾل حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص كؼقلف  قد 

                                                           
 (.4/606« )تػسقر ابـ كثقر( »4)
 (.45/40« )مجؿقع الػتاوى( »6)
 (.45/69« )الػتاوىمجؿقع ( »9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه359
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

ـ ل، بف أطؾؿ أكت وما أطؾـت وما أسررت وما أخرُت  وما م أكت م ر وأكت الؿؼد   الؿمخ 
ٓ   إلف ٓ  لػظ ولؽـ أوجز، كان صـعت ما كؾَّ  لل اغػر ققؾ: لق أكَّف ومعؾقمٌ  ؛(1)«أكتإ

ع الدطاء مؼام يف الحديث  التل إكقاع باستحضار فتؼاروآ العبقدية وإضفار والتضر 
 يف ملسو هيلع هللا ىلص ققلف وكذلؽ ؛وآختصار اإليجاز مـ وأبؾغ أحسـ تػصقاًل  مـفا العبدُ  يتقب

ه وُجؾ ف، دق ف كؾ ف ذكبل لل اغػر الؾ فؿ  » أخر: الحديث َلف وطالكقتف، سر   ،(2)«وآخره أو 
ـ ل، بف أطؾؿ أكت وما أمري يف وإسرايف وجفؾل خطقئتل لل اغػر الؾ فؿ  » الحديث: ويف  م

 يف كثقرٌ  وهذا ،(3)«طـدي ذلؽ وكؾ   وطؿدي وخطئل وَهزلل جدي لل اغػر الؾ فؿ  
ٌؾ  إلقف وافتؼارٌ  هلل طبقديةٌ  الدطاءَ  فننَّ  ؛الؿلثقرة إدطقة  العبدُ  كثَّره فؽؾَّؿا يديف، بقـ وتذل 
لف ع وأبداه وأطاده وصقَّ ؾِف فؼره وإضفار فطبقديت يف أبؾغَ  ذلؽ كان ُجؿَؾف وكقَّ  وحاجتف، وتذل 
 كثرت كؾَّؿا فنكَّؽ ؛الؿخؾقق بخالف وهذا لثقابف، وأطظؿَ  رب ف مـ لف أقرَب  ذلؽ وكان
 سمالف تركت وكؾؿا طؾقف، وهـَت  طؾقف ؾتوثؼَّ  أبرمتف إلقف حقائجؽ وكررت سمالف
 إلقف، وأحبَّ  إلقف أقرَب  كـَت  سللتف كؾَّؿا سبحاكف واهلل إلقف، وأحبَّ  طـده أطظؿَ  كان

 طؾقف. يغضب اهلل يسلل َلؿ وَمـ أحبََّؽ، الدطاء يف طؾقف َأْلححت وكؾَّؿا

 فعععاهلل يغضعععب إن تركعععَت سعععمالف

 

 (4)«وُبـَل  آدم حعقـ ُيسعلل يغضعب 
 

 : مسعقد بـ اهلل طبد حديث مـ «داود أبل ســ»و ،«الؿسـد» يف روي وقد
 : إوزاطل وقال .(5)«ثالثا يستغػرو اثالثً  يدطق أن ُيعجبف كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ »
 .(6)«والتضرع اهلل طؾك اإللحاح الدطاء أفضؾ ُيؼال: كان»

                                                           
 (.884« )صحقح مسؾؿ( »4)
 (.849مسؾؿ ) رواه( 6)
 (.6844مسؾؿ )(، و0944رواه البخاري )( 9)
 (.669ٓبـ الؼقؿ )ص:« جالء إففام( »8)
 «ضعقػ الجامع»يف  (، وأورده إلباين 4568« )ســ أبل داود»(، و948/ 4) «الؿسـد( »5)

(8448.) 
 (.6/94« )شعب اإليؿان»ل يف ( رواه البقفؼ0)
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م  دطائف يدي بقـ العبدُ  يؼدم أن وهل ؛طظقؿة لؾدطاء آداٍب  ثالثة ذكر معـا تؼدَّ

ع حال يف لرب ف دطاؤه يؽقن وأن وخطاياه، ذكقبف مـ تقبة  وأن وخضقع، قعٍ وخش تضر 
 مـ أخرى جؿؾة وهذه مؾؾ، أو سآمة دون سمالف مـ وُيؽثر الدطاء يف اهلل طؾك ُيؾحَّ 
 الؿسؾؿ. هبا يعتـل أن يـبغل التل الدطاء آداب

ة حال يف ربَّف دطائف طؾك الؿسؾؿ يؼتصرَ  َّٓ أَ  :الؿفؿة الدطاء آداب فِؿـ  بؾ فؼط، الشدَّ
ائف يف ربَّف يدطقَ  أن القاجب ائف،وض سرَّ تف رَّ  أحقالف ويف وسؼؿف، وصحتف ورخائف، وشدَّ
اء حال يف طؾقف ومقاضبتُف الرخاِء، حال لؾدطاء الؿسؾؿ ومالزمةُ  كؾ فا،  طظقؿٌ  سبٌب  السرَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  الحديث يف جاء وقد والُؽَرب، والؿصائب الشدائد طـد دطائف إلجابة
ه َمـ» قال:  .(1)«الرخاء يف الدطاءَ  فْؾُقؽثِر والؽرب الشدائد طـد لف اهلل يستجقب أن سر 

 اهلل إلك ونميؾج ٓ بلكَّفؿ العزيز كتابف مـ كثقرة مقاصـ يف الؿشركقـ اهلل ذمَّ  وقد
يـ ُيخؾصقن وٓ َّٓ  الد  هتؿ، حال يفإ ا شدَّ ائفؿ، وُيسرهؿ رخائفؿ حال يف أمَّ  فنكَّفؿ وسرَّ

هؿ، وٓ تـػعفؿ وٓ اشقئً  لفؿ ؿؾُِؽ تَ  ٓ أوثان طؾك وُيؼبؾقن غقَره، اهلل مع يشركقن  تضر 
 ڻ﴿ تعالك: اهلل يؼقل وصؾباهتؿ، حاجاهتؿ هبا وُيـزلقن هبا ويستغقثقن هبا فَقْسَتـِْجدون

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ تعالك: ويؼقل ،[4]الزمر: ﴾﮶ ﮵
 عالك:ت ويؼقل ،[46]يقكس: ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ تعالك: ويؼقل ،[84]الزمر:

                                                           
، مـ حديث أبل هريرة  (4/588« )الؿستدرك»الحاكؿ يف (، و9946الرتمذي ) رواه( 4)

 (.0646« )صحقح الجامع»وحسـف إلباين يف 
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 رعسَّف ئىل اهلل يف اٌسَّخبِء َعسفه يف اٌشدَّح
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه360
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م  دطائف يدي بقـ العبدُ  يؼدم أن وهل ؛طظقؿة لؾدطاء آداٍب  ثالثة ذكر معـا تؼدَّ

ع حال يف لرب ف دطاؤه يؽقن وأن وخطاياه، ذكقبف مـ تقبة  وأن وخضقع، قعٍ وخش تضر 
 مـ أخرى جؿؾة وهذه مؾؾ، أو سآمة دون سمالف مـ وُيؽثر الدطاء يف اهلل طؾك ُيؾحَّ 
 الؿسؾؿ. هبا يعتـل أن يـبغل التل الدطاء آداب

ة حال يف ربَّف دطائف طؾك الؿسؾؿ يؼتصرَ  َّٓ أَ  :الؿفؿة الدطاء آداب فِؿـ  بؾ فؼط، الشدَّ
ائف يف ربَّف يدطقَ  أن القاجب ائف،وض سرَّ تف رَّ  أحقالف ويف وسؼؿف، وصحتف ورخائف، وشدَّ
اء حال يف طؾقف ومقاضبتُف الرخاِء، حال لؾدطاء الؿسؾؿ ومالزمةُ  كؾ فا،  طظقؿٌ  سبٌب  السرَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  الحديث يف جاء وقد والُؽَرب، والؿصائب الشدائد طـد دطائف إلجابة
ه َمـ» قال:  .(1)«الرخاء يف الدطاءَ  فْؾُقؽثِر والؽرب الشدائد طـد لف اهلل يستجقب أن سر 

 اهلل إلك ونميؾج ٓ بلكَّفؿ العزيز كتابف مـ كثقرة مقاصـ يف الؿشركقـ اهلل ذمَّ  وقد
يـ ُيخؾصقن وٓ َّٓ  الد  هتؿ، حال يفإ ا شدَّ ائفؿ، وُيسرهؿ رخائفؿ حال يف أمَّ  فنكَّفؿ وسرَّ

هؿ، وٓ تـػعفؿ وٓ اشقئً  لفؿ ؿؾُِؽ تَ  ٓ أوثان طؾك وُيؼبؾقن غقَره، اهلل مع يشركقن  تضر 
 ڻ﴿ تعالك: اهلل يؼقل وصؾباهتؿ، حاجاهتؿ هبا وُيـزلقن هبا ويستغقثقن هبا فَقْسَتـِْجدون

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ تعالك: ويؼقل ،[4]الزمر: ﴾﮶ ﮵
 عالك:ت ويؼقل ،[46]يقكس: ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ تعالك: ويؼقل ،[84]الزمر:

                                                           
، مـ حديث أبل هريرة  (4/588« )الؿستدرك»الحاكؿ يف (، و9946الرتمذي ) رواه( 4)

 (.0646« )صحقح الجامع»وحسـف إلباين يف 
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 رعسَّف ئىل اهلل يف اٌسَّخبِء َعسفه يف اٌشدَّح
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 واضحة دٓلة تدل   وهل كثقرٌة، الؿعـك هذا يف وأياُت  ،[54]فصؾت: ﴾﮹ ﮸
َّٓ  اهلل يعرف ٓ َمـ ذم   طؾك ائف حال يفإ تف ضرَّ ا .وشدَّ  فنكَّف ،رخائفو يسره حال يف أمَّ
 . اهلل طؾك إقبال وطدم وغػؾة وَلفقٍ  وإطراض صدود يف يؽقن

 الُقسرِ  يف كؾ فا أحقالف يف اهلل طؾك ُيؼبَؾ  أن الؿسؾؿ طؾك القاجَب  فنن   ولفذا 
ف وَمـ والؿرِض، والصحةِ  والػؼِر، والغـك ِة،والشدَّ  والرخاءِ  والُعسِر،  يف اهلل إلك تعرَّ
ة، يف اهلل طرفف الرخاء  .اوكاصرً  اوممي دً  اوحافظً  اعقـً م لف فؽان الشدَّ

ف» :-الؿشفقر  طباس بـ اهلل طبد حديث يف كؿا- ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال ولفذا  تعر 
خاء يف اهلل إلك ة يف يعرفؽ الر   .(1)«الشد 

 إذا العبدَ  أنَّ  :الؿعـك» الحديث: هذا شرح يف أفرده لف جزء يف  رجب ابـ قال
ف فؼد وصحتف، رخائف لحا يف حؼققف وراطك حدوَده وحػظ اهلل اتؼك  إلك بذلؽ تعرَّ
ة، يف رب ف فعرفف معرفة، وبقـف بقـف وكان اهلل، اه الرخاء، يف طؿَؾف لف وطرف الشدَّ  مـ فـجَّ

ُف  وهذا ...الؿعرفة بتؾؽ الشدائد  اإلَلفل الحديث يف إلقف الؿشار هق الخاص التعر 
ب طبدي يزال وٓ»  ٕططقـ ف، سللـل ولئـ -قال أن إلك- أحبف حتك بالـقافؾ إلل   يتؼر 

 .(3)«(2)«ٕطقذك ف استعاذين ولئـ

ة، يف يذكركؿ الرخاء يف اهلل اذكروا» قال: أك ف ققس بـ الضحاك طـ أورد ثؿ    الشدَّ
ا اهلَل، يذكر كان  يقكس إنَّ   ڻ ڻ ڻ﴿ تعالك: اهلل قال الحقت بطـ يف وقع فؾؿَّ
 كان فرطقنَ  إنَّ و ،[488 -489]الصافات: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ا اهلل، لذكر اكاسقً  اصاغقً   چ چ﴿ تعالك: اهلل فؼال آمـُت، قال: الغرُق  أدركف فؾؿَّ
ف َلؿ فَؿـ ،«[44]يقكس: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ  ،الرخاء يف اهلل إلك يتعرَّ
ة يف يعرفف أن لف فؾقس  أخرة. يف وٓ الدكقا يف ٓ ؛الشدَّ

                                                           
 (.6404« )صحقح الجامع»يف  (، وصححف إلباين 4/968« )الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 4)
 .(658:تؼدم تخريجف )ص( 6)
 (.89ٓبـ رجب )ص:« قتباسكقر آ( »9)
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ة  حعسَّف ئلى هللا في السَّخاِء ٌعسفً في الشدَّ

اء يف اهلل اذكر فؼال: أوِصـل،» : الدرداء ٕبل رجؾ قال   اهلل يذكرك السرَّ
اء يف  .(1)«الضرَّ

ائؽ يقم يف اهلل ادع» قال: أك ف  وطـف ائؽ يقم يف لؽ يستجقب أن لعؾ ف سر   .(2)«ضر 

ف مـ وإنَّ  ب رخائف حال يف العبدُ  يجتفد أن الرخاء يف اهلل طؾك التعر   اهلل إلك بالتؼر 
بة الصالحة إطؿال مـ واإلكثار مرضاتف، وصؾِب   والصدقة والصؾة، كالرب ؛إلقف الُؿؼر 

 الخقر وُسبؾ البِر   وجقه مـ ذلؽ وغقر الؿـؽر، طـ والـفل بالؿعروف وإمر واإلحسان،
 جرَّ فَ  اهلل فننَّ  لفذا، يشفد الصخرةُ  طؾقفؿ واكطبؼت الغارَ  دخؾقا الذيـ الثالثة وحديث»

ِ  الصالحة إطؿال مـ مـفؿ كان بؿا بدطائفؿ طـفؿ  بر مـ الرخاء حال يف صةالخال
 .(3)«الخػقة وإماكة الػجقر، وترك القالديـ،

جف مشفقر همٓء وحديث  ،«صحقحف» مـ طديدة مقاصـ يف البخاري اإلمام خرَّ
جف  كتاب: مـ الغار حديث باب: يف الحديث ولػظ، إئؿة مـ وغقُرهؿا مسؾؿ وخرَّ
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : طؿر ابـ طـ «البخاري صحقح» مـ إكبقاء أحاديث

ـ كػر ثالثة بقـؿا»  فاكطبؼ ،غار إلك فَلَووا مطٌر، أصابفؿ إذ ؛يؿشقن قبؾؽؿ كان ِمؿ 
ٓ   ُيـجقؽؿ ٓ همٓء يا واهلل إك ف لبعض: بعُضفؿ فؼال طؾقفؿ،  رجؾ كؾ   فْؾقدعُ  الصدُق،إ
 لل كان أك ف تعؾؿ كـَت  إن الؾ فؿ   مـفؿ: واحٌد  فؼال فقف، َصَدَق  قد أك ف يعؾؿ بؿا مـؽؿ
 فزرطتف، الػَرق ذلؽ إلك طؿدُت  وأك ل وتركف، فذهب أُرز   مـ َفَرق طؾك لل طؿؾ أجقرٌ 
 تؾؽ إلك اطؿد لف: فؼؾُت  أجَره، يطؾُب  أتاين وأك ف ،ابؼرً  مـف اشتريُت  أك ل أمره مـ فصار
، مـ فَرق طـدك لل إك ؿا لل: فؼال فُسؼفا، البؼر  البؼر، تؾؽ إلك اطؿد لف: فؼؾُت  َأُرز 
ج خشقتِؽ مـ ذلؽ فعؾُت  أك ل تعؾؿ كـَت  فنن فساقفا، الَػَرق، ذلؽ مـ فنك فا  طـ ا، فػر 

 شقخان أبقان لل كان أك ف تعؾؿُ  كـَت  إن الؾ فؿ   أخر: فؼال الصخرُة، طـفؿ فاكساخت
                                                           

 (.4/664« )حؾقة إولقاء( »4)
 جامع العؾقم»(، واكظر: 6/56لؾبقفؼل )« شعب اإليؿان»(، و44/446لعبد الرزاق )« الؿصـػ( »6)

 (.880 - 4/885« )والحؽؿ
 (.80ٓبـ رجب )ص:« كقر آقتباس( »9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه362
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ة  حعسَّف ئلى هللا في السَّخاِء ٌعسفً في الشدَّ

اء يف اهلل اذكر فؼال: أوِصـل،» : الدرداء ٕبل رجؾ قال   اهلل يذكرك السرَّ
اء يف  .(1)«الضرَّ

ائؽ يقم يف اهلل ادع» قال: أك ف  وطـف ائؽ يقم يف لؽ يستجقب أن لعؾ ف سر   .(2)«ضر 

ف مـ وإنَّ  ب رخائف حال يف العبدُ  يجتفد أن الرخاء يف اهلل طؾك التعر   اهلل إلك بالتؼر 
بة الصالحة إطؿال مـ واإلكثار مرضاتف، وصؾِب   والصدقة والصؾة، كالرب ؛إلقف الُؿؼر 

 الخقر وُسبؾ البِر   وجقه مـ ذلؽ وغقر الؿـؽر، طـ والـفل بالؿعروف وإمر واإلحسان،
 جرَّ فَ  اهلل فننَّ  لفذا، يشفد الصخرةُ  طؾقفؿ واكطبؼت الغارَ  دخؾقا الذيـ الثالثة وحديث»

ِ  الصالحة إطؿال مـ مـفؿ كان بؿا بدطائفؿ طـفؿ  بر مـ الرخاء حال يف صةالخال
 .(3)«الخػقة وإماكة الػجقر، وترك القالديـ،

جف مشفقر همٓء وحديث  ،«صحقحف» مـ طديدة مقاصـ يف البخاري اإلمام خرَّ
جف  كتاب: مـ الغار حديث باب: يف الحديث ولػظ، إئؿة مـ وغقُرهؿا مسؾؿ وخرَّ
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : طؿر ابـ طـ «البخاري صحقح» مـ إكبقاء أحاديث

ـ كػر ثالثة بقـؿا»  فاكطبؼ ،غار إلك فَلَووا مطٌر، أصابفؿ إذ ؛يؿشقن قبؾؽؿ كان ِمؿ 
ٓ   ُيـجقؽؿ ٓ همٓء يا واهلل إك ف لبعض: بعُضفؿ فؼال طؾقفؿ،  رجؾ كؾ   فْؾقدعُ  الصدُق،إ
 لل كان أك ف تعؾؿ كـَت  إن الؾ فؿ   مـفؿ: واحٌد  فؼال فقف، َصَدَق  قد أك ف يعؾؿ بؿا مـؽؿ
 فزرطتف، الػَرق ذلؽ إلك طؿدُت  وأك ل وتركف، فذهب أُرز   مـ َفَرق طؾك لل طؿؾ أجقرٌ 
 تؾؽ إلك اطؿد لف: فؼؾُت  أجَره، يطؾُب  أتاين وأك ف ،ابؼرً  مـف اشتريُت  أك ل أمره مـ فصار
، مـ فَرق طـدك لل إك ؿا لل: فؼال فُسؼفا، البؼر  البؼر، تؾؽ إلك اطؿد لف: فؼؾُت  َأُرز 
ج خشقتِؽ مـ ذلؽ فعؾُت  أك ل تعؾؿ كـَت  فنن فساقفا، الَػَرق، ذلؽ مـ فنك فا  طـ ا، فػر 

 شقخان أبقان لل كان أك ف تعؾؿُ  كـَت  إن الؾ فؿ   أخر: فؼال الصخرُة، طـفؿ فاكساخت
                                                           

 (.4/664« )حؾقة إولقاء( »4)
 جامع العؾقم»(، واكظر: 6/56لؾبقفؼل )« شعب اإليؿان»(، و44/446لعبد الرزاق )« الؿصـػ( »6)

 (.880 - 4/885« )والحؽؿ
 (.80ٓبـ رجب )ص:« كقر آقتباس( »9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار363
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

363 ة تعرَّف إلى هللا في الرَّخاِء يعرفك في الشدَّ
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 َرَقَدا، وقد ئُت فج لقؾة، طـفؿا فلبطلُت  لل، غـؿ بؾبـ لقؾةٍ  كؾ   آتقفؿا وكـُت  كبقران،
 فؽرهُت  أبقاي، يشرب حتك أسؼقفؿ ٓ وكـُت  الجقع، مـ نيتضاغقْ  وِطقالل وأهؾل

 ؛الػجرُ  صؾع حتك أكتظر أزل فؾؿ لشربتفؿا، فقستؽـ ا أدطفؿا أن وكرهُت  أوقظفؿا، أن
ج خشقتؽ مـ ذلؽ فعؾُت  أك ل تعؾؿ كـَت  فنن  حتك الصخرةُ  طـفؿ فاكساخت طـ ا، فػر 

 أحب   مـ طؿ   ابـةُ  لل كان أك ف تعؾؿ كـَت  إن الؾ فؿ   أخر: فؼال السؿاء، إلك كظروا
، الـاس ٓ   فَلبَْت  ،كػسفا طـ راودُتفا وإك ل إلل   قدرُت، حتك فطؾبُتفا ديـار، بؿائة فاآتقَ  أنإ
ا كػسفا، مـ فلمؽـتـل ،إلقفا فدفعُتفا ،بفا فلتقُتفا  ؼات   فؼالت: ،ِرجؾقفا بقـ قعدُت  فؾؿ 

ٓ   الخاَتؿ تُػض   وٓ اهلل ف،إ  فعؾُت  أك ل تعؾؿ كـَت  فنن ديـار، الؿائةَ  وتركُت  فؼؿُت  بحؼ 
ج خشقتؽ مـ ذلؽ ج طـ ا، فػر   .(1)«فخرجقا طـفؿ اهلل فػر 

فؿ لتػريج اسببً  الصالحةُ  الثالثة همٓء أطؿاُل  فؽاكت  وإجابة كربتفؿ وكشػ هؿ 
ا ورجائفؿ، أمؾفؿ وتحؼقؼ دطقهتؿ ف فؾؿَّ ف رخائفؿ، حال يف رب فؿ إلك همٓء تعرَّ  تعرَّ
هتؿ، حال يف سبحاكف رب فؿ إلقفؿ هؿ شدَّ  برطايتف وكألهؿ بحػظف، وأحاصفؿ بعقكف، فلمدَّ

 لف. شريؽ ٓ والؿعقـ الؿقف ؼ وحده وهق وطـايتف،

 

 

 
 

│ 

                                                           
 (.9805) «صحقح البخاري». وهذا الؾػظ جاء يف (966:تؼدم تخريجف )ص( 4)
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 طـ ذلؽ لثبقت ؛ اهلل إلك الدطاء يف ـالقدي رفعَ  العظقؿة الدطاء آداب مـ إنَّ 
ها كثقرة أحاديث يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  الـبل   طـ الـؼُؾ  فقف تقاتر ما جؿؾة يف العؾؿ أهؾ بعُض  طدَّ

 تقاتر لِؿا مؿث ال ↓ «الـقوي اإلمام لتؼريب شرحف» يف السققصل قال ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ
 وقد الدطاء، يف يفيد رفعُ  فقف ،حديث مائة كحقُ  ملسو هيلع هللا ىلص طـف ورد فؼد» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ معـاه

 الؿشرَتك والؼدر تتقاتر، َلؿ مـفا قضقة فؽؾ   مختؾػة، قضايا يف لؽـفا جزء، يف جؿعتفا
 .(1)«الؿجؿقع باطتبار تقاَتر الدطاء طـد الرفعُ  هق ،فقف

 ابابً  مـف الدطقات كتاب يف «الصحقح» كتابف يف  البخاري اإلمام وطؼد
 الـبل   دطا» قال: إشعري مقسك أبل طـ تحتف وأورد الدطاء، يف إيدي رفع بعـقان:

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   رفع» قال:  طؿر ابـ وطـ ،(2)«إبطقف بقاَض  ورأيُت  يديف، رفع ثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص
ا إلقؽ أبرأُ  إك ل الؾ فؿ  » :وقال يديف  رفع» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ أكس، وطـ ،(3)«خالد صـع مؿ 
 .(4)«إبطقف بقاض رأيُت  حتك يديف

 القاردة إحاديث كثرة إلك  حجر ابـ الحافظُ  «الصحقح» شارح أشار وقد
  :ذلؽ يف إحاديث مـ جؿؾةً  وذكر الؿعـك، هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ

 فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك طؿرو بـ ػقؾالط   قدم قال:  هريرة أبل حديث :مـفا 
 ؛«ادوًس  اهدِ  الؾ فؿ  » :فؼال يديف، ورفع الؼبؾةَ  فاستؼبؾ طؾقفا، اهللَ  فادعُ  ،طصت ادوًس  إنَّ 

 ورفع» ققلف: دون «الصحقحقـ» يف وهق ،«الؿػرد إدب» يف البخاري اإلمام أخرجف

                                                           
 (.6/446« )تدريب الراوي( »4)
 ( تعؾقًؼا.8/444« )صحقح البخاري( »6)
 ( تعؾقًؼا.8/444« )صحقح البخاري»(، و454 -6/456) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 9)
 .(598) «صحقح مسؾؿ»(، و4694 -4696) «صحقح البخاري( »8)
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 ءزفع اٌُدَٓ يف اٌدعب
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه364
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 طـ ذلؽ لثبقت ؛ اهلل إلك الدطاء يف ـالقدي رفعَ  العظقؿة الدطاء آداب مـ إنَّ 
ها كثقرة أحاديث يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  الـبل   طـ الـؼُؾ  فقف تقاتر ما جؿؾة يف العؾؿ أهؾ بعُض  طدَّ

 تقاتر لِؿا مؿث ال ↓ «الـقوي اإلمام لتؼريب شرحف» يف السققصل قال ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ
 وقد الدطاء، يف يفيد رفعُ  فقف ،حديث مائة كحقُ  ملسو هيلع هللا ىلص طـف ورد فؼد» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ معـاه

 الؿشرَتك والؼدر تتقاتر، َلؿ مـفا قضقة فؽؾ   مختؾػة، قضايا يف لؽـفا جزء، يف جؿعتفا
 .(1)«الؿجؿقع باطتبار تقاَتر الدطاء طـد الرفعُ  هق ،فقف

 ابابً  مـف الدطقات كتاب يف «الصحقح» كتابف يف  البخاري اإلمام وطؼد
 الـبل   دطا» قال: إشعري مقسك أبل طـ تحتف وأورد الدطاء، يف إيدي رفع بعـقان:

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   رفع» قال:  طؿر ابـ وطـ ،(2)«إبطقف بقاَض  ورأيُت  يديف، رفع ثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص
ا إلقؽ أبرأُ  إك ل الؾ فؿ  » :وقال يديف  رفع» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ أكس، وطـ ،(3)«خالد صـع مؿ 
 .(4)«إبطقف بقاض رأيُت  حتك يديف

 القاردة إحاديث كثرة إلك  حجر ابـ الحافظُ  «الصحقح» شارح أشار وقد
  :ذلؽ يف إحاديث مـ جؿؾةً  وذكر الؿعـك، هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ

 فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك طؿرو بـ ػقؾالط   قدم قال:  هريرة أبل حديث :مـفا 
 ؛«ادوًس  اهدِ  الؾ فؿ  » :فؼال يديف، ورفع الؼبؾةَ  فاستؼبؾ طؾقفا، اهللَ  فادعُ  ،طصت ادوًس  إنَّ 

 ورفع» ققلف: دون «الصحقحقـ» يف وهق ،«الؿػرد إدب» يف البخاري اإلمام أخرجف

                                                           
 (.6/446« )تدريب الراوي( »4)
 ( تعؾقًؼا.8/444« )صحقح البخاري( »6)
 ( تعؾقًؼا.8/444« )صحقح البخاري»(، و454 -6/456) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 9)
 .(598) «صحقح مسؾؿ»(، و4694 -4696) «صحقح البخاري( »8)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 .(1)«يديف

 ةَ  وَذَكر ...هاجر طؿرو بـ الطػقؾ أنَّ  اهلل: طبد بـ جابر حديث :ومـفا  قصَّ
جؾ  قال يديف، ورفع ،«فاغػر ولَِقَدْيف الؾ فؿ  » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال وفقف: معف، هاجر الذي الرَّ

 .(2)«مسؾؿ وأخرجف صحقح، وسـده» حافظ:ال

 يؼقل يديف ارافعً  يدطق ملسو هيلع هللا ىلص الـبل رأت أكَّفا» : طائشة حديث: مـفاو: 
 .«اإلسـاد صحقح وهق» الحافظ: قال ،(3)الحديث «...بشر أكا إك ؿا الؾ فؿ  »

 الحافظ قال : «الؿصـ ػ أخرجف ما :ذلؽ يف الصحقحة إحاديث ومـ 
 ،(4)«لعثؿان يدطق يديف ارافعً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  رأيُت » :«القديـ رفع جزء» يف البخاري[ :]أي

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   إلك فاكتفقُت » الؽسقف: قصة يف سؿرة بـ الرحؿـ طبد حديث مـ ولؿسؾؿ
 يديف رفع ثؿَّ » :اأيًض  الؽسقف يف طائشة حديث يف وطـده ،(5)«يدطق يديف رافعٌ  وهق
ات ثالث يديف فرفع» بؼقع:ال ٕهؾ دطائف يف طـده حديثفا ويف ،(6)«يدطق  ،(7)الحديث «...مرَّ

 ،(8)«يدطق وجعؾ يديف فرفع» مؽة: فتح يف الطقيؾ هريرة أبل حديث ومـ ،(7)الحديث
ْتبِقَّة: ابـ قصة يف ُحؿقد أبل حديث مـ «الصحقحقـ» ويف ،(8)«يدطق  يديف رفع ثؿَّ  الؾ 
 أنَّ  ؿرو:ط بـ اهلل طبد حديث ومـ ،(9)«بؾ غت هؾ الؾ فؿ  » يؼقل: إبطقف طػرة رأيُت  حتك

                                                           
« صحقح البخاري»، واكظر: (044« )إدب الؿػرد»(، و689/ 6) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 4)

 .(6568) «صحقح مسؾؿ»، و(6498)
(، 440« )صحقح مسؾؿ»(، و984 - 986/ 9) «الؿسـد» (، وهق يف048) «إدب الؿػرد» (6)

 «.ورفع يديف»دون ققلف: 
 (.049« )إدب الؿػرد»(، و406/ 0) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 9)
 (.46« )رفع القديـ»(، و8655) «إوسط الؿعجؿ»(، و048/ رقؿ 48) «الؿعجؿ الؽبقر( »8)
 (.449« )صحقح مسؾؿ( »5)
 (.464« )صحقح مسؾؿ( »0)
 (.488« )صحقح مسؾؿ( »8)
 (.4846« )صحقح مسؾؿ( »4)
 (.4496« )صحقح مسؾؿ»(، و6548« )صحقح البخاري( »4)
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 زفع اليدًً في الدعاء

 حديث ويف ،(1)«أمتل الؾ فؿ» وقال: يديف فرفع وطقسك إبراهقؿ ققَل  ذكر ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ 
 فلكزل الـحؾ، كدوي   وجفف طـد ُيسؿع القحُل  طؾقف كزل إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» طؿر:
 أخرجف والحديث ،«اطَ دَ وَ  يديف ورفع الؼبؾة فاستؼبؾ ،طـف َي ُسر   ثؿَّ  ايقمً  طؾقف اهلل

 الـبل   ردف كـت» أسامة: حديث ويف ،(2)والحاكؿ والـسائل -لف والؾػظ- الرتمذي
 رافعٌ  وهق بقده فتـاولف خطامفا فسؼط كاقتف بف فؿالت يدطق، يديف فرفع بعرفات ملسو هيلع هللا ىلص
 داود: أبل طـد سعد بـ ققس حديث ويف ،(3)جق د بسـد الـسائل أخرجف ،«إخرى القدَ 

 سعد آل طؾك ورحؿتؽ صؾقاتؽ لؾَّفؿَّ ا يؼقل: وهق يديف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل رفع ثؿَّ » داود:
 الحافظ كالم اهـ .«كثقرة ذلؽ يف وإحاديث ،(4)جق د وسـده الحديث، ،«طبادة بـ
(5)، ك وقد  الدطاء. يف إيدي رفع أحاديث مـ مباركة جؿؾةً  فقف تؼصَّ

 طـ وغقرهؿا داود وأبق الرتمذي رواه ما :ذلؽ يف الثابتة إحاديث ومـ 
 إذا طبده مـ يستحقل كريؿ، ل  حقِ  رب ؽؿ إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  : لالػارس سؾؿان
 .(6)«اصػرً  يردهؿا أن إلقف يديف رفع

 القديـ رفع العظقؿة الدطاء آداب مـ أنَّ  طؾك تدل   معـاها يف جاء وما إحاديُث  ففذه
 القديـ لرفع أنَّ  اأيًض  السـة ودلَّت وقبقلف، الدطاء إجابة أسباب مـ ذلؽ وأنَّ  اهلل، إلك
ًٓ  كان فنذا الدطاء، كقع إلك ترجع ،اثالثً  صػاٍت  الدطاء يف   الؿبالغة شدة وهق ،ابتفا
 كان وإذا صػة، فقف فؾؾرفع ومسللةً  دطاءً  كان وإذا صػة، فقف القديـ فؾرفع الطؾب يف

                                                           
 (.666« )صحقح مسؾؿ( »4)
 (.6/946« )الؿستدرك»(، و4894)لؾـسائل « الؽربىالســ »و(، 9489« )الرتمذي جامع( »6)

 هذا حديث مـؽر، ٓ كعؾؿ أحًدا رواه غقر يقكس بـ سؾقؿ، ويقكس بـ سؾقؿ »وقال الـسائل: 
 «.ٓ كعرفف، واهلل أطؾؿ

 (.9644« )الصغرى»(، و8668« )الســ الؽربى»(، و664/ 5) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 9)
 (.5445« )ودســ أبل دا»(، و864/ 9) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 8)
 (.44/486« )فتح الباري( »5)
 .(650:تؼدم تخريجف )ص( 0)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه366
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 زفع اليدًً في الدعاء

 حديث ويف ،(1)«أمتل الؾ فؿ» وقال: يديف فرفع وطقسك إبراهقؿ ققَل  ذكر ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ 
 فلكزل الـحؾ، كدوي   وجفف طـد ُيسؿع القحُل  طؾقف كزل إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» طؿر:
 أخرجف والحديث ،«اطَ دَ وَ  يديف ورفع الؼبؾة فاستؼبؾ ،طـف َي ُسر   ثؿَّ  ايقمً  طؾقف اهلل

 الـبل   ردف كـت» أسامة: حديث ويف ،(2)والحاكؿ والـسائل -لف والؾػظ- الرتمذي
 رافعٌ  وهق بقده فتـاولف خطامفا فسؼط كاقتف بف فؿالت يدطق، يديف فرفع بعرفات ملسو هيلع هللا ىلص
 داود: أبل طـد سعد بـ ققس حديث ويف ،(3)جق د بسـد الـسائل أخرجف ،«إخرى القدَ 

 سعد آل طؾك ورحؿتؽ صؾقاتؽ لؾَّفؿَّ ا يؼقل: وهق يديف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل رفع ثؿَّ » داود:
 الحافظ كالم اهـ .«كثقرة ذلؽ يف وإحاديث ،(4)جق د وسـده الحديث، ،«طبادة بـ
(5)، ك وقد  الدطاء. يف إيدي رفع أحاديث مـ مباركة جؿؾةً  فقف تؼصَّ

 طـ وغقرهؿا داود وأبق الرتمذي رواه ما :ذلؽ يف الثابتة إحاديث ومـ 
 إذا طبده مـ يستحقل كريؿ، ل  حقِ  رب ؽؿ إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  : لالػارس سؾؿان
 .(6)«اصػرً  يردهؿا أن إلقف يديف رفع

 القديـ رفع العظقؿة الدطاء آداب مـ أنَّ  طؾك تدل   معـاها يف جاء وما إحاديُث  ففذه
 القديـ لرفع أنَّ  اأيًض  السـة ودلَّت وقبقلف، الدطاء إجابة أسباب مـ ذلؽ وأنَّ  اهلل، إلك
ًٓ  كان فنذا الدطاء، كقع إلك ترجع ،اثالثً  صػاٍت  الدطاء يف   الؿبالغة شدة وهق ،ابتفا
 كان وإذا صػة، فقف فؾؾرفع ومسللةً  دطاءً  كان وإذا صػة، فقف القديـ فؾرفع الطؾب يف

                                                           
 (.666« )صحقح مسؾؿ( »4)
 (.6/946« )الؿستدرك»(، و4894)لؾـسائل « الؽربىالســ »و(، 9489« )الرتمذي جامع( »6)

 هذا حديث مـؽر، ٓ كعؾؿ أحًدا رواه غقر يقكس بـ سؾقؿ، ويقكس بـ سؾقؿ »وقال الـسائل: 
 «.ٓ كعرفف، واهلل أطؾؿ

 (.9644« )الصغرى»(، و8668« )الســ الؽربى»(، و664/ 5) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 9)
 (.5445« )ودســ أبل دا»(، و864/ 9) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 8)
 (.44/486« )فتح الباري( »5)
 .(650:تؼدم تخريجف )ص( 0)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار367
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

367 رفع اليدين في الدعاء
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 ابـ طـ روي ما ويبق ـف ذلؽ يقضح صػة، فقف فؾؾرفع اوتؿجقدً  اتقحقدً  أو ااستغػارً 
 كحقهؿا، أو قؽمـؽبِ  حذو يديؽ ترفع أن الؿسللة» :قال اومقققفً  امرفقطً   طباس

 هؽذا» لػظ: ويف ،«اجؿقعً  يديؽ تؿدَّ  أن وآبتفال واحدة، عبَ ْص بنِ  تشقر أن وآستغػار
 وهذا بقف،مـؽِ  حذو يديف فرفع ،الدطاء وهذا اإلهبام، تؾل التل بنصبعف يشقر اإلخالص
ا يديف فرفع آبتفال،  .(1)وغقرهؿا «الدطاء» يف والطرباين «ســف» يف داود أبق رواه ،«مدًّ

 جاءت وقد» الحديث: هذا طؾك امعؾ ؼً   زيد أبق اهلل طبد بـ بؽر الشقخ قال
 مـ أكَّفا ٓ ،ةالثالث الصػات هذه مـ حالة كؾ   مؼام مبق ـة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   فعؾ مـ إحاديُث 
 :كأتل وبقاكفا التـقع، اختالف

 القديـ رفع وهق الدطاء، وُيؼال: الؿسللة، وُيسؿك العام الدطاء مؼام :إول ؿؼامال
ا كحقهؿا أو بقـالؿـؽِ  إلك  إلك وضفقرهؿا السؿاء، كحق لبطقهنؿا اباسطً  لفؿا ضامًّ

 لرفع العامة الصػةُ  هل وهذه الؼبؾة، كحق وضفقرهؿا وجفف هبؿا قـَّع شاء وإن إرض،
 يف الستة رفعفؿا مقاصـ يف أو وآستسؼاء القتر قـقت ويف امطؾؼً  الدطاء حال القديـ
 وطؾك والقسطك، الصغرى الجؿرتقـ رمل وبعد الحرام، والؿشعر طرفة، يف :أي] الحج
 ذلؽ. وغقر والؿروة[، الصػا

 السبابة وهل :واحدة عٍ بَ ْص إِ  رفع وهق اإلخالص، وُيؼال: آستغػار، :الثاين الؿؼام
كر بؿؼام خاصة الصػة وهذه القؿـك، القد مـ  وحال الؿـرب طؾك الخطبة حال والدطاء الذ 

كر وحال الصالة، يف التشفد  ...الصالة خارج والفقؾؾة والتؿجقد الذ 

ع وهق آبتفال، :الثالث الؿؼام  دطاء اأيًض  وُيسؿك الؿسللة، يف والؿبالغة التضر 
هب، ا القديـ رفع :وصػتف الرَّ  بقاضفؿا، :أي ،إبطقف ػرةط رىتُ  حتك السؿاء كحق مدًّ
 الصػة وهذه الرفع، يف الؿبالغة مـ ،يرتػعان :أي طضداه، يبدو حتك :وصػف يف وُيؼال
ة حال يف خاصة وهل والثاين، إول الؿؼام يف السابؼتقـ الصػتقـ مـ أخص   هبة الشدَّ  والرَّ

                                                           
يف  (، وصححف إلباين 664لؾطرباين )« الدطاء»(، و4844،4846« )ســ أبل داود( »4)

 ( مقققًفا ومرفقًطا.4968، 4966، 4964« )صحقح ســ أبل داود»
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 زفع اليدًً في الدعاء

هب مؼامات مـ ذلؽ وكحق العدو، بتسؾ ط والـازلة الجدب، كحال  .(1)اهـ .«الرَّ

 ولؾؿقضقع الدطاء، كقع بحسب ثالثة أحقال وهل الدطاء، يف الرفع أحقال ففذه
 الؿقف ؼ. واهلل .صؾة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 (.448 - 440)ص:« تصحقح الدطاء( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه368
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 زفع اليدًً في الدعاء

هب مؼامات مـ ذلؽ وكحق العدو، بتسؾ ط والـازلة الجدب، كحال  .(1)اهـ .«الرَّ

 ولؾؿقضقع الدطاء، كقع بحسب ثالثة أحقال وهل الدطاء، يف الرفع أحقال ففذه
 الؿقف ؼ. واهلل .صؾة
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار369
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

369 رفع اليدين في الدعاء
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 أسباب مـ طظقؿٍ  وسبٍب  الدطاء، آداب مـ طظقؿٍ  أدٍب  طـ سبؼ فقؿا الحديث كان
ـٍ  بتذل ؾٍ  ءالدطا طـد  اهلل إلك القديـ رفع وهق أٓ ؛إجابتف  معـا ومرَّ  وافتؼار، وتؿسُؽ
  طـ معـاه تقاتر مّؿا ذلؽ وأنَّ  ذلؽ، يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الثابتة إحاديث مـ جؿؾةٌ 
 الدطاء، كقع بحسب ثالثة وأكَّفا الدطاء، يف الرفع صػاُت  اأيًض  مرَّ  كؿا ؛ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
ًٓ  الدطاءُ  كان فنذا طً  ابتفا هؿا نيؽق القديـ رفعَ  فننَّ  ،اوتضر   يبدو حتك السؿاء كحق بؿد 

 كحقهؿا، أو الؿـؽبقـ إلك القديـ رفع فقؽقن ،الؿسللة دطاءَ  الدطاءُ  كان وإذا اإلبط، بقاُض 
 السبابة وهل واحدة، بنصبع يؽقن الرفعَ  فننَّ  وثـاءً  اوتؿجقدً  ااستغػارً  الدطاءُ  كان وإذا
 القؿـك. القد مـ

 يرفع ٓ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   كان» قال: فأك    مالؽ بـ أكس طـ الحديث يف ثبت وقد
َّٓ  دطائف مـ شلء يف يديف  .(1)طؾقف متػؼ .«آستسؼاء يفإ

 رفع فقف ُيشرع ٓ الدطاءَ  أنَّ  إلك -الحديث هبذا طؿاًل - العؾؿ أهؾ بعُض  فذهب
َّٓ  القديـ ا فؼط، آستسؼاء يفإ  القديـ، رفع فقفا ُيشرع فال ،إدطقة مـ ذلؽ سقى أمَّ

َـّ   الدطاء يف القديـ رفع مشروطقة طؾك دالة كثقرة بلحاديث معاَرٌض  الحديث هذا لؽ
 ؛امطؾؼً  الرفع والصحقح» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ يؼقل ولذا ؛آستسؼاء غقر يف
 فادعُ  وأبت طصِت  قد ادوًس  إنَّ  ،اهلل رسقل يا قال: الطػقؾ أنَّ  الصحاح: يف تقاتر فؼد

 :«الصحقح» ويف ،(2)«بفؿ ِت أْ وَ  ادْوًس  اهدِ  الؾ فؿ  » وقال: يديف ورفع الؼبؾة فاستؼبؾ طؾقفؿ،
ا -السالم الصالة طؾقف- أكَّف»  : طائشة حديث ويف ،(3)«يديف رفع طامر ٕبل دطا َلؿَّ

                                                           
 (.445« )صحقح مسؾؿ»(، و4694« )صحقح البخاري( »4)
 (.900:تؼدم تخريجف )ص( 6)
 (.6844« )صحقح مسؾؿ»(، و8969« )صحقح البخاري( »9)
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عاء  مساجب زفع اليدًً في الدُّ

ا» ات ثالث يديف رفع البؼقع ٕهؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل دطا َلؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف» وفقف: ،(1)مسؾؿ رواه ،«مرَّ
تِل» فؼال: يديف رفع تِ  ُأم  ا تعالك: اهلل قال» آخره: ويف ،«لُأم  تؽ يف سـُرضقؽ إك   وٓ ُأم 

ا بدر قصة ويف ،(2)«كسقؤك  زال فؿا برب ف، يفتػ وجعؾ يديف مدَّ  الؿشركقـ ملسو هيلع هللا ىلص رأى َلؿَّ
ا برب ف يفتػ  : سعد بـ ققس حديث ويف ،(3)مـؽبقف طـ رداؤه سؼط حتك يديف مادًّ

 ،(4)«طبادة بـ سعد آل طؾك ورحؿَتؽ صالتؽ اجعؾ الؾ فؿ  » يؼقل: وهق ملسو هيلع هللا ىلص يديف فرفع»
ِ يَ ترِ  حتك ُتؿتـل ٓ الؾ فؿ  » وقال: ،يديف فرفع  طؾل   فقف اجقًش  وبعث  ،(5)«طؾقًّا لـ
م أكس حديث  اإلسالم شقخ ذكر ثؿَّ  ..،.(6)يديف رفع الؼـقت حديث ويف  الؿتؼد 
َّٓ  دطائف مـ شلء يف يديف يرفع كان ما ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  يف  والجؿع» قال: ثؿَّ  آستسؼاء، يفإ
 ذكر اأكًس  أنَّ  وهق العؾؿاء، مـ صقائػ قالف ما إحاديث وسائر هذا أكس حديث بقـ

اه الذي وهذا بدكف، فقف ويـحـل إبطقف بقاُض  فقف ُيرى الذي الشديد الرفعَ  ـُ  سؿَّ  طباس اب
 الجؿعة يقم يػعؾ كان كؿا واحدة، بنصبعٍ  اإلشارة ثالثة: الؿراتَب  فجعؾ ،آبتفال

 ،إحاديث أكثر يف كؿا بقف،مـؽِ  حذو يديف يجعؾ أن وهق الؿسللة، والثاكقة: الؿـَبر، طؾك
 بقاض ُيرى حتك يديف يرفع كان» قال: ولفذا ؛أكس ذكره الذي وهق آبتفال، والثالث:

ا يديف بطقن كان اشتدَّ  إذا الرفعُ  وهذا ،(7)«إبطقف  اوضفقُرهؿ وإرض، وجفف َيؾِل مِؿَّ
 أبل حديث مـ «مراسقؾف» يف داود أبق روى ما التلويؾ هذا ويمي د السؿاء، يؾل مؿا

مشؼل مقسك بـ سؾقؿان أيقب  رفع أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مـ يحػظ َلؿ» قال:  الد 
َّٓ  كؾَّف الرفع يديف  كان ثؿَّ  طرفة، وطشقة وآستـصار، آستسؼاء، مقاصـ: ثالثة يفإ

                                                           
 .(900ص:تؼدم تخريجف ) (4)
 (.666« )صحقح مسؾؿ( »6)
 (.4809« )صحقح مسؾؿ( »9)
 .(908ص:تؼدم تخريجف ) (8)
 (.844« )ضعقػ ســ الرتمذي»يف  (، وذكره إلباين 9898الرتمذي ) رواه( 5)
 .( طـ أكس 6/644لؾبقفؼل )« الســ الؽربى»(، و9/498« )الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 0)
 .(905ص:تؼدم تخريجف )( 8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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عاء  مساجب زفع اليدًً في الدُّ

ا» ات ثالث يديف رفع البؼقع ٕهؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل دطا َلؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف» وفقف: ،(1)مسؾؿ رواه ،«مرَّ
تِل» فؼال: يديف رفع تِ  ُأم  ا تعالك: اهلل قال» آخره: ويف ،«لُأم  تؽ يف سـُرضقؽ إك   وٓ ُأم 

ا بدر قصة ويف ،(2)«كسقؤك  زال فؿا برب ف، يفتػ وجعؾ يديف مدَّ  الؿشركقـ ملسو هيلع هللا ىلص رأى َلؿَّ
ا برب ف يفتػ  : سعد بـ ققس حديث ويف ،(3)مـؽبقف طـ رداؤه سؼط حتك يديف مادًّ

 ،(4)«طبادة بـ سعد آل طؾك ورحؿَتؽ صالتؽ اجعؾ الؾ فؿ  » يؼقل: وهق ملسو هيلع هللا ىلص يديف فرفع»
ِ يَ ترِ  حتك ُتؿتـل ٓ الؾ فؿ  » وقال: ،يديف فرفع  طؾل   فقف اجقًش  وبعث  ،(5)«طؾقًّا لـ
م أكس حديث  اإلسالم شقخ ذكر ثؿَّ  ..،.(6)يديف رفع الؼـقت حديث ويف  الؿتؼد 
َّٓ  دطائف مـ شلء يف يديف يرفع كان ما ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  يف  والجؿع» قال: ثؿَّ  آستسؼاء، يفإ
 ذكر اأكًس  أنَّ  وهق العؾؿاء، مـ صقائػ قالف ما إحاديث وسائر هذا أكس حديث بقـ

اه الذي وهذا بدكف، فقف ويـحـل إبطقف بقاُض  فقف ُيرى الذي الشديد الرفعَ  ـُ  سؿَّ  طباس اب
 الجؿعة يقم يػعؾ كان كؿا واحدة، بنصبعٍ  اإلشارة ثالثة: الؿراتَب  فجعؾ ،آبتفال

 ،إحاديث أكثر يف كؿا بقف،مـؽِ  حذو يديف يجعؾ أن وهق الؿسللة، والثاكقة: الؿـَبر، طؾك
 بقاض ُيرى حتك يديف يرفع كان» قال: ولفذا ؛أكس ذكره الذي وهق آبتفال، والثالث:

ا يديف بطقن كان اشتدَّ  إذا الرفعُ  وهذا ،(7)«إبطقف  اوضفقُرهؿ وإرض، وجفف َيؾِل مِؿَّ
 أبل حديث مـ «مراسقؾف» يف داود أبق روى ما التلويؾ هذا ويمي د السؿاء، يؾل مؿا

مشؼل مقسك بـ سؾقؿان أيقب  رفع أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مـ يحػظ َلؿ» قال:  الد 
َّٓ  كؾَّف الرفع يديف  كان ثؿَّ  طرفة، وطشقة وآستـصار، آستسؼاء، مقاصـ: ثالثة يفإ

                                                           
 .(900ص:تؼدم تخريجف ) (4)
 (.666« )صحقح مسؾؿ( »6)
 (.4809« )صحقح مسؾؿ( »9)
 .(908ص:تؼدم تخريجف ) (8)
 (.844« )ضعقػ ســ الرتمذي»يف  (، وذكره إلباين 9898الرتمذي ) رواه( 5)
 .( طـ أكس 6/644لؾبقفؼل )« الســ الؽربى»(، و9/498« )الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 0)
 .(905ص:تؼدم تخريجف )( 8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار371
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 كؿا ،الجؿعة يقم الؿـرب طؾك بالرفع أراد أكٌس  يؽقن وقد :قال .(1)«رفع دون ارفعً  بعدُ 
 هذه ويف قال: ،(2)«الؿسب حة إصبعف يرفع أن طؾك يزيد ٓ كان أكَّف» وغقره: مسؾؿ يف

 ققؾ: يديف، الخطقب رفع يف يعـل أحؿد، اإلمام مذهب يف وجفان هؿا ققٓن الؿسللة
ـُ  قالف ُيستحب،  .(3)اهـ .«أصح وهق ،ُيؽره بؾ ٓ وققؾ: طؼقؾ، اب

ـُ  الحافظ وقال  إخرى وإحاديث أكس حديث بقـ الجؿع يف  حجر اب
 يف وما الباب أحاديث وبقـ بقـف ُجؿع لؽـ» :إدطقة سائر يف الرفع مشروطقة طؾك الدالة
 غقَره يخالػ آستسؼاء يف الرفعَ  فننَّ  ؛الرفع أصؾ ٓ خاصة صػةٌ  الؿـػلَّ  بلنَّ  معـاها
 وٓ بقـ،الؿـؽِ  حذو إلك الدطاء ويف ،مثاًل  القجف حذو يف القدان تصقر أن إلك ةبالؿبالغ
ر  تؽقن بلن ُيجؿع بؾ ،«إبطقف بقاض ُيرى حتك» مـفؿا: كؾ   يف ثبت أكَّف ذلؽ طؾك ُيعؽ 
 يؾقان آستسؼاء يف الؽػقـ أن   وإما غقره، يف مـفا أبؾغ آستسؼاء يف البقاض رؤية

 اإلثبات فجاكب الجؿع تعذر وبتؼدير الؿـذري: قال السؿاء، قانيؾ الدطاء ويف إرض
 .(4)اهـ .«ذلؽ يف القاردة إحاديث كثرة مع سقؿا وٓ حجر[: ابـ :]أي قؾت أرجح.

م وبِؿا  بؾ غقره، أو آستسؼاء يف سقاء ؛القديـ رفع فقف مشروعٌ  الدطاءَ  أنَّ  يتبقَّـ تؼدَّ
 طبده مـ يستحقل كريؿ، ل  حقِ  رب ؽؿ إن  » الحديث: يف كؿا اإلجابة، أسباب مـ الرفعَ  إنَّ 
 آستسؼاء يف الرفع صػة لؽـ خائبتقـ، :أي ،(5)«اصػرً  هؿايرد   أن إلقف يديف رفع إذا

ة مؼام هق الذي  سقاه ما وأما الشديد، وآبتفال الرفع يف بالؿبالغة تؽقن ورهب شدَّ
 الباب. يف القاردة إحاديث جؿقعب طؿاًل  كحِقهؿا، أو الؿـؽبقـ إلك الرفعُ  فقؽقن

 فلشار استسؼك ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ » آخر: حديث يف  مالؽ بـ أكس طـ ثبت وقد

                                                           
 (.484« )الؿراسقؾ( »4)
 (.984ص:سقليت تخريجف )( 6)
 (.058 - 4/059لؾسػاريـل )« شرح ثالثقات الؿسـد»( اكظر: 9)
 (.44/486« )فتح الباري( »8)
 .(650ص:ف )تؼدم تخريج( 5)
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عاء  مساجب زفع اليدًً في الدُّ

 يف القديـ رفع يف الؿبالغة إلك إشارةٌ  ذلؽ ويف ،(1)مسؾؿ رواه ،«السؿاء إلك كػقف بظفر
 ةلشدَّ  هق إكَّؿا» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ يؼقل ولذا آستسؼاء، يف الجدب حال
ف فصارت ،يُده اكحـت الرفع ة السؿاء يؾل مؿا كػ   جاء كؿا ؛لذلؽ اقصدً  ٓ الرفع، لشدَّ
 .«وجفف حذاء رفعفؿا أكَّف

 محؿد الشقخ قالثؿ إن إحقال يف الدطاء مـ حقث رفع القديـ أو طدمف ثالثة؛ 
 أقسام: ثالثة طؾك الدطاء يف القديـ رفع» : العثقؿقـ صالح بـا

ـ   أكَّف ضاهر ففذا السـَّة، بف وردت ما إول: الؼسؿ  آستسؼاء، دطاء مثؾ فع،الرَّ  فقف ُيَس
 طرفة. ويف والؿروة، الصػا طؾك والدطاء

 إخقر. والتشفد الصالة، يف الدطاء مثؾ الرفع طدم فقف ورد ما الثاين: والؼسؿ

 آداب مـ أنَّ  فقف إصؾ ففذا ؛الرفع طدم وٓ الرفع فقف يِرد َلؿ ما الثالث: الؼسؿ
 .(2)«يديف اإلكسانُ  يرفع أن الدطاء

 وإضفار والؿسؽـة وآكؽسار والخضقع التذل ؾ مـ فقف الدطاء يف القديـ رفعَ  إنَّ  ثؿَّ 
 : السػاريـل قال وإجابتف، لؼبقلف اسببً  يؽقن ما الؽريؿ الرب   إلك وآفتؼار الحاجة

 أحقاُل  لإلكسان فقجتؿع التذلؾ، زيادةل الدطاء يف القديـ رفع عرِ ُش  إكَّؿا العؾؿاء: قال»
 ولف الغػؾة، مـ قؾبف إيؼاظ طـ طجز ربؿا العبدَ  فننَّ  اوأيًض  العبقدية، مؼام يف الضراطة

 قالقا: وقد الؼؾب، خشقع إلك ةً ؾقوس ذلؽ فؽان فقفؿا، والؾسان القد حركة طؾك قدرة
د الصالة، تشفد يف ابةبَّ السَّ  رفع كظقر وهق السرائر، بركات تقجب الظقاهر حركات  فققح 
 .(3)«إركان وتزكقف الؾسان ويرتجؿ الجـانُ 

                                                           
 (.440« )صحقح مسؾؿ( »4)
 ( باختصار.44 - 48( )ص:06 - 54« )لؼاء الباب الؿػتقح( »6)
 (.050 - 4/055لؾسػاريـل )« شرح ثالثقات الؿسـد»( اكظر: 9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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عاء  مساجب زفع اليدًً في الدُّ

 يف القديـ رفع يف الؿبالغة إلك إشارةٌ  ذلؽ ويف ،(1)مسؾؿ رواه ،«السؿاء إلك كػقف بظفر
 ةلشدَّ  هق إكَّؿا» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ يؼقل ولذا آستسؼاء، يف الجدب حال
ف فصارت ،يُده اكحـت الرفع ة السؿاء يؾل مؿا كػ   جاء كؿا ؛لذلؽ اقصدً  ٓ الرفع، لشدَّ
 .«وجفف حذاء رفعفؿا أكَّف

 محؿد الشقخ قالثؿ إن إحقال يف الدطاء مـ حقث رفع القديـ أو طدمف ثالثة؛ 
 أقسام: ثالثة طؾك الدطاء يف القديـ رفع» : العثقؿقـ صالح بـا

ـ   أكَّف ضاهر ففذا السـَّة، بف وردت ما إول: الؼسؿ  آستسؼاء، دطاء مثؾ فع،الرَّ  فقف ُيَس
 طرفة. ويف والؿروة، الصػا طؾك والدطاء

 إخقر. والتشفد الصالة، يف الدطاء مثؾ الرفع طدم فقف ورد ما الثاين: والؼسؿ

 آداب مـ أنَّ  فقف إصؾ ففذا ؛الرفع طدم وٓ الرفع فقف يِرد َلؿ ما الثالث: الؼسؿ
 .(2)«يديف اإلكسانُ  يرفع أن الدطاء

 وإضفار والؿسؽـة وآكؽسار والخضقع التذل ؾ مـ فقف الدطاء يف القديـ رفعَ  إنَّ  ثؿَّ 
 : السػاريـل قال وإجابتف، لؼبقلف اسببً  يؽقن ما الؽريؿ الرب   إلك وآفتؼار الحاجة

 أحقاُل  لإلكسان فقجتؿع التذلؾ، زيادةل الدطاء يف القديـ رفع عرِ ُش  إكَّؿا العؾؿاء: قال»
 ولف الغػؾة، مـ قؾبف إيؼاظ طـ طجز ربؿا العبدَ  فننَّ  اوأيًض  العبقدية، مؼام يف الضراطة

 قالقا: وقد الؼؾب، خشقع إلك ةً ؾقوس ذلؽ فؽان فقفؿا، والؾسان القد حركة طؾك قدرة
د الصالة، تشفد يف ابةبَّ السَّ  رفع كظقر وهق السرائر، بركات تقجب الظقاهر حركات  فققح 
 .(3)«إركان وتزكقف الؾسان ويرتجؿ الجـانُ 

                                                           
 (.440« )صحقح مسؾؿ( »4)
 ( باختصار.44 - 48( )ص:06 - 54« )لؼاء الباب الؿػتقح( »6)
 (.050 - 4/055لؾسػاريـل )« شرح ثالثقات الؿسـد»( اكظر: 9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار373
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ذالؽؿ الدطاء، حال  اهلل إلك القديـ رفع طؾك الؽالم يف اماضقً  الحديث يزال ٓ
 ُيظفرُ  حقث الؽريؿ؛ الجقاد الغـل   رب ف مع الؿحتاج الػؼقر الؿخؾقق مـ الرفقع إدب

 يدي بقـ واكؽساَره وخضقَطف وُذل ف، إلقف، وافتؼاَره لرب ف، احتقاَجف يديف برفعف ؿخؾقُق ال
 ،يديف رفعف يف باَلغَ  إلحاُحف وزاد رغبُتف واشتدت الؿخؾقق حاجة طظؿت وكؾَّؿا رب ف،
هؿا يف وزاد اًل  اهلل إلك مد  اًل  متذل  ا ولفذا ؛متقس   غبةِ الر مـ فقف آستسؼاء دطاءُ  كان َلؿَّ

 ذلؽ ويف غقره، يف مـف أطظؿَ  فقف وإشارُتف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل رفعُ  كان غقره يف لقس ما واإللحاح
ه واإليؿان وتؽبقره وتعظقؿف اهلل تقحقد طؾك دٓلة أطظؿُ   وِغـاه وقق قمقَّتف، خؾؼف طؾك بعؾق 
 ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ تعالك: قال كؿا ؛إلقف واحتقاجفؿ وافتؼارهؿ طـفؿ الؽامؾ
 ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ تعالك: وقال ،[45ر:]فاص ﴾ے ے ھ ھ ھھ
 .[99]الرطد: ﴾ەئوئ ەئ ائ ائ ى

 بؼققمّقتف إقرار :اهلل إلك القديـ رفع فػل ، شلء، كؾ   طؾك قائؿ وأكَّف 
ف كؾ فا، لألمقر الؿدب ر وأكَّف كػس، كؾ   طؾك وقائؿ  وَمـ جؿقعفؿ، الخالئؼ يف الؿتصر 
 هناية الؿستحؼ   وهق وُيسجد، لف وُيصّؾك بدوُيع ُيْمَلف أن الؿستحؼ   ففق كذلؽ كان

ل   هناية مع الحب    طؾك وحده الؿعبقد الُؿطاع وهق وأفعالف، وصػاتف أسؿائف لؽؿال الذ 
 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ ؛الحؼقؼة
 محبَّة وكؾ   وضالل، وَطـاء باصؾة لغقره طبقدية فؽؾ   ،[06]الحج: ﴾﮸ ﮷ ﮶

 وكؾ   وَصغار، ُذل   بغقره ِطز   وكؾ وضالٌل، فؼرٌ  لغقره ِغـًك وكؾ   لصاحبفا، طذاب لغقره
فت الرغبات، إلقف اكتفت الذي ففق ؛وفاقة قؾَّة بغقره تؽث ر  وأكزلت الطؾبات، كحقه وتقجَّ
 .[64]الرحؿـ: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک﴿ الحاجات ببابف

 جقادٌ  كريؿٌ  اهلل بلنَّ  إقرارٌ  :اهلل إلك القديـ مد   ويف ، ـٌ  وُيغقث الداطقـ يجقب محس
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 الدالئل واآلاعاوي اآلاسخفادة مً زفع اليدًً

 ُيعطقفا، أن ُيسللفا حاجةٌ  وٓ يغػره، أن ذكٌب  يتعاضؿف ٓ السائؾقـ، وُيعطل الؿؾفقفقـ
 قامقا ويابسفؿ رصبفؿ ،ومق َتفؿ حقَّفؿ ،وِجـَّفؿ فؿإكَس  :أرضف وأهؾ سؿقاتف أهَؾ  أنَّ  لق
 مثؼال طـده مؿا لؽذ كؼص ما سلَلف ما مـفؿ واحد كؾَّ  فلططك فسللقه ،واحد صعقد يف

اء كػؼة، غقُضفاتَ  ٓ مألى يؿقـف شلء، كؾَّ  رحؿُتف َوِسعت ذرة،  ويف والـفار، الؾقؾ سحَّ
 .(1)«اًر ػْ ِص  يردهؿا أن إلقف يديف رفع إذا طبده مـ يستحقل كريؿ، ل  حقِ  رب ؽؿ إن  » الحديث:

 وأكَّف طؾقفؿ، الطفواص   بخؾؼف، وإحاصتف اهلل، بعؾؿ إقرارٌ  :اهلل إلك القديـ مد   ويف 
 إصقات تغؾطف وٓ سؿع، طـ سؿعٌ  سبحاكف يشغؾف ٓ خافقة، مـفؿ طؾقف تخػك ٓ

 الَخؾِؼ  خْؾَؼ  أنَّ  كؿا واحد، كصقٍت  طـده هل بؾ واجتؿاطفا، واختالففا كثرهتا طؾك
 الصخرة طؾك السقداء الـؿؾة دبقَب  يرى واحدة، كػسٍ  بؿـزلة طـده وبعَثفؿ َجؿقِعفؿ

ة خؾؼ تػاصقؾ ويرى ،الؾقؾة الظؾؿاء يف اءؿَّ الصَّ  فا الصغقرة، الذرَّ  ولحَؿفا وطروَقفا وُمخَّ
 الؿظؾؿ. الؾقؾ يف جـاَحفا البعقضة مدَّ  ويرى وحركتفا،

 ه إقرارٌ  :اهلل إلك القديـ مد   ويف  أيديفؿ يرفعقن الذيـ أنَّ  ذلؽ خؾِؼف؛ طؾك بعؾق 
 جقارحفؿ حركةُ  وتؽقن طباده، فقق هق الذي الربَّ  قؾقهبؿ تؼصد الدطاء وقَت  السؿاء إلك

 ضروريًّا، اَوْجدً  داعٍ  كؾ   يجده أمرٌ  وهذا فقق، إلك قؾقهبؿ لحركة اتَبعً  فقق إلك باإلشارة
 َّٓ  الؽثقرة إدلة طؾقف قامت خؾؼف طؾك اهلل وطؾق   طؼقدُتفؿ، واكحرفت فطرُتفؿ تغقَّرت َمـإ

 والعؼؾ ،إمة وإجؿاع ،الثابتة والسـة ،الؽريؿ الؽتاب طؾقف فدلَّ  ؛العديدة والرباهقـ
 مجؾَس  حضر أك ف : اينذالفؿ جعػر أبل طـ ُحؽل الؿستؼقؿة، والِػطر ،السؾقؿ
 طرش، وٓ اهلل كان وقال: العرَش  فذكر -الؽالم طؾؿاء أحدِ - الجقيـل الؿعالل أبل

ؾ أن بذلؽ يريد- ذلؽ وكحق  شقخ، يا اين:ذلفؿا لف فؼال -اهلل طؾق   إكؽار إلك يتقصَّ
 طارٌف  قال ما فنكَّف ؛قؾقبـا يف كجدها التل الضرورة هذه طـ وأخبِركا ذلؽ، مـ َدْطـا

َّٓ  اهلل يا :قط   ، لطؾب ضرورة قؾبف يف َوجدَ إ  أبق فضرب يسرة، وٓ يؿـة يؾتػُت  ٓ العؾق 
 اين.ذالفؿ حقَّرين وقال: رأسف، طؾك الؿعالل
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدالئل واآلاعاوي اآلاسخفادة مً زفع اليدًً

 ُيعطقفا، أن ُيسللفا حاجةٌ  وٓ يغػره، أن ذكٌب  يتعاضؿف ٓ السائؾقـ، وُيعطل الؿؾفقفقـ
 قامقا ويابسفؿ رصبفؿ ،ومق َتفؿ حقَّفؿ ،وِجـَّفؿ فؿإكَس  :أرضف وأهؾ سؿقاتف أهَؾ  أنَّ  لق
 مثؼال طـده مؿا لؽذ كؼص ما سلَلف ما مـفؿ واحد كؾَّ  فلططك فسللقه ،واحد صعقد يف

اء كػؼة، غقُضفاتَ  ٓ مألى يؿقـف شلء، كؾَّ  رحؿُتف َوِسعت ذرة،  ويف والـفار، الؾقؾ سحَّ
 .(1)«اًر ػْ ِص  يردهؿا أن إلقف يديف رفع إذا طبده مـ يستحقل كريؿ، ل  حقِ  رب ؽؿ إن  » الحديث:

 وأكَّف طؾقفؿ، الطفواص   بخؾؼف، وإحاصتف اهلل، بعؾؿ إقرارٌ  :اهلل إلك القديـ مد   ويف 
 إصقات تغؾطف وٓ سؿع، طـ سؿعٌ  سبحاكف يشغؾف ٓ خافقة، مـفؿ طؾقف تخػك ٓ

 الَخؾِؼ  خْؾَؼ  أنَّ  كؿا واحد، كصقٍت  طـده هل بؾ واجتؿاطفا، واختالففا كثرهتا طؾك
 الصخرة طؾك السقداء الـؿؾة دبقَب  يرى واحدة، كػسٍ  بؿـزلة طـده وبعَثفؿ َجؿقِعفؿ

ة خؾؼ تػاصقؾ ويرى ،الؾقؾة الظؾؿاء يف اءؿَّ الصَّ  فا الصغقرة، الذرَّ  ولحَؿفا وطروَقفا وُمخَّ
 الؿظؾؿ. الؾقؾ يف جـاَحفا البعقضة مدَّ  ويرى وحركتفا،

 ه إقرارٌ  :اهلل إلك القديـ مد   ويف  أيديفؿ يرفعقن الذيـ أنَّ  ذلؽ خؾِؼف؛ طؾك بعؾق 
 جقارحفؿ حركةُ  وتؽقن طباده، فقق هق الذي الربَّ  قؾقهبؿ تؼصد الدطاء وقَت  السؿاء إلك

 ضروريًّا، اَوْجدً  داعٍ  كؾ   يجده أمرٌ  وهذا فقق، إلك قؾقهبؿ لحركة اتَبعً  فقق إلك باإلشارة
 َّٓ  الؽثقرة إدلة طؾقف قامت خؾؼف طؾك اهلل وطؾق   طؼقدُتفؿ، واكحرفت فطرُتفؿ تغقَّرت َمـإ

 والعؼؾ ،إمة وإجؿاع ،الثابتة والسـة ،الؽريؿ الؽتاب طؾقف فدلَّ  ؛العديدة والرباهقـ
 مجؾَس  حضر أك ف : اينذالفؿ جعػر أبل طـ ُحؽل الؿستؼقؿة، والِػطر ،السؾقؿ
 طرش، وٓ اهلل كان وقال: العرَش  فذكر -الؽالم طؾؿاء أحدِ - الجقيـل الؿعالل أبل

ؾ أن بذلؽ يريد- ذلؽ وكحق  شقخ، يا اين:ذلفؿا لف فؼال -اهلل طؾق   إكؽار إلك يتقصَّ
 طارٌف  قال ما فنكَّف ؛قؾقبـا يف كجدها التل الضرورة هذه طـ وأخبِركا ذلؽ، مـ َدْطـا

َّٓ  اهلل يا :قط   ، لطؾب ضرورة قؾبف يف َوجدَ إ  أبق فضرب يسرة، وٓ يؿـة يؾتػُت  ٓ العؾق 
 اين.ذالفؿ حقَّرين وقال: رأسف، طؾك الؿعالل
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار375
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

375 الدالئل واملعاني املستفادة من رفع اليدين
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 حركة مِـ اهلل، يا يؼقل: طـدما داعٍ  كؾ   قؾب يف يؼقم ما بقَّـ إكَّؿا  اينذوالفؿ
 طؾل   طباده فقق اهللَ  أنَّ  الِػطر يف مركقزٌ  أكَّف يؼتضل وهذا ؛العؾق   إلك ضروريةٍ  قؾبف يف

 خؾؼف. طؾك

 يديف بقـ اواقػً  اُمطرقً  لف، امـاجقً  إلقف يتجف َصَؿدٌ  لؼؾبف يصقر بذلؽ العبدُ  أقرَّ  وإذا
 صاطدٌ  وطؿَؾف كالَمف بلنَّ  فقشعرُ  ،الجؾقؾ العزيز الؿؾؽ يدي بقـ الذلقؾ العبد وققف
 ويجتفد هـاك، ويػضحف ُيخزيف ما كالمف مـ إلقف يصعد أن فقستحقل طؾقف، معروٌض  إلقف
 ائ ائ ى ى ې ې﴿ سبحاكف بلكَّف لعؾِؿف ؛الخقر وفعؾ الخقر ققل يف
 .[46]فاصر: ﴾ەئ

َّٓ  خؾؼف طؾك اهلل طؾقَّ  ُيـؽر ٓ فنكَّف ولفذا ـ ؛وجفالفؿ الـاس لُضالَّ إ لت مِؿَّ  تحقَّ
هؿ طؼائُدهؿ واكحرفت فطُرهؿ َّٓ  السبقؾ، سقاء طـ الشقطانُ  وصدَّ  مـ يصح فؽقػوإ
عِ  ذلؽ طؾك الشقاهد كثرة مع اهلل طؾق   إكؽارُ  طاقؾ  كؿا- ذلؽ مِـ ؟!الرباهقـ وتـق 
م وهنا اهلل إلك ديفؿأي يرفعقن اهلل يدطقن طـدما جؿقَعفؿ الؿممـقـ أنَّ  -تؼدَّ  ؛كحَقه ويؿد 
 خؾؼف. طؾك اهلل طؾق   طؾك مـفؿ إجؿاع وهذا

 إذا- أيديفؿ يرفعقن اجؿقعً  الؿسؾؿقـ ورأيـا» : إشعري الحسـ أبق قال
 ٓالسؿاء؛ ٕن اهلل تعالك ُمْستٍق طؾك العرش الذي هق فقق السؿاوات، فؾق كحقَ  -دطقا

 -اقْ طَ دَ  إذا- يحط قهنا ٓ كؿا العرشؿ كحق طؾك العرش لؿ يرفعقا أيديف ۵أن اهلل 
 .(1)«إرض كحق

 الدطاء يف أيديفؿ رفع طؾك الؿسؾؿقـ بنجؿاع احتجاٌج   مـف آحتجاُج  وهذا
 غقره. إلك ٓ فِ ِس ػْ كَ  فقْ إلَ  يرفعقن إكَّؿا ٕكَّفؿ خؾؼف؛ طؾك طالٍ  سؿقاتف فقق اهلل أنَّ  طؾك

 اهلل دطاء طـ آكحالل مـ فقفؿ العرش فقق اهلل يؽقن َٕن الـػاة غالَب  فننَّ  ولفذا
َّٓ  خؾؼف، طؾك اهلل لعؾق   إكؽارٍ  مـ قؾقهبؿ يف قام ما بؼدر وطبادتف ومسللتف  مـفؿ يؽقن َمـإ
 الصحة طؾك وفطرُتف حؼقؼتف، يػفؿ ٓ ققل طؾك بؾساكف فققافؼفؿ ،مذهبفؿ بحؼقؼة جاهاًل 
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 الدالئل واآلاعاوي اآلاسخفادة مً زفع اليدًً

 تعالك اهلل فـحؿد ،(1)وتغقَّرت فطرُتف تاكحرف قؾبف طؾك ققُلفؿ استحقذ فنذا والسالمة،
 والعزيؿة الحؼ   طؾك الثباَت  -إلقف أيديـا رافعقـ- اهلل وكسلل ،إهقاء هذه مـ السالمة طؾك
 الؿجقب. كعؿ  فنكَّف الرشد، طؾك
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدالئل واآلاعاوي اآلاسخفادة مً زفع اليدًً

 تعالك اهلل فـحؿد ،(1)وتغقَّرت فطرُتف تاكحرف قؾبف طؾك ققُلفؿ استحقذ فنذا والسالمة،
 والعزيؿة الحؼ   طؾك الثباَت  -إلقف أيديـا رافعقـ- اهلل وكسلل ،إهقاء هذه مـ السالمة طؾك
 الؿجقب. كعؿ  فنكَّف الرشد، طؾك
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  
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حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

377 الدالئل واملعاني املستفادة من رفع اليدين



.  
 222 

 

 
ـف وما اهلل إلك الدطاء يف إيدي رفع دٓٓت طـ مضك فقؿا الحديُث  كان لؼد  يتضؿَّ
ه واإليؿان وتعظقؿف، اهلل بتقحقد اإلقرار مـ ذلؽ  طـفؿ، الؽامؾ وِغـاه خؾؼف، طؾك بعؾق 

 اإليؿان :أطـل- أمرٌ  هذا أنَّ  إلك اإلشارةُ  مضك وقد القجقه، جؿقع مـ إلقف وافتؼارهؿ
ه  وجاهُؾفؿ. طالِؿفؿ وكبقُرهؿ، صغقُرهؿ ؛فطرهؿ يف الـاُس  يجده -بُعُؾق 

 :«التقحقد كتاب» يف  خزيؿة بـ إسحاق بـ محؿد بؽر أبق اإلمام يؼقل
 ومؿالقؽفؿ، وأحرارهؿ وجفالفؿ، فؿئطؾؿا ؛الؿسؾؿقـ فَطر يف مػفقم هق وكؿا»

 إلك رأسف يرفع فنكَّؿا ، اهلل دطا مـ كؾ   وأصػالفؿ، بالِغقفؿو وإكاثفؿ، وذكراهنؿ
 .(1)«إسػؾ إلك ٓ هأطال إلك تعالك اهلل إلك يديف ويؿد   السؿاء

 :أي- همٓء أنَّ  ولق» : قتقبة بـ مسؾؿ بـ اهلل طبد محؿد أبق اإلمام ويؼقل
 الخالؼ معرفة مـ ؿْ فُ تُ ؼَ ؾْ ِخ  طؾقف ركبت وما فطرهؿ إلك رجعقا -اهلل طؾقَّ  يـؽرون مـ

 ٕمؿُ وا إلقف، بالدطاء ترفع وإيدي إطؾك، وهق العؾل هق تعالك اهلل أنَّ  َلعؾؿقا سبحاكف،
 اهـ. .(2)«فطرها طؾك كترِ تُ  ما السؿاء يف اهلل إنَّ  :تؼقل -وطجُؿفا طرُبفا- كّؾفا

 الؽتاب كصقص يف ثابٌت  السؾقؿة، الػطر يف مستؼر   خؾؼف طؾك اهلل بعؾقّ  فاإليؿان
 الـاس تقّجفُ  كان ولذا ؛إّمة طؾؿاء بقـ طؾقف مجؿعٌ  الؼقيؿة، العؼقل يف متؼّررٌ  والسـّة،

 ؛أخرى جفة إلك ٓ العؾقّ  إلك يؽقن إكَّؿا أيديفؿ ورفع وإشارهتؿ بؼؾقهبؿ اءالدط طـد
 والسمال التقجف طـد فالؼؾب قؾبف، يف داع كؾ   يجده طؼؾل، ضروري   فطري   أمرٌ  وهذا

 يف  اهلل إلك هل إلقفا ويتَِّجف يؼصدها واحدة ِوجفة لف ،والؿـاجاة وآبتفال والدطاء
ه،  أمرٌ  وهذا العؾّق، إلك يتجف وإكَّؿا ذلؽ، كحق أو أسػؾ أو شؿال أو يؿقـ إلك يّتجف ٓ طؾق 

                                                           
(4 )«(.4/658ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد 
 ( باختصار.449ٓبـ قتقبة )ص:« تلويؾ مختؾػ الحديث( »6)
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ه  زفع ألاًدي ئلى هللا مً دالئل ُعُلّىِ

َّٓ  الؼؾب مـف يـػؽ ٓ ضروري  الػطرة. طـ وتحقل وأضؾؿ واكتؽس فسد إذاإ

 ؛جقارحفؿ يف حركة بعضفؿ مـ يحصؾ أكَّف والذاكريـ الداطقـ أحقال يف ترى ولفذا
 أو اإلصبع أو باإلشارة قؾقهبؿ كةلحر اتبعً  وذلؽ ؛العؾق جفة إلك فقق إلك ااضطرارً 
 طـ الســ بف تقاترت قد أمرٌ  وهذا الحسقة، اإلشارات مـ ذلؽ غقر أو الرأس أو العقـ
 إلك أيديؽؿ ارفعقا :بللسـتفؿ يؼقلقن تراهؿ ولذا ؛الؿسؾؿقن طؾقف واتػؼ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 إلك شارةاإل يؼصدون أكَّفؿ أكػسفؿ طـ مـفؿ إخبار وهذا العبارات، مـ ذلؽ وكحق اهلل
  . إلقف إيدي ورفع اهلل

 بالسبابة واإلشارةُ  الدطاء، يف اهلل إلك إيدي رفعُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   هدِي  مـ تقاتر وقد
 إلك البصر ورفعُ  الصالة، يف التشفد ويف الجؿعة خطبة يف هبا يدطق القؿـك القد مـ

 ذلؽ. وكحقُ  السؿاء إلك باإلصبع واإلشارةُ  السؿاء،

 ذكرُ  معـا مضك وقد ،اجدًّ  كثقرة أحاديث يف ثابٌت  ففق :الدطاء يف يديف رفعف أما
  .(1)مـفا جؿؾةٍ 

 فقؿا ثابٌت  ففق ،الجؿعة خطبة يف هبا يدطق القؿـك القد مـ :بالسبابة إشارُتف وأّما
 يف يدطق وهق مروان بـ بشرَ  رؤيبة بـ طؿارة رأى» قال: الرحؿـ طبد بـ حصقـ رواه
 طؾك وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل رأيُت  لؼد القديـ، هاتقـ اهلل قّبح طؿارة: فؼال ،الجؿعة يقم

 طؾك وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل رأيُت » :رواية ويف ،«السبابة :يعـل ؛هذه طؾك يزيد ما الؿـرب
 .(2)«وحدها السبابة فرفع ،هؽذا يؼقل دطا إذا يخطب الؿـرب

ا  طؿر ابـ رواه فقؿا فثابٌت  التشفد يف هبا يدطق القؿـك القد مـ بالسبابة إشارُتف وأمَّ
 ورفع ركبتقف، طؾك يديف وضع الصالة يف جؾس إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» قال: 
 ويف ،«طؾقفا باسطفا ركبتف طؾك القسرى ويده هبا، فدطا اإلهبام تؾل التل القؿـك إصبعف
ف وضع الصالة يف جؾس إذا كان» :رواية  أصابعف وقبض القؿـك، فخذه طؾك القؿـك كػَّ

                                                           
 .فؿا بعدها (905ص:اكظر: )( 4)
 (.488« )صحقح مسؾؿ»و (،8/490« )الؿسـد» (6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

378
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ه  زفع ألاًدي ئلى هللا مً دالئل ُعُلّىِ

َّٓ  الؼؾب مـف يـػؽ ٓ ضروري  الػطرة. طـ وتحقل وأضؾؿ واكتؽس فسد إذاإ

 ؛جقارحفؿ يف حركة بعضفؿ مـ يحصؾ أكَّف والذاكريـ الداطقـ أحقال يف ترى ولفذا
 أو اإلصبع أو باإلشارة قؾقهبؿ كةلحر اتبعً  وذلؽ ؛العؾق جفة إلك فقق إلك ااضطرارً 
 طـ الســ بف تقاترت قد أمرٌ  وهذا الحسقة، اإلشارات مـ ذلؽ غقر أو الرأس أو العقـ
 إلك أيديؽؿ ارفعقا :بللسـتفؿ يؼقلقن تراهؿ ولذا ؛الؿسؾؿقن طؾقف واتػؼ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 إلك شارةاإل يؼصدون أكَّفؿ أكػسفؿ طـ مـفؿ إخبار وهذا العبارات، مـ ذلؽ وكحق اهلل
  . إلقف إيدي ورفع اهلل

 بالسبابة واإلشارةُ  الدطاء، يف اهلل إلك إيدي رفعُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   هدِي  مـ تقاتر وقد
 إلك البصر ورفعُ  الصالة، يف التشفد ويف الجؿعة خطبة يف هبا يدطق القؿـك القد مـ

 ذلؽ. وكحقُ  السؿاء إلك باإلصبع واإلشارةُ  السؿاء،

 ذكرُ  معـا مضك وقد ،اجدًّ  كثقرة أحاديث يف ثابٌت  ففق :الدطاء يف يديف رفعف أما
  .(1)مـفا جؿؾةٍ 

 فقؿا ثابٌت  ففق ،الجؿعة خطبة يف هبا يدطق القؿـك القد مـ :بالسبابة إشارُتف وأّما
 يف يدطق وهق مروان بـ بشرَ  رؤيبة بـ طؿارة رأى» قال: الرحؿـ طبد بـ حصقـ رواه
 طؾك وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل رأيُت  لؼد القديـ، هاتقـ اهلل قّبح طؿارة: فؼال ،الجؿعة يقم

 طؾك وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل رأيُت » :رواية ويف ،«السبابة :يعـل ؛هذه طؾك يزيد ما الؿـرب
 .(2)«وحدها السبابة فرفع ،هؽذا يؼقل دطا إذا يخطب الؿـرب

ا  طؿر ابـ رواه فقؿا فثابٌت  التشفد يف هبا يدطق القؿـك القد مـ بالسبابة إشارُتف وأمَّ
 ورفع ركبتقف، طؾك يديف وضع الصالة يف جؾس إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» قال: 
 ويف ،«طؾقفا باسطفا ركبتف طؾك القسرى ويده هبا، فدطا اإلهبام تؾل التل القؿـك إصبعف
ف وضع الصالة يف جؾس إذا كان» :رواية  أصابعف وقبض القؿـك، فخذه طؾك القؿـك كػَّ

                                                           
 .فؿا بعدها (905ص:اكظر: )( 4)
 (.488« )صحقح مسؾؿ»و (،8/490« )الؿسـد» (6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار379
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

379 ه ّوِ
ُ
رفع األيدي إلى هللا من دالئل ُعل
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

ف ووضع اإلهبام، تؾل التل بعفبنص وأشار كؾَّفا،  رواهؿا ،«القسرى فخذه طؾك القسرى كػَّ
 طديدة. أحاديث الباب ويف .(1)وغقُرهؿا وأحؿد، مسؾؿ،

ا  ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ تعالك: اهلل فقؼقل ،السؿاء إلك بصَره رفُعف وأم 
 الؼرآن مـ ُكسخ ما أّول كان» : طباس ابـ قال ،[488]البؼرة: ﴾ۀ ۀ ڻ
ا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  وذلؽ ؛الؼبؾة  فلمره القفقد، أهؾفا أكثر وكان ،الؿديـة إلك هاجر َلؿَّ
 طشر بضعة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فاستؼبؾفا القفقد، فػرحت الؿؼدس، بقت يستؼبؾ أن اهلل

 اهلل: فلكزل السؿاء، إلك ويـظر اهلل إلك يدطق فؽان إبراهقؿ، قبؾة يحب وكان ،اشفرً 
 .(2) أية آخر إلك ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿

 خطب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ » : طباس ابـ طـ طؽرمة طـ «البخاري صحقح» ويف
 فلي  » قال: حرام، يقمهذا  قالقا: «هذا؟ يقم أي   !الـاس أيفا يا» وقال: الـحر، يقم الـاَس 

 دماَءكؿ فنن  » قال: حرام، شفرٌ  قالقا: «هذا؟ شفرٍ  فلي  » قال: حرام، بؾدٌ  قالقا: «هذا؟ بؾدٍ 
 «هذا شفركؿ يف هذا بؾدكؿ يف هذا يقمؽؿ كُحرَمةِ  حرامٌ  طؾقؽؿ راَضؽؿوأط وأمقاَلؽؿ

 .(3)«بّؾغت هؾ الؾ فؿ   بؾ غت، هؾ الؾ فؿ  » فؼال: -رأسف رفع ثؿَّ  ،امرارً  فلطادها-

ا  ذكر يف اهلل طبد بـ جابر حديث يف ثبت فؼد :السؿاء إلك بنصبعف إشارُتف وأم 
 فؼالقا: «بّؾغت؟ هؾ أٓ» طرفة: يقم خطبتف يف قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  وفقف القداع، حجة
 .مّرات ثالث «اشفد الؾ فؿ  » ويؼقل: إلقفؿ ويـؽتـفا السؿاء إلك إصبعف يرفع فجعؾ كعؿ،

 .(4)«صحقحف» يف مسؾؿ أخرجف

ةٌ  وهل كثقرٌة، العظقؿ الؿعـك هذا يف والـصقص  اهلل طؾق   طؾك ضاهرةً  دٓلةً  دالَّ
 ،وأكَّف وفقققتف  إلقف وتصؿدُ  الؼؾقُب، تؼصده ولفذا ؛الؿتعال لؽبقرُ ا 

                                                           
 (.546) «صحقح مسؾؿ»و(، 6/05« )الؿسـد( »4)
 .(856/ 6) «تػسقره»أخرجف ابـ جرير يف  (6)
 (.4084) «صحقح مسؾؿ»، و(4894« )صحقح البخاري( »9)
 (.4644« )صحقح مسؾؿ( »8)
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ه  زفع ألاًدي ئلى هللا مً دالئل ُعُلّىِ

ه يف إلقف ويشقرون وسمالفؿ، دطائفؿ طـد إلقف أكّػفؿ ويرفعقن الخالئؼ،  بلصابعفؿ طؾق 
ديـ يـ لف مقح   فننَّ  ؛والباصؾ الضالل أهؾ مـ اهلل لعؾق   لؾؿـؽريـ اخالفً  بعظؿتف، مؼر 
 وصدق دطائِف حؼقؼةَ  ويجحدون ،اصؿدً  اأحدً  كقكف حؼقؼة يـؽرون الحؼقؼة يف همٓء
 الفادي وهق الؿستعان، واهلل كؿالف، صػاِت  ويعط ؾقن بف، اإلشراك ويسقغقن إلقف، التقجف
 السبقؾ. سقاء إلك وحده

 

 

 

 

 

 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ه  زفع ألاًدي ئلى هللا مً دالئل ُعُلّىِ

ه يف إلقف ويشقرون وسمالفؿ، دطائفؿ طـد إلقف أكّػفؿ ويرفعقن الخالئؼ،  بلصابعفؿ طؾق 
ديـ يـ لف مقح   فننَّ  ؛والباصؾ الضالل أهؾ مـ اهلل لعؾق   لؾؿـؽريـ اخالفً  بعظؿتف، مؼر 
 وصدق دطائِف حؼقؼةَ  ويجحدون ،اصؿدً  اأحدً  كقكف حؼقؼة يـؽرون الحؼقؼة يف همٓء
 الفادي وهق الؿستعان، واهلل كؿالف، صػاِت  ويعط ؾقن بف، اإلشراك ويسقغقن إلقف، التقجف
 السبقؾ. سقاء إلك وحده
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار381
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

381 ه ّوِ
ُ
رفع األيدي إلى هللا من دالئل ُعل
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 فوأهؿقت ذلؽ فائدة طؾك الؽالمُ  سبؼ وقد الدطاء، يف إيدي رفع طـ حديُثـا يزال ٓ

 وآستؽاكة آفتؼار إضفار مـ ذلؽ يف لَِؿا قبقلف؛ أسباب مـ سبٌب  وأكَّف الدطاء، يف
اًل  ،سائاًل  ،ؽقـًاستمُ  إلقف يديف العبدُ  يؿد   حقث ؛الؽريؿ الرب   إلك والحاجة  واهلل ،متذل 
 ٓ   تَ  يديـ يرد  خائبتقـ. اصػرً  إلقف اُمدَّ

ا وإنَّ   هدي معرفة طؾك الحرَص  الباب هذا يف فب يعتـل أن الؿسؾؿ طؾك يجب مِؿَّ
ؿَ  ذلؽ، يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  صػاٍت  مـ الـاس أحدثف طؿا والبعدَ  مـفجف، ولزومَ  خطاه، وترس 
 اهلل رسقل ،هلل وصاطةً  دطاءً  وأكؿؾفؿ إمة خقر طـ تثبت َلؿ ،وحركات وهقئات، الرفع يف

ؽؿ، ببطقن فاسللقه اهللَ  سللتؿ إذا» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث يف ثبت وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص  أكػ 
 ترفع أن الؿسللةُ » :اومرفقطً  امقققفً   طباس ابـ طـ وجاء ،(1)«بظفقرها تسللقه وٓ

 أن وآبتفال واحدة، صبعنب تشقر أن وآستغػارُ  كحقهؿا، أو مـؽبقؽ، حذوَ  يديؽ
 الحديث: هذا طؾك التعؾقؼ يف  تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال ،(2)«اجؿقعً  يديؽ تؿدَّ 

 الؿـرب، طؾك الجؿعة يقم يػعؾ كان كؿا ؛واحدة صبعنب اإلشارة ثالثة: الؿراتَب  فجعؾ»
 والثالثة: إحاديث، أكثر يف كؿا بقفمـؽِ  حذو يديف يجعؾ أن وهق ؛الؿسللة والثاكقة:
  اهـ. .(3)«آبتفال

 فففديُ  ؛بف ويتؼّقَد  ففقؾتزمَ  ،ذلؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الثابت إلك يـظر أن الؿسؾؿ فعؾك
 فؼد الباب، هذا يف وتجاوزاهتؿ الـاس تؽّؾػات مـ الؿسؾؿ ولقحذر ،الفدي خقر ملسو هيلع هللا ىلص
 مقضعفا غقر يف الؿلثقرة الصػات مـ صػة جعؾِ  مـ يحذرون ô السؾػ كان

                                                           
 (.545« )الصحقحة»يف  (، وصححف إلباين 4840« )ســ أبل داود( »4)
 .(904:تؼدم تخريجف )ص( 6)
 (.4/059لؾسػاريـل )« ثالثقات الؿسـدشرح »( اكظر: 9)
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لت بسفع اليدًً  ألاخطاء اآلاخعّلِ

 آستسؼاء، غقر يف الجؿعة يقم الؿـرب طؾك وهق الدطاء يف يديف يرفع كؿـ الؿشروع،
 الؿقصـ. هذا قرغ يف مشروعٌ  الدطاء يف القديـ رفع أنَّ  مع

 الؿـرب طؾك مروان بـ بشرَ  رأى أكَّف رؤيبة بـ طؿارة طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
 أن طؾك يزيد ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل رأيُت  لؼد القديـ، هاتقـ اهلل قّبح» فؼال: يديف، ارافعً 
  صػات الرفع يف يخرتع بؿـ فؽقػ ،(1)«الؿسب حة بنصبعف وأشار هؽذا، بقده يؼقل
  .لفا أصؾ ٓ حركات وأ لفا أساس ٓ

 .(2)الباب هذا يف اطجبً  مـفؿ يرى الداطقـ أحقاَل  يتلّمؾ ومـ

 إلك مجؿقطتقـ أو مػّرقتقـ يديف رفعف يف يـزل الداطقـ بعض أنَّ  :ذلؽ ومـ  
ة، إلك أو السّرة تحت ما  آهتؿام وقّؾة الؿبآة، طدم مـ ذلؽ يف ما يخػك وٓ السرَّ

 العظقؿ. إمر هبذا

 الؼبؾة إلك إصابع رؤوُس  مػّرقتقـ، يرفعفؿا طـدما يديف يجعؾ مـ :فؿومـ 
 الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لؼقل ؛الؿخالػة مـ ذلؽ يف ما يخػك وٓ السؿاء، إلك واإلهبامان
ؽؿ ببطقن فاسللقه اهللَ  سللتؿ إذا» :الؿتؼدم  .«أكػ 

 هبّزهؿا يؼقم أو طديدة جفات إلك الدطاء يف رفعفؿا إذا يديف يؼّؾب مـ :ومـفؿ 
 متـّقطة. حركات يحركفؿا أو

 يـػض أو بإخرى القديـ إحدى يؿسح يدطق أن أراد أو دطا إذا مـ :ومـفؿ 
 .ذلؽ وكحق يديف

 لف. أصؾ ٓ وهذا .لؾدطاء رفعفؿا بعد يديف ُيؼب ُؾ  مـ :ومـفؿ 

 إحاديث بعض فقف ورد وهذا الدطاء، بعد بقديف وجفف مسح دطا إذا مـ :ومـفؿ 
 َّٓ  الـبل رفع وأّما» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ تثبت ٓ أكَّفاإ
 ،بقديف وجفف مسحف وأّما صحقحٌة، كثقرةٌ  أحاديث فقف جاء فؼد ،الدطاء يف يديف ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 .(984:تؼدم تخريجف )ص( 4)
 (.464 - 460بؽر أبق زيد )ص: :لؾشقخ« تصحقح الدطاء»( اكظر: 6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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لت بسفع اليدًً  ألاخطاء اآلاخعّلِ

 آستسؼاء، غقر يف الجؿعة يقم الؿـرب طؾك وهق الدطاء يف يديف يرفع كؿـ الؿشروع،
 الؿقصـ. هذا قرغ يف مشروعٌ  الدطاء يف القديـ رفع أنَّ  مع

 الؿـرب طؾك مروان بـ بشرَ  رأى أكَّف رؤيبة بـ طؿارة طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
 أن طؾك يزيد ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل رأيُت  لؼد القديـ، هاتقـ اهلل قّبح» فؼال: يديف، ارافعً 
  صػات الرفع يف يخرتع بؿـ فؽقػ ،(1)«الؿسب حة بنصبعف وأشار هؽذا، بقده يؼقل
  .لفا أصؾ ٓ حركات وأ لفا أساس ٓ

 .(2)الباب هذا يف اطجبً  مـفؿ يرى الداطقـ أحقاَل  يتلّمؾ ومـ

 إلك مجؿقطتقـ أو مػّرقتقـ يديف رفعف يف يـزل الداطقـ بعض أنَّ  :ذلؽ ومـ  
ة، إلك أو السّرة تحت ما  آهتؿام وقّؾة الؿبآة، طدم مـ ذلؽ يف ما يخػك وٓ السرَّ

 العظقؿ. إمر هبذا

 الؼبؾة إلك إصابع رؤوُس  مػّرقتقـ، يرفعفؿا طـدما يديف يجعؾ مـ :فؿومـ 
 الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لؼقل ؛الؿخالػة مـ ذلؽ يف ما يخػك وٓ السؿاء، إلك واإلهبامان
ؽؿ ببطقن فاسللقه اهللَ  سللتؿ إذا» :الؿتؼدم  .«أكػ 

 هبّزهؿا يؼقم أو طديدة جفات إلك الدطاء يف رفعفؿا إذا يديف يؼّؾب مـ :ومـفؿ 
 متـّقطة. حركات يحركفؿا أو

 يـػض أو بإخرى القديـ إحدى يؿسح يدطق أن أراد أو دطا إذا مـ :ومـفؿ 
 .ذلؽ وكحق يديف

 لف. أصؾ ٓ وهذا .لؾدطاء رفعفؿا بعد يديف ُيؼب ُؾ  مـ :ومـفؿ 

 إحاديث بعض فقف ورد وهذا الدطاء، بعد بقديف وجفف مسح دطا إذا مـ :ومـفؿ 
 َّٓ  الـبل رفع وأّما» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ تثبت ٓ أكَّفاإ
 ،بقديف وجفف مسحف وأّما صحقحٌة، كثقرةٌ  أحاديث فقف جاء فؼد ،الدطاء يف يديف ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 .(984:تؼدم تخريجف )ص( 4)
 (.464 - 460بؽر أبق زيد )ص: :لؾشقخ« تصحقح الدطاء»( اكظر: 6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار383
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

383 قة برفع اليدين ِ
ّ
األخطاء املتعل



. 
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

َّٓ  فقف طـف فؾقس  .(1)«حجة هبؿا يؼقم ٓ حديثان أو حديٌث إ

 طـد العقـقـ طؾك ووضُعفؿا هبامقـاإل تؼبقؾ :القديـ رفع يف الؿحَدثة الفقئات ومـ
 طـ يصح ٓ باصٌؾ  حديٌث  ذلؽ يف روي وقد غقره، أو إذان يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل اسؿ ذكر
 وقرة بحبقبل امرحبً  اهلل: رسقل امحؿًد  أن   أشفد يسؿع حقـ قال مـ» ولػظف: ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 ،«اأبًد  يرمد ولؿ يعؿَ  َلؿ طقـقف طؾك ويجعؾفؿا فقإبفامَ  ُيؼب ؾ ثؿ   اهلل طبد بـ محؿد طقـل
 ،(2)ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ يصح ٓ باصٌؾ  الحديث هذا أنَّ  طؾك العؾؿ أهؾ مـ واحدٍ  غقرُ  كصَّ  وقد
فة خزطبالت ومـ  .(3)الخضر لؼقل ذلؽ يـسب بعضفؿ أنَّ  الؿتصق 

 يده أصابع يجؿع حقث ؛بعضفؿ يػعؾف ما :ذلؽ يف الؿحدثة إمقر ومـ 
 ُيَفْؿِفؿ ثؿَّ  القسرى طقـف طؾك القسرى هيد ابعوأص ،القؿـك طقـف طؾك ويجعؾفا القؿـك
 الدطاء. أو بالؼراءة
 طؼب رأسف طؾك القؿـك يَده يجعُؾ  بعَضفؿ أنَّ  تثبت ولؿ ُتػعؾ التل إمقر ومـ 
 أكَّف  مالؽ بـ أكس طـ ُيروى ما إلك ذلؽ يف ويستـِدون يدطق، الصالة مـ السالم
 اهلل سؿاب ويؼقل: الُقؿـك بقده جبفتف سحم صالَتف قضك إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» قال:
ٓ   إلف ٓ الذي  يف الطرباين رواه ،«والحزن الغؿ   طـّل أذهب الؾ فؿ   الرحقؿ، الرحؿـ هقإ

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ يثبت َلؿ حديث وهق ،«إوسط»
 التشفد، يف بالسبَّابتقـ يشقر قد الؿصؾ قـ بعَض  أنَّ  :الباب هذا يف إخطاء وِمـ 

 ،السبابتقـ بلصبعقف يشقر وهق يدطق إكسان طؾك مرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  الحديث: يف ثبت وقد
د» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال د َأح   .(5)الرتمذي رواه ،«أح 

                                                           
 :لؾشقخ ،(، واكظر: جزء يف مسح القجف بالقديـ بعد رفعفؿا لؾدطاء66/544« )الػتاوىمجؿقع ( »4)

 بؽر أبق زيد.
 (.66)ص:لؾشقكاين « الػقائد الؿجؿقطة يف إحاديث الؿقضقطة»( اكظر: 6)
 (.6/686لؾعجؾقين )« كشػ الخػاء»( اكظر: 9)
 (.006) «لسؾسؾة الضعقػةا»، واكظر: (6844« )الؿعجؿ إوسط( »8)
 (،4844) «ســ أبل داود»و(، 9558« )الرتمذي جامع»(، و566/ 6) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 5)

 (.6466« )صحقح ســ الرتمذي»وصححف إلباين يف (، 4686) «ســ الـسائل»و
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لت بسفع اليدًً  ألاخطاء اآلاخعّلِ

 اطقـ بعَض  أنَّ  :الباب هذا يف الؿخالػات ومـ ص قد الدَّ  فقفا يرفع اأوقاتً  ُيخص 
 الصالة إقامة بعد يديف فعير كؿـ ؛التخصقص لذلؽ شرطل مستـد دون بالدطاء يديف
 كؾ   أو اجؿاطقًّ  الؿػروضة الصالة مـ السالم طؼب القديـ وكرفع اإلحرام، تؽبقرة وقبؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ يصح َلؿ» : باز بـ اهلل طبد بـ العزيز طبد الشقخ سؿاحة قال بؿػرده،
 كعؾؿ، فقؿا  أصحابف طـ اأيًض  ذلؽ يصح ولؿ الػريضة، صالة بعد يديف يرفع كان أكَّف
 .(1)«لفا أصؾ ٓ بدطةٌ  الػريضة صالة بعد أيديفؿ رفع ـْ مِ  الـاس بعُض  يػعؾف وما

 طـد رفعفؿا وكذلؽ التالوة، سجقد بعد بالدطاء إيدي رفع :اأيًض  ذلؽ وِمـ 
 ذلؽ. وكحق ،الفالل رؤية

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  يثبت ولؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طفد يف ُوجدت التل الؿقاضعَ  أنَّ  :والحاصؾ
 الحسـة إسقةُ  ملسو هيلع هللا ىلص وهق سـٌة، وترَكف سـٌة، فعَؾف ٕنَّ  فقفا؛ الرفع يجقز ٓ يديف فقفا رفع
 ذلؽ. سقى ما وترك ملسو هيلع هللا ىلص طـف جاء بؿا التؼق د والقاجب ،(2)ويذر يليت فقؿا

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 (.44/448« )ى الشقخ طبد العزيز بـ بازمجؿقع فتاو( »4)
 (.449 - 44/484« )طبد العزيز بـ بازمجؿقع فتاوى الشقخ »( اكظر: 6)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه384
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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لت بسفع اليدًً  ألاخطاء اآلاخعّلِ

 اطقـ بعَض  أنَّ  :الباب هذا يف الؿخالػات ومـ ص قد الدَّ  فقفا يرفع اأوقاتً  ُيخص 
 الصالة إقامة بعد يديف فعير كؿـ ؛التخصقص لذلؽ شرطل مستـد دون بالدطاء يديف
 كؾ   أو اجؿاطقًّ  الؿػروضة الصالة مـ السالم طؼب القديـ وكرفع اإلحرام، تؽبقرة وقبؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ يصح َلؿ» : باز بـ اهلل طبد بـ العزيز طبد الشقخ سؿاحة قال بؿػرده،
 كعؾؿ، فقؿا  أصحابف طـ اأيًض  ذلؽ يصح ولؿ الػريضة، صالة بعد يديف يرفع كان أكَّف
 .(1)«لفا أصؾ ٓ بدطةٌ  الػريضة صالة بعد أيديفؿ رفع ـْ مِ  الـاس بعُض  يػعؾف وما

 طـد رفعفؿا وكذلؽ التالوة، سجقد بعد بالدطاء إيدي رفع :اأيًض  ذلؽ وِمـ 
 ذلؽ. وكحق ،الفالل رؤية

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  يثبت ولؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طفد يف ُوجدت التل الؿقاضعَ  أنَّ  :والحاصؾ
 الحسـة إسقةُ  ملسو هيلع هللا ىلص وهق سـٌة، وترَكف سـٌة، فعَؾف ٕنَّ  فقفا؛ الرفع يجقز ٓ يديف فقفا رفع
 ذلؽ. سقى ما وترك ملسو هيلع هللا ىلص طـف جاء بؿا التؼق د والقاجب ،(2)ويذر يليت فقؿا

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 (.44/448« )ى الشقخ طبد العزيز بـ بازمجؿقع فتاو( »4)
 (.449 - 44/484« )طبد العزيز بـ بازمجؿقع فتاوى الشقخ »( اكظر: 6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار385
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

385 قة برفع اليدين ِ
ّ
األخطاء املتعل
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 الجفة هل الؼبؾةَ  أنَّ  ذلؽ دطائف، وقت الؼبؾةَ  الداطل يستؼبَؾ  أن :الدطاء آداب مـ إن  
 يف لؾؿسؾؿقـ قبؾةٌ  أكَّفا فؽؿا طبادهتؿ، يف إلقفا بآّتجاه الؿسؾؿقن ُأمر التل الػاضؾة
 أحاديث يف دطائف طـد لؾؼبؾة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل استؼباُل  ثبت وقد الدطاء، يف لفؿ قبؾةٌ  ففل الصالة
 .طديدة

 بـ اهلل طبد حديث مـ «صحقحقفؿا» يف ومسؾؿ البخاري رواه ما :ذلؽ مـ 
 بـ شقبة طؾك ؛قريش مـ كػر طؾك فدطا الؽعبةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل استؼبؾ» قال:  دمسعق
 رأيتفؿ لؼد باهلل فلشفد هشام، بـ جفؾ وأبل طؼبة، بـ والقلقد ربقعة، بـ وطتبة ربقعة،
 .(1)«احارًّ  ايقمً  وكان الشؿس غّقرهتؿ قد صرطك

 كان لؿا قال:  الخطاب بـ طؿر حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ وخّرج 
 طشر وتسعة ثالثؿائة وأصحابف ألٌػ، وهؿ الؿشركقـ إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كظر بدر ميق

 ما لل أكجز الؾ فؿ  » برب ف: يفتػ فجعؾ يديف، مدَّ  ثؿَّ  الؼبؾةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كبل   فاستؼبؾ ،رجاًل 
 ُتعبد ٓ اإلسالم أهؾ مـ العصابة هذه ؽؾِ فْ تَ  إن الؾ فؿ   وطدتـل، ما آِت  الؾ فؿ   وطدتـل،

 ،بقفؽِ ـْ مَ  طـ رداُؤه سؼط حتك الؼبؾة مستؼبَؾ  يديف امادًّ  برب ف يفتػ زال فؿا ،«إرض يف
 كػاك ،اهلل كبل يا وقال: ورائف، ـْ مِ  التزمف ثؿَّ  مـؽبقف طؾك فللؼاه رداَءه فلخذ بؽر أبق فلتاه

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : اهلل فلكزل وطدك، ما لؽ سقـجز فنكَّف ربَّؽ، مـاشدُتؽ
ه [4]إكػال: ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  .(2)بالؿالئؽة اهلل فلمدَّ

 هذا إلك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   خرج» قال: زيد بـ اهلل طبد طـ ومسؾؿ البخاري وخّرج 

                                                           
 (.4848« )صحقح مسؾؿ»(، و9406« )صحقح البخاري( »4)
 .(984صتؼدم تخريجف )( 6)
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 اسخلباٌ الداعي اللبلت

 .(1)«رداَءه وقؾب الؼبؾة استؼبؾ ثؿَّ  واستسؼك فدطا ،يستسؼل الؿصؾَّك

 طرفة ويف والؿروة الصػا طؾك الحج يف الدطاء يف الؼبؾة استؼباُل  كذلؽ وثبت 
 كثقرة، الؿعـك هذا يف وإحاديث والثاكقة، إولك الجؿرة وطـد الحرام عرالؿش وطـد
 لؾداطل، وأكؿُؾ  أفضُؾ  ذلؽ وأنَّ  الدطاء، وقت الؼبؾة استؼبال مشروطقة طؾك تدل   وهل
 غقر وهق دطا أكَّف طـف ثبت ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ٕنَّ  الدطاِء؛ يف اواجبً  وٓ آزمً  لقس ذلؽ أنَّ  طؾك

 :بعـقان ابابً  «صحقحف» مـ «الدطقات كتاب» يف البخاري اإلمام طؼد وقد الؼبؾة، مستؼبؾ
 الـبل بقـا» قال:  مالؽ بـ أكس حديث فقف وخّرج ،«الؼبؾة مستؼبؾ غقر الدطاء»

 فتغّقؿت يسؼقـا، أن اهللَ  ادع ،اهلل رسقل يا فؼال: رجٌؾ  فؼام ،الجؿعة يقم يخطب ملسو هيلع هللا ىلص
 الؿؼبؾة، الجؿعة إلك ؿطرتُ  تزل فؾؿ مـزلف، كإل َيِصؾ الرجُؾ  كاد ما حتك ركاطِ ومُ  السؿاء
 حقاَلقـا الؾ فؿ  » :فؼال غرقـا، فؼد طـّا، يصرفف أن اهللَ  ادع فؼال: غقُره أو الرجؾ ذلؽ فؼام
 ومعؾقمٌ  ،(2)«الؿديـة أهَؾ  يؿطرُ  وٓ الؿديـة حقل يتؼّطع الّسحاُب  فجعؾ ،«طَؾقـا وٓ
 استؼبال أنَّ  طؾك دٓلة فقف ففذا ضفره، ؾةالؼب امعطقً  يؽقن الخطبة وقت الخطقب أنَّ 

  .وإكؿؾ إولك هق لؽـَّف الدطاء، يف اشرصً  لقس الؼبؾة

 كؿا يستؼبؾفا الدطاء يف اجتفد إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان ولفذا» : اإلسالم شقخ قال
 أنَّ » طّؿف: طـ تؿقؿ بـ طباد فعـ ،اتامًّ  ارفعً  يديف فقف رفع الذي آستسؼاء أثـاء يف فعؾف
 وحّقل فقفؿا بالؼراءة جفر ركعتقـ هبؿ فصّؾك يستسؼل، بالـاس خرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سقلر

 الصحاح أهؾ :الجؿاطة رواه ،(3)«الؼبؾة واستؼبؾ واستسؼك افدط يديف ورفع رداءه،
 وغقرهؿ، ماجف وابـ والـسائل والرتمذي داود لوأب ومسؾؿ كالبخاري ؛والؿساكقد والســ
 .(4)«آستسؼاء دطاء أثـاء يف الصالة قبؾة هل لالت الؼبؾةَ  استؼبؾ أكَّف فلخرب

                                                           
 (.448« )صحقح مسؾؿ»(، و0989، 4669« )صحقح البخاري( »4)
 .(448) «صحقح مسؾؿ»، و(0986« )صحقح البخاري( »6)
 ســ»(، و448) «صحقح مسؾؿ»، و(4668« )صحقح البخاري»(، و94/ 8) «الؿسـد»( اكظر: 9)

 .(4544) «ســ الـسائل»(، و550) «جامع الرتمذي»(، و4404) «أبل داود
 (.6/854ٓبـ تقؿقة )« كؼض التلسقس»( اكظر: 8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اسخلباٌ الداعي اللبلت

 .(1)«رداَءه وقؾب الؼبؾة استؼبؾ ثؿَّ  واستسؼك فدطا ،يستسؼل الؿصؾَّك

 طرفة ويف والؿروة الصػا طؾك الحج يف الدطاء يف الؼبؾة استؼباُل  كذلؽ وثبت 
 كثقرة، الؿعـك هذا يف وإحاديث والثاكقة، إولك الجؿرة وطـد الحرام عرالؿش وطـد
 لؾداطل، وأكؿُؾ  أفضُؾ  ذلؽ وأنَّ  الدطاء، وقت الؼبؾة استؼبال مشروطقة طؾك تدل   وهل
 غقر وهق دطا أكَّف طـف ثبت ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ٕنَّ  الدطاِء؛ يف اواجبً  وٓ آزمً  لقس ذلؽ أنَّ  طؾك

 :بعـقان ابابً  «صحقحف» مـ «الدطقات كتاب» يف البخاري اإلمام طؼد وقد الؼبؾة، مستؼبؾ
 الـبل بقـا» قال:  مالؽ بـ أكس حديث فقف وخّرج ،«الؼبؾة مستؼبؾ غقر الدطاء»

 فتغّقؿت يسؼقـا، أن اهللَ  ادع ،اهلل رسقل يا فؼال: رجٌؾ  فؼام ،الجؿعة يقم يخطب ملسو هيلع هللا ىلص
 الؿؼبؾة، الجؿعة إلك ؿطرتُ  تزل فؾؿ مـزلف، كإل َيِصؾ الرجُؾ  كاد ما حتك ركاطِ ومُ  السؿاء
 حقاَلقـا الؾ فؿ  » :فؼال غرقـا، فؼد طـّا، يصرفف أن اهللَ  ادع فؼال: غقُره أو الرجؾ ذلؽ فؼام
 ومعؾقمٌ  ،(2)«الؿديـة أهَؾ  يؿطرُ  وٓ الؿديـة حقل يتؼّطع الّسحاُب  فجعؾ ،«طَؾقـا وٓ
 استؼبال أنَّ  طؾك دٓلة فقف ففذا ضفره، ؾةالؼب امعطقً  يؽقن الخطبة وقت الخطقب أنَّ 

  .وإكؿؾ إولك هق لؽـَّف الدطاء، يف اشرصً  لقس الؼبؾة

 كؿا يستؼبؾفا الدطاء يف اجتفد إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان ولفذا» : اإلسالم شقخ قال
 أنَّ » طّؿف: طـ تؿقؿ بـ طباد فعـ ،اتامًّ  ارفعً  يديف فقف رفع الذي آستسؼاء أثـاء يف فعؾف
 وحّقل فقفؿا بالؼراءة جفر ركعتقـ هبؿ فصّؾك يستسؼل، بالـاس خرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سقلر

 الصحاح أهؾ :الجؿاطة رواه ،(3)«الؼبؾة واستؼبؾ واستسؼك افدط يديف ورفع رداءه،
 وغقرهؿ، ماجف وابـ والـسائل والرتمذي داود لوأب ومسؾؿ كالبخاري ؛والؿساكقد والســ
 .(4)«آستسؼاء دطاء أثـاء يف الصالة قبؾة هل لالت الؼبؾةَ  استؼبؾ أكَّف فلخرب

                                                           
 (.448« )صحقح مسؾؿ»(، و0989، 4669« )صحقح البخاري( »4)
 .(448) «صحقح مسؾؿ»، و(0986« )صحقح البخاري( »6)
 ســ»(، و448) «صحقح مسؾؿ»، و(4668« )صحقح البخاري»(، و94/ 8) «الؿسـد»( اكظر: 9)

 .(4544) «ســ الـسائل»(، و550) «جامع الرتمذي»(، و4404) «أبل داود
 (.6/854ٓبـ تقؿقة )« كؼض التلسقس»( اكظر: 8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار387
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

387 استقبال الداعي القبلة



. 
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 استؼبالفا لؾداطل ُيشرع التل الؼبؾة أنَّ  طؾك مجؿعقن الؿسؾؿقـ إنَّ » : وقال
 استؼبالفا رعُش  التل هل فؽذلؽ الصالة، حقـ استؼبالفا رعُش  التل الؼبؾة هل الدطاء حقـ
 لؽؾ   يستحب وكؿا والؿروة، الصػا وطؾك والؿزدلػة بعرفة ستؼبؾتُ  كؿا ،اهلل كرذُ  حقـ
 يستؼبؾ أن يؼصد قد كان أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت كؿا ،الؼبؾةَ  يستؼبؾ أن وداعٍ  هلل ذاكرٍ 
 الـسائؽ وتقجقف إلقفا، الؿق ت فقبتقج استؼبالفا شرعيُ  التل هل كذلؽ الدطاء، حقـ الؼبؾة

 بؾ- لؾؿسؾؿقـ سفؾق والغائط، بالبقل استؼبالفا طـ ُيـفك التل وهل إلقفا، والذبائح
 فضاًل  ،والـسؽ كالصالة ؛جـسقـ مـ هل التل العبادات يف أصاًل  قبؾتان -لغقرهؿ وٓ
 الدطاء فقفا الصالةَ  فننَّ  ؛ببعض متصٌؾ  وبعضفا واحد جـس مـ هل التل العبادات طـ
 قال: حقث صالةً  كتابف يف اهلل سّؿاه قد الصالة، هق كػسف والدطاء وغقرها، الػاتحة يف
  .[469]التقبة: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ﴿

 بصدقتفؿ ققمٌ  أتاه إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  ،أوىف أبل بـ اهلل طبد طـ «الصحقح» ويف
 قال وقد ،(1)«أوىف أبل آل طؾك صؾ   الؾ فؿ  » فؼال: بصدقةٍ  أتاه أبل وإنَّ  طؾقفؿ، صّؾك
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طّؾؿ وقد ،[50]إحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ تعالك:
َتف  الدطاء يعّؾؿفا إكَّؿا جؿقعفا ويف وغقرها، الصحاح يف حديث غقر يف طؾقف الصالةَ  أمَّ
 .(2) كالمف آخر إلك «...وبركاتف اهلل بصالة لف

ه سقاق يف ذلؽ ذكر وقد  أهؾ مِـ هبؿ تلثَّر وَمـ كالجفؿقة ؛اهلل طؾقَّ  يـؽر َمـ طؾك رد 
 السؿاءَ  ٕنَّ  ؛ُيشرع إكَّؿا العؾق   إلك الدطاء يف إيدي رفعَ  أنَّ  يزطؿقن حقث ؛إهقاء

 لؾدطاء قبؾةً  :لؾؿسؾؿقـ قبؾتقـ بذلؽ فجعؾقا الصالة، قبؾةُ  الؽعبة أنَّ  كؿا الدطاء قبؾةُ 
 إكؽاُرهؿ الػاسد التؼرير هذا إلك ألجلهؿ وقد الؽعبة، وهل لؾصالة وقبؾةً  السؿاء، وهل
ُػفؿ خؾؼف، طؾك  الرب   لعؾق    طؾق   طؾك لداّلةا الؽثقرة الـصقص حؿؾ يف وتعس 
 هل التل التحريػات مـ وصـقٍف  التلويالت، مـ بلكقاعٍ  ومرادها وجففا غقر طؾك اهلل

                                                           
 (.4684« )صحقح مسؾؿ»(، و4848« )صحقح البخاري( »4)
 (.859 - 6/856« )كؼض التلسقس( »6)
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 اسخلباٌ الداعي اللبلت

 ڃ﴿ يؼقل:تعالك  واهلل ؛وصػاتف وأسؿائف اهلل آيات يف اإللحاد مـ كقعٌ  الحؼقؼة يف
 ڤ ڤ﴿ ويؼقل: ،[446]إطراف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ
 أنَّ » طؾقفؿ: رده اقسق يف  بّقـ وقد ،[86فصؾت:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 يستؼبؾف ما فالؼبؾةُ  آستدبار، ضد وآستؼبال بقجفف، اإلكسان يستؼبؾف ما هل الؼبؾةَ 
 باّتػاق- ففذا بصره أو رأسف أو يده إلقف اإلكسان يرفع ما فلما يستدبره، وٓ اإلكسان
 ومـ تؼابُؾف، لتلا الجفةَ  يستدبر ٓ كؿا يستؼبؾف َلؿ اإلكسان ٕنَّ  قبؾًة؛ ّؿكَس يُ  ٓ -الـاس
 .ابؾفايؼ ما استدبر فؼد الؽعبة استؼبؾ مـ أنَّ  كؿا ،يؼابؾف ما استدبر فؼد اشقئً  استؼبؾ
 لبعض مستؼباًل  يؽقن بؾ لألرض، اومستدبرً  لؾسؿاء مستؼباًل  يؽقن ٓ الداطَل  أنَّ  ومعؾقمٌ 
 قبؾةً  ذلؽ عؾج أنَّ  فظفر كالؿصؾل، يؼابُؾفا لؿا امستدبرً  غقرها، أو الؼبؾة إّما الجفات

 .(1)أحد لؽؾ   اضاهرً  ابطالكً  والشرع والؾغة العؼؾ يف باصٌؾ 

 ٕيديفؿ رفعفؿ أّما الصالة، يف قبؾتفؿ هل الدطاء يف الؿسؾؿقـ قبؾةَ  أنَّ  :والؿؼصقد
 كقؾ يف ويطؿعقن ويرجقكف ويسللقكف يدطقكف الذي ربَّفؿ فألنَّ  ؛السؿاء إلك الدطاء طـد
ـٌ  طرشف، طؾك مستقٍ  سؿائف يف ويخافقكف ورحؿتف ثقابف  دطاَءهؿ يسؿع خؾؼف، مـ بائ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿ سبحاكف: قال كؿا كداَءهؿ، وُيجقب
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[4-5]صف: ﴾ھ ھ ہ ہہ ہ

                                                           
 (.6/806« )كؼض التلسقس»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه388
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اسخلباٌ الداعي اللبلت

 ڃ﴿ يؼقل:تعالك  واهلل ؛وصػاتف وأسؿائف اهلل آيات يف اإللحاد مـ كقعٌ  الحؼقؼة يف
 ڤ ڤ﴿ ويؼقل: ،[446]إطراف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ
 أنَّ » طؾقفؿ: رده اقسق يف  بّقـ وقد ،[86فصؾت:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 يستؼبؾف ما فالؼبؾةُ  آستدبار، ضد وآستؼبال بقجفف، اإلكسان يستؼبؾف ما هل الؼبؾةَ 
 باّتػاق- ففذا بصره أو رأسف أو يده إلقف اإلكسان يرفع ما فلما يستدبره، وٓ اإلكسان
 ومـ تؼابُؾف، لتلا الجفةَ  يستدبر ٓ كؿا يستؼبؾف َلؿ اإلكسان ٕنَّ  قبؾًة؛ ّؿكَس يُ  ٓ -الـاس
 .ابؾفايؼ ما استدبر فؼد الؽعبة استؼبؾ مـ أنَّ  كؿا ،يؼابؾف ما استدبر فؼد اشقئً  استؼبؾ
 لبعض مستؼباًل  يؽقن بؾ لألرض، اومستدبرً  لؾسؿاء مستؼباًل  يؽقن ٓ الداطَل  أنَّ  ومعؾقمٌ 
 قبؾةً  ذلؽ عؾج أنَّ  فظفر كالؿصؾل، يؼابُؾفا لؿا امستدبرً  غقرها، أو الؼبؾة إّما الجفات

 .(1)أحد لؽؾ   اضاهرً  ابطالكً  والشرع والؾغة العؼؾ يف باصٌؾ 

 ٕيديفؿ رفعفؿ أّما الصالة، يف قبؾتفؿ هل الدطاء يف الؿسؾؿقـ قبؾةَ  أنَّ  :والؿؼصقد
 كقؾ يف ويطؿعقن ويرجقكف ويسللقكف يدطقكف الذي ربَّفؿ فألنَّ  ؛السؿاء إلك الدطاء طـد
ـٌ  طرشف، طؾك مستقٍ  سؿائف يف ويخافقكف ورحؿتف ثقابف  دطاَءهؿ يسؿع خؾؼف، مـ بائ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿ سبحاكف: قال كؿا كداَءهؿ، وُيجقب
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[4-5]صف: ﴾ھ ھ ہ ہہ ہ

                                                           
 (.6/806« )كؼض التلسقس»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار389
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

389 استقبال الداعي القبلة
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م أن :العظقؿة وآدابف الؿفؿة الدطاء ضقابط مـ إن    دطائف يدي بقـ الؿسؾؿ يؼد 

 جقده وذكر والؽؿال، العظؿة وصػات الجالل، كعقت مـ أهُؾف هق بؿا رب ف طؾك الثـاءَ 
 ثـاُؤه والطالب السائؾ حال يف يؽقن ما أبؾغُ  أكَّف وذلؽ ؛إكعامف وطظقؿ وكَرمف وفضؾف
 مسللتف يدي بقـ كؾ ف ذلؽ وجعؾ وآٓئف، كعؿف وذكرُ  وتؿجقُده، لف، وحؿُده رب ف، طؾك
 لإلجابة. اتاًح ػْ ومِ  بقللؾؼَ  سقؾةً و

 طؾك بالثـاء امبدوءً  مـفا اكثقرً  يجد والسـة الؽتاب يف القاردة إدطقةَ  يتلّمؾ وَمـ
  .وططائف وجقده بػضؾف وآطرتاف وآٓئف، كِعؿف وطد   اهلل

 هل التل الػاتحة سقرة طؾقف اشتؿؾت الذي العظقؿ الدطاءُ  :ذلؽ طؾك إمثؾة ومـ
 الؿؼاصد وأطؾك العالقة، الؿطالب أجؾ   طؾك ٓشتؿالفا ؛وأجؾ فا الؽريؿ لؼرآنا سقر أطظؿ

 وأحؽُؿف وأطظُؿف الدطاء أكػعُ  كان ولفذا» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال الجؾقؾة،

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ الػاتحة دطاءَ 

 معصقتف كوتر صاطتف طؾك أطاكف الصراط هذا هداه إذا فنكَّف ،[8 -0]الػاتحة: ﴾ڄ
 .اهـ .(1)«أخرة يف وٓ الدكقا يف ٓ شر   يصبف فؾؿ

 لؼبقلف، سبٌب  هق مؿا وتؿجقده، وحؿده اهلل طؾك بالثـاء مبدوءٌ  العظقؿ الدطاءُ  ففذا
ح ؛إلجابتف ومػتاٌح   هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما ويبق ـُف ذلؽ يقض 
 وبقـ بقـل الصالةَ  َقَسؿُت  تعالك: اهلل قال» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت قال: 

 اهلل قال ﴾پ پ پ پ﴿ :العبُد  قال فنذا سلل، ما ولعبدي كصػقـ، طبدي

 وإذا طبدي، طؾل   أثـك تعالك: اهلل قال ﴾ڀ ڀ﴿ :قال وإذا طبدي، حؿدين تعالك:

                                                           
 (.640 - 4/645« )مجؿقع الػتاوى( »4)
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 مً آداب الدعاء

 طبدي، إللّ  فّقض مّرة: وقال طبدي، مّجدين تعالك: اهلل قال ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :قال

 سلل، ما ولعبدي طبدي، وبقـ بقـل اهذ قال: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :قال فنذا

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :قال فنذا

 السقرةِ  هذه يف طباده سبحاكف فعّؾؿ .(1)«سلل ما ولعبدي لعبدي هذا :قال ﴾ڄ
  .إلقف ويتقّسؾقن ويسللقكف يدطقكف كقػ العظقؿةِ 

 أجؾَّ  ؿستؼقؿال الصراط إلك الفدايةَ  اهلل سمال كان ولؿا» : الؼقؿ ابـ قال
مقا أن وأمرهؿ سمالف، كقػقةَ  طباَده اهلل طّؾؿ الؿقاهب، أشرَف  وكقُؾف الؿطالب  بقـ يؼد 

 إلك وسقؾتان ففاتان وتقحقدهؿ، طبقديتفؿ ذكر ثؿَّ  وتؿجقَده، طؾقف والثـاء حؿَده يديف
 ؽادي ٓ القسقؾتان وهاتان بعبقديتف، إلقف وتقسٌؾ  وصػاتف بلسؿائف إلقف تقسٌؾ  مطؾقهبؿ،

 التقسُؾ  وهؿا القسقؾتقـ، الػاتحة َجؿعت وقد : قال أن إلك الدطاء... معفؿا ُيرد  
 أهؿ سمال جاء ثؿَّ  وتقحقده، بعبقديتف إلقف والتقسُؾ  وتؿجقده، طؾقف والثـاء بالحؿد
 باإلجابة. حؼقٌؼ  بف فالداطل القسقؾتقـ، بعد الفداية وهق الرغائب وأكجح الؿطالب

 البخاري رواه ؛الؾقؾ مـ يصؾل قام إذا بف يدطق كان الذي ملسو هيلع هللا ىلص بلالـ دطاء هذا وكظقر
 السؿقات كقرُ  أكت الحؿد لؽ الؾ فؿ  » : طباس ابـ حديث مـ «صحقحف» يف

، ومـ وإرض ـّ ، ومـ وإرض السؿقات قق قم أكت الحؿُد  ولؽ فقف ـّ  الحؿد ولؽ فقف
، أكت ، ووطُدك الحؼ  ، ولؼاُؤك حؼ  ، والجـّةُ  حؼ  ، والـار حؼ   والساطةُ  حؼ، والـبّققن حؼ 
 أكبت، وإلقؽ تقكؾت، وطؾقؽ آمـت، وبؽ أسؾؿت، لؽ الؾ فؿ   حؼ، ملسو هيلع هللا ىلص ومحؿد حؼ،
مُت  ما لل فاغػر حاكؿت، وإلقؽ خاصؿت، وبؽ رُت، وما قد   أطؾـُت، وما أسررُت  وما أخ 
ٓ   إلف ٓ إَلفل أكت  ثؿَّ  لف بعبقديتفو طؾقف والثـاء بحؿده إلقف التقسؾ فذكر ،(2)«أكتإ
 اهـ. .(3)«الؿغػرة سللف

                                                           
 .(89ص:تؼدم تخريجف )( 4)
 .(906:تؼدم تخريجف )ص( 6)
 (.68 - 4/69« )مدارج السالؽقـ( »9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

390
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مً آداب الدعاء

 طبدي، إللّ  فّقض مّرة: وقال طبدي، مّجدين تعالك: اهلل قال ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :قال

 سلل، ما ولعبدي طبدي، وبقـ بقـل اهذ قال: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :قال فنذا

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :قال فنذا

 السقرةِ  هذه يف طباده سبحاكف فعّؾؿ .(1)«سلل ما ولعبدي لعبدي هذا :قال ﴾ڄ
  .إلقف ويتقّسؾقن ويسللقكف يدطقكف كقػ العظقؿةِ 

 أجؾَّ  ؿستؼقؿال الصراط إلك الفدايةَ  اهلل سمال كان ولؿا» : الؼقؿ ابـ قال
مقا أن وأمرهؿ سمالف، كقػقةَ  طباَده اهلل طّؾؿ الؿقاهب، أشرَف  وكقُؾف الؿطالب  بقـ يؼد 

 إلك وسقؾتان ففاتان وتقحقدهؿ، طبقديتفؿ ذكر ثؿَّ  وتؿجقَده، طؾقف والثـاء حؿَده يديف
 ؽادي ٓ القسقؾتان وهاتان بعبقديتف، إلقف وتقسٌؾ  وصػاتف بلسؿائف إلقف تقسٌؾ  مطؾقهبؿ،

 التقسُؾ  وهؿا القسقؾتقـ، الػاتحة َجؿعت وقد : قال أن إلك الدطاء... معفؿا ُيرد  
 أهؿ سمال جاء ثؿَّ  وتقحقده، بعبقديتف إلقف والتقسُؾ  وتؿجقده، طؾقف والثـاء بالحؿد
 باإلجابة. حؼقٌؼ  بف فالداطل القسقؾتقـ، بعد الفداية وهق الرغائب وأكجح الؿطالب

 البخاري رواه ؛الؾقؾ مـ يصؾل قام إذا بف يدطق كان الذي ملسو هيلع هللا ىلص بلالـ دطاء هذا وكظقر
 السؿقات كقرُ  أكت الحؿد لؽ الؾ فؿ  » : طباس ابـ حديث مـ «صحقحف» يف

، ومـ وإرض ـّ ، ومـ وإرض السؿقات قق قم أكت الحؿُد  ولؽ فقف ـّ  الحؿد ولؽ فقف
، أكت ، ووطُدك الحؼ  ، ولؼاُؤك حؼ  ، والجـّةُ  حؼ  ، والـار حؼ   والساطةُ  حؼ، والـبّققن حؼ 
 أكبت، وإلقؽ تقكؾت، وطؾقؽ آمـت، وبؽ أسؾؿت، لؽ الؾ فؿ   حؼ، ملسو هيلع هللا ىلص ومحؿد حؼ،
مُت  ما لل فاغػر حاكؿت، وإلقؽ خاصؿت، وبؽ رُت، وما قد   أطؾـُت، وما أسررُت  وما أخ 
ٓ   إلف ٓ إَلفل أكت  ثؿَّ  لف بعبقديتفو طؾقف والثـاء بحؿده إلقف التقسؾ فذكر ،(2)«أكتإ
 اهـ. .(3)«الؿغػرة سللف

                                                           
 .(89ص:تؼدم تخريجف )( 4)
 .(906:تؼدم تخريجف )ص( 6)
 (.68 - 4/69« )مدارج السالؽقـ( »9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار391
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

391 من آداب الدعاء
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 تؼديؿ استحباُب  وفقف» :الحديث لفذا شرحف يف  حجر ابـ الحافظ قال
 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص بف اقتداءً  مطؾقب كؾ   طـد الؿسللة طؾك الثـاء

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ : يقسػ دطاء ذلؽ طؾك إمثؾة ومـ
 ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ تعالك: قال ، بأيق ودطاء ،[464 ]يقسػ:
 ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 گ﴿ إلباب أولل ودطاءُ  ،[48 -49]إكبقاء: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 ۅ ۋ ۋ﴿ :الؿالئؽة ودطاءُ  ،[444طؿران: ]آل ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ
 وإمثؾة ،[8]غافر: ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
ها يطقل ،اجدًّ  كثقرةٌ  ذلؽ طؾك  .طد 

 سبحاكف لف سمالف طـد الرفقع إدب هذا طؾك يحافظ أن الؿسؾؿ طؾك فقـبغل 
 يشاء ما ذلؽ بعد يسللف ثؿَّ  وإكعامف، بػضؾف ويعرتف ويؿّجده، وَيحؿده طؾقف ُيْثـَِل  بلن
 وأخرة. الدكقا َخْقَري مـ

 وخؾقؾف اهلل ل  ػِ َص  طؾك يصؾل أن -دطائف يدي بقـ- اأيًض  لؾؿسؾؿ يـبغل كؿا
 :طديدة أحاديث يف ذلؽ طؾك الحث   جاء وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد كبق ـا ورسقلف وطبده

 فؾؿ صالتف يف يدطق رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سؿع قال:  طبقد بـ َفضالة حديث مـفا:
 صؾك إذا» ولغقره: لف فؼال دطاه ثؿَّ  ،«هذا طجؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك يصؾ  

  .(2)«شاء بؿا بعد لقدع ثؿ   ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك لقصؾ   ثؿ   ،طؾقف والثـاء اهلل بتحؿقد فؾقبدأ ،أحدكؿ

                                                           
 (.9/5« )فتح الباري( »4)
 (، وصححف إلباين9888(، والرتمذي )4844داود ) أبق(، و0/44« )الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 6)
  (.084« )صحقح الجامع»يف 
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 مً آداب الدعاء

 مساجب: جالث ولهرا

 تعالك. اهلل حؿد وبعد الدطاء، قبؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك يصؾل أن :إحداها

 وآخره. وأوسطف الدطاء أول يف طؾقف يصؾل أن الثاكقة: والؿرتبة

 بقـفؿا. متقسطة حاجتف ؾويجع وآخره أولف يف طؾقف يصؾل أن الثالثة: والؿرتبة
 الدطاء فؿػتاح» : الؼقؿ ابـ قال الؿػتاح، مثؾ لؾدطاء ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك والصالة
 .«فقرالط   الصالة مػتاح أنَّ  كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك الصالة

 مـ» :يؼقل الداراين سؾقؿان أبا سؿعت قال: يراالحق أبل بـ أحؿد طـ كؼؾ ثؿَّ 
 بالصالة ولقختؿ حاجتف، ولقسلل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك الةبالص فؾقبدأ ،حاجتف اهلل يسلل أن أراد
 .(1)«بقـفؿا ما يردَّ  أن أكرمُ  واهلل مؼبقلٌة، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك الصالةَ  فننَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك

 

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 (.606 - 606)ص:« إففام جالء( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه392
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مً آداب الدعاء

 مساجب: جالث ولهرا

 تعالك. اهلل حؿد وبعد الدطاء، قبؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك يصؾل أن :إحداها

 وآخره. وأوسطف الدطاء أول يف طؾقف يصؾل أن الثاكقة: والؿرتبة

 بقـفؿا. متقسطة حاجتف ؾويجع وآخره أولف يف طؾقف يصؾل أن الثالثة: والؿرتبة
 الدطاء فؿػتاح» : الؼقؿ ابـ قال الؿػتاح، مثؾ لؾدطاء ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك والصالة
 .«فقرالط   الصالة مػتاح أنَّ  كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك الصالة

 مـ» :يؼقل الداراين سؾقؿان أبا سؿعت قال: يراالحق أبل بـ أحؿد طـ كؼؾ ثؿَّ 
 بالصالة ولقختؿ حاجتف، ولقسلل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك الةبالص فؾقبدأ ،حاجتف اهلل يسلل أن أراد
 .(1)«بقـفؿا ما يردَّ  أن أكرمُ  واهلل مؼبقلٌة، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك الصالةَ  فننَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك

 

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 (.606 - 606)ص:« إففام جالء( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار393
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ا  الؽالم صـعة ُػ وتؽؾ الدطاء، يف السجع ُػ تؽؾ :دطائف يف تجـ ُبف لؾؿسؾؿ يـبغل ِمؿ 

 مـ ُيؽره ما باُب » :«صحقحف» مـ الدطقات كتاب يف  البخاري اإلمام قال لف،
ث» قال:  طباس ابـ طـ طؽرمة إلك بسـده ساق ثؿَّ  ،«الدطاء يف السجع  َحد 
 الـاس ُتؿؾَّ  وٓ مّرات، فثالث أكثرت فنن فؿّرتقـ، أبقَت  فنن مّرة، ُجُؿعة كؾَّ  الـاس
 فتؼطع ،طؾقفؿ فتؼص   حديثفؿ مـ حديث يف ؿوه الؼقم تليت ػقـَّؽلْ أُ  وٓ الؼرآن، هذا

جعَ  فاكظر يشتفقكف، وهؿ فحّدثفؿ أمروك فنذا أكصت، ولؽـ فؿ،ؾَّ ؿِ فتُ  حديثفؿ طؾقفؿ  السَّ
َّٓ  يػعؾقن ٓ وأصحاَبف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  طفدُت  فنك ل فاجتـبف، الدطاء مـ   :يعـل ذلؽإ
َّٓ  يػعؾقن ٓ   .(1)«آجتـاب ذلؽإ

جعُ   أمرٌ  الدطاء يف ذلؽ وتؽّؾػ وزن، مراطاة غقر مـ الؿؼّػك المالؽ :هق والس 
 : طباس ابـ قال ولفذا ؛أصحابف مـ أحدٌ  وٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾقف يؽـ َلؿ مؽروهٌ 

َّٓ  يػعؾقن ٓ وأصحاَبف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  طفدُت  فنين»  إزهري قال ،«آجتـاب ذلؽإ
: «يشقر ،(2)«ُهذيؾ مـ الؿرأة قصة يف كؿا الؽفـة، كالم لؿشاكؾتف ملسو هيلع هللا ىلص كرهف وإكَّؿا 
 امرأتان اقتتؾت» قال:  هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ أخرجف ما إلك
 اهلل رسقل إلك فاختصؿقا بطـفا، يف وما فؼتؾتفا بحجر إخرى إحداهؿا فرَمْت  ُهذيؾ مـ
ٌة: جـقـفا ديةَ  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼضك ،ملسو هيلع هللا ىلص  طؾك الؿرأة بدية وقضك ولقدٌة، أو طبدٌ  غرَّ

ـُ  َحَؿُؾ  فؼال معفؿ، وَمـ َوَلَدها وورثفا طاقؾتفا  كقػ اهلل رسقل يا الُفذلل: الـابغة ب
 فؼال [،ُيفدر :أي] ُيطّؾ  ذلؽ فؿثُؾ  استفّؾ؟ وٓ كطؼ وٓ أكؾ، وٓ شرب ٓ مـ أغرمُ 
 سجع. الذي سجعف أجؾ مـ .(3)«الؽفان إخقان مـ هذا إك ؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

                                                           
 (.0998)رقؿ:« صحقح البخاري( »4)
 (.44/494« )فتح الباري»اكظر: ( 6)
 (.4044« )صحقح مسؾؿ»(، و5854رواه البخاري )( 9)
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ا  مً آداب الدعاء أًض 

 قال اإلجابة، مقاكع جؿؾة يف الدطاء يف السجع تؽؾ َػ  لعؾؿا أهؾ بعُض  طدَّ  ولذا
 مػؼرة، األػاضً  فقتخقَّر والسـة الؽتاب مـ لقس بؿا يدطق أن ومـفا:» : الؼرصبل
ل وٓ لفا أصؾ ٓ كراريس يف وجدها قد مسجعًة، وكؾؿات  شعاَره، فقجعؾفا طؾقفا، معقَّ
 .(1)«الدطاء تجابةاس مـ يؿـع هذا وكؾ   ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بف دطا ما ويرتك

 طـ ذلؽ فقشغؾف تصـعف، يف صاحُبف يجتفد الذي الؿتؽؾَّػ :هق الؿذمقمُ  والسجعُ 
ا وآفتؼار، الضراطة طـ وُيؾفقف والخشقع، اإلخالص  تصـ ع بال وحصؾ ُوجد إن فلمَّ

 بف. بلس فال ،إلقف قصدٍ  غقر ومِـ تؽؾ ػ وٓ

 وُيذهب الؼؾَب  ُيشغؾ فنكَّف ؛ءالدطا يف السجع يتؽؾَّػ وٓ» : السػاريـل قال
 فؾقس ،سجع تؽؾ ػ غقر مـ لغقره أو لف معف محػقضة بدطقات دطا وإن الخشقَع،
 .(2)«بؿؿـقع

م طباس ابـ لحديث شرحف يف  حجر ابـ الحافظ وقال  السجع ذم   يف الؿتؼد 
 دريص كان ذلؽ ٕنَّ  الصحقحة؛ إحاديث يف وقع ما ذلؽ طؾك َيِرد وٓ» الدطاء: يف
 الؾ فؿ  » الجفاد: يف ملسو هيلع هللا ىلص كؼقلف آكسجام، غاية يف يجلء هذا وٕجؾ إلقف؛ قصدٍ  غقر مـ

 وأطز   وطده صدق» :ملسو هيلع هللا ىلص وكؼقلف ،(3)«إحزاب هازم الحساب، سريع الؽتاب، ُمـزَل 
  وقؾب تشبع، ٓ وكػسٍ  تدمع، ٓ َطقـ مـ بؽ أطقذ» وكؼقلف: ،(4)الحديث «...جـَده
 .(6)«قحةصح وكؾ فا ،(5)«يخشع ٓ

ـَ  يتجـَّب أن لؾداطل ويـبغل ـُ  كان إذا سقؿا وٓ الدطاء، يف الؾَّح  ُمِحقاًل  الؾَّح

                                                           
 (.8/600« )الجامع ٕحؽام الؼرآن( »4)
 (.4/864« )غذاء إلباب( »6)
 (.4886(، ومسؾؿ )6400، 6499البخاري )رواه ( 9)
(، وابـ ماجف 8844(، والـسائل )8588(، وأبق داود )69849) «الؿسـد»د يف رواه أحؿ( 8)

 .(668تؼدم تخريجف )ص: حديث جاءت يف  «وأطز جـده»(. و6064)
 .«مـ طقـ ٓ تدمع»، ولقس فقفا: (6866مسؾؿ ) رواه( 5)
 (.44/494« )فتح الباري( »0)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ا  مً آداب الدعاء أًض 

 قال اإلجابة، مقاكع جؿؾة يف الدطاء يف السجع تؽؾ َػ  لعؾؿا أهؾ بعُض  طدَّ  ولذا
 مػؼرة، األػاضً  فقتخقَّر والسـة الؽتاب مـ لقس بؿا يدطق أن ومـفا:» : الؼرصبل
ل وٓ لفا أصؾ ٓ كراريس يف وجدها قد مسجعًة، وكؾؿات  شعاَره، فقجعؾفا طؾقفا، معقَّ
 .(1)«الدطاء تجابةاس مـ يؿـع هذا وكؾ   ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بف دطا ما ويرتك

 طـ ذلؽ فقشغؾف تصـعف، يف صاحُبف يجتفد الذي الؿتؽؾَّػ :هق الؿذمقمُ  والسجعُ 
ا وآفتؼار، الضراطة طـ وُيؾفقف والخشقع، اإلخالص  تصـ ع بال وحصؾ ُوجد إن فلمَّ

 بف. بلس فال ،إلقف قصدٍ  غقر ومِـ تؽؾ ػ وٓ

 وُيذهب الؼؾَب  ُيشغؾ فنكَّف ؛ءالدطا يف السجع يتؽؾَّػ وٓ» : السػاريـل قال
 فؾقس ،سجع تؽؾ ػ غقر مـ لغقره أو لف معف محػقضة بدطقات دطا وإن الخشقَع،
 .(2)«بؿؿـقع

م طباس ابـ لحديث شرحف يف  حجر ابـ الحافظ وقال  السجع ذم   يف الؿتؼد 
 دريص كان ذلؽ ٕنَّ  الصحقحة؛ إحاديث يف وقع ما ذلؽ طؾك َيِرد وٓ» الدطاء: يف
 الؾ فؿ  » الجفاد: يف ملسو هيلع هللا ىلص كؼقلف آكسجام، غاية يف يجلء هذا وٕجؾ إلقف؛ قصدٍ  غقر مـ

 وأطز   وطده صدق» :ملسو هيلع هللا ىلص وكؼقلف ،(3)«إحزاب هازم الحساب، سريع الؽتاب، ُمـزَل 
  وقؾب تشبع، ٓ وكػسٍ  تدمع، ٓ َطقـ مـ بؽ أطقذ» وكؼقلف: ،(4)الحديث «...جـَده
 .(6)«قحةصح وكؾ فا ،(5)«يخشع ٓ

ـَ  يتجـَّب أن لؾداطل ويـبغل ـُ  كان إذا سقؿا وٓ الدطاء، يف الؾَّح  ُمِحقاًل  الؾَّح

                                                           
 (.8/600« )الجامع ٕحؽام الؼرآن( »4)
 (.4/864« )غذاء إلباب( »6)
 (.4886(، ومسؾؿ )6400، 6499البخاري )رواه ( 9)
(، وابـ ماجف 8844(، والـسائل )8588(، وأبق داود )69849) «الؿسـد»د يف رواه أحؿ( 8)

 .(668تؼدم تخريجف )ص: حديث جاءت يف  «وأطز جـده»(. و6064)
 .«مـ طقـ ٓ تدمع»، ولقس فقفا: (6866مسؾؿ ) رواه( 5)
 (.44/494« )فتح الباري( »0)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار395
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

395 من آداب الدعاء أيًضا
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 يستؼقؿ وبف الؽالم، طؿادُ  اإلطراَب  فننَّ ؛ لؾؿراد امػسدً  بالؿؼصقد، ُمِخالًّ  لؾؿعـك،
ـِ  الؿعـك اكؼؾب وربَّؿا ويػسد، يختؾ   وبعدمِف الؿعـك،  دطاء أو باصؾ معـك إلك بالؾَّح

ممح  ذلؽ. كحق أو رَّ

 إسرائقؾ بـل فننَّ  بالـحِق، طؾقؽ» تالمقذه: لبعض الؿازين طثؿان أبق قال ولفذا
ػقه، ثؼقؾٍ  بحرف كػرت دُتَؽ، إك ل لعقسك:  اهلل قال خػَّ  ؛َوَلدُتؽ إك ل فؼالقا: ولَّ
 .«فؽػروا

: طـ وُيذكر  لف: فؼال ام،واإلكر الجالل ذو يا دطائف: يف يؼقل برجؾ مرَّ  أكَّف إصؿعل 
 يؼقل: فلكشل لقث، :قال اسؿؽ؟ ما

  ُيـعععععادي رب عععععف بعععععالؾ حـ لقعععععث
 

(1)لعععععذاك إذا دطعععععاه ٓ ُيجقعععععُب  
 

 

ـِ  تجـ ُب  الداطل طؾك يـبغل ولفذا  اقادرً  لذلؽ امستطقعً  كان إن الدطاء يف الؾَّح
َّٓ ؛ طؾقف َّٓ  اكػًس  ُيؽؾ ػ ٓ  اهللَ  فننَّ وإ  ُوسعفا.إ

 لف فؼال ،امؾحقكً  دطاء دطا رجؾ طـ  تقؿقة ابـ ماإلسال شقخ سئؾ وقد
 ؟امؾحقكً  دطاءً  اهلل يؼبؾ ما رجؾ:

ف: بؿا  فلجاب  ولؿا والسـة، لؾؽتاب مخالٌػ  آثؿٌ  ففق الؼقل هذا قال َمـ» كص 
ا السؾػ، طؾقف كان  وأجاب اهلل سؿعف جائز بدطاء الديـ لف امخؾًص  اهللَ  دطا َمـ وأمَّ

 إذا لؾداطل يـبغل بؾ لف، أصؾ ٓ الؿذكقر والؽالم ،امؾحقكً  أو ابً ُمعرَ  كان سقاء دطاَءه
 ذهب اإلطراُب  جاء إذا السؾػ: بعُض  قال اإلطراَب، يتؽؾَّػ َّٓ أ اإلطراَب  طادُتف تؽـ َلؿ

 ؛بف بلس فال ،تؽؾ ػ بغقر وقع فنذا الدطاء، يف السجع تؽؾ ػ ُيؽره كؿا وهذا الخشقُع،
 لؾؼؾب. تابعٌ  والؾسان الؼؾب، مـ الدطاء أصَؾ  فننَّ 

َتف جعؾ وَمـ  الؿضطر   يدطق ولفذا ؛قؾبف تقجف أضعَػ  لساكِف تؼقيؿَ  الدطاء يف هؿَّ
 قؾبف، يف مممـ كؾ   َيجده أمرٌ  وهذا ذلؽ، قبؾ مـ يحضره ٓ طؾقف ُيػتح دطاءً  بؼؾبِف

                                                           
 (.66 -44لؾخطابل )« شلن الدطاء»( اكظر: 4)
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ا  مً آداب الدعاء أًض 

 َلؿ وإن ،ومراَده الداطل قصدَ  يعؾؿ سبحاكف واهلل العربقة، وبغقر بالعربقة، يجقز والدطاءُ 
م ع طؾك الؾغات باختالف إصقات ضجقج يعؾؿ فنكَّف ،لساكف ُيؼق   .(1)«الحاجات تـق 

 ٓى أن لؾؿسؾؿ يجقز و  ِمـ إداء يف تؽؾ ػات أو معق ـة اأكغامً  دطائف يف يتحر 
قف مؿا ذلؽ، كحق أو ترجقع أو تطريب أو ورفع خػض  ،ابتفآت زماكـا يف البعض ُيسؿ 
 صؾٍب  مؼامُ  الدطاء مؼامَ  ٕنَّ  يجقز؛ ٓ هذا فِؿثؾ بالتغـ ل، اشبقفً  امعقَّـً  أداءً  لف ويجعؾ
عٍ  وخشقع حاجة وإضفارِ  ـ   مؼامَ  ولقس اهلل، إلك وتضر   وطبقديٍة، خضقع مؼامُ  وهق ،تغ
 شغؾٍ  مؼامَ  ولقس وإيؿان، وخضقعٍ  ُذل   مؼامُ  وهق الـغؿقة، لؾصـاطة إضفارٍ  مؼامَ  ولقس

 الؿستعان. وحده وهق والؿقف ؼ، الفادي وحده واهلل إوزان، وإقامة إداء ؿقؼبتـ لؾخقاصر

 

 

 

 

 
 

│ 

                                                           
 (.844 - 66/844« )ػتاوىمجؿقع ال( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه396
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ا  مً آداب الدعاء أًض 

 َلؿ وإن ،ومراَده الداطل قصدَ  يعؾؿ سبحاكف واهلل العربقة، وبغقر بالعربقة، يجقز والدطاءُ 
م ع طؾك الؾغات باختالف إصقات ضجقج يعؾؿ فنكَّف ،لساكف ُيؼق   .(1)«الحاجات تـق 

 ٓى أن لؾؿسؾؿ يجقز و  ِمـ إداء يف تؽؾ ػات أو معق ـة اأكغامً  دطائف يف يتحر 
قف مؿا ذلؽ، كحق أو ترجقع أو تطريب أو ورفع خػض  ،ابتفآت زماكـا يف البعض ُيسؿ 
 صؾٍب  مؼامُ  الدطاء مؼامَ  ٕنَّ  يجقز؛ ٓ هذا فِؿثؾ بالتغـ ل، اشبقفً  امعقَّـً  أداءً  لف ويجعؾ
عٍ  وخشقع حاجة وإضفارِ  ـ   مؼامَ  ولقس اهلل، إلك وتضر   وطبقديٍة، خضقع مؼامُ  وهق ،تغ
 شغؾٍ  مؼامَ  ولقس وإيؿان، وخضقعٍ  ُذل   مؼامُ  وهق الـغؿقة، لؾصـاطة إضفارٍ  مؼامَ  ولقس

 الؿستعان. وحده وهق والؿقف ؼ، الفادي وحده واهلل إوزان، وإقامة إداء ؿقؼبتـ لؾخقاصر

 

 

 

 

 
 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار397
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

397 من آداب الدعاء أيًضا
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ًٓ  حديُثـا يزاُل  ٓ  إكبقاء سق د طؾقف كان الذي الؿشروع الدطاء ضقابط ببقان مقصق

 وحده وهق التابعقـ،و الصحابة مـ والصالحقـ إولقاء سادات فقف واتَّبعف والؿرَسؾقـ،
 إذكارَ  هجروا مؿـ الؿتؽؾ ػقن، وأكشله الؿحدثقن، أحدثف ما دون اهلل، طـد الؿؼبقل

 أشعاٍر، بنكشادِ  وتعبدٍ  ،مبتَدطة بسؿاطات واستبدلقها الؿلثقرة، وإدطقةَ  الؿشروطة،
 أبؾُغ، الؼؾقب يف اتلثقره أنَّ  واّدطقا ،اأوقاتً  لفا ووضَّػقا ،اأورادً  اتَّخذوها محدثةٍ  وأراجقزَ 

 طؾك وآثروها كػقُسفؿ، إلقفا واصؿلكَّت قؾقُبفؿ، لفا فؿالت ؛أققى لؾـػقس وتحريَؽفا
 الؿلثقرة. وإدطقة الؿشروطة إذكار

؛ والؿرسؾقـ إكبقاء سق د لَِفدي ومخالػةٌ  الديـ، يف حَدٌث  هذا أنَّ  ريٍب  مِـ وما
 البدع مـ أكَّف وبقانِ  طـف، والـفِل  مـف، رِ والتحذي ذلؽ، ذم   يف العؾؿ أهؾ طـ والـؼقُل 
 .اجدًّ  كثقرةٌ  الؿحَدثة

 الزكادقة، أحدثف اشقئً  هبا وخؾَّػُت  بغداد مـ خرجُت » : الشافعل اإلمام يؼقل
 .«الؼرآن طـ بف الـاَس  يصّدون التغبقر، ُيسّؿقكف

 جؾدٍ  طؾك قضقٍب  ضرِب  مع بالشعر التغـّل مـ بـقعٍ  همٓء أحدثف ذكرٌ  :والتغبقرُ 
 ذلؽ. كحقِ  أو

ا  .(1)«محدثةٌ  بدطةٌ » قال: ، أحؿدُ  اإلمامُ  طـف ُسئؾ وَلؿَّ

 الدطقات طـ ُتعِرَض  أن الُعجاب الَعجب ومِـ» رصقشل:الطَّ  القلقد بـ محؿد ويؼقل
 تـتؼل ثؿَّ  باإلجابِة، مؼروكةً  وإصػقاءِ  وإولقاء إكبقاء طـ كتابف يف اهلل َذَكرها التل

ع ألػاظَ   استعـَت  ثؿّ  دطقاتِفؿ بجؿقع زطِؿؽ يف دطقَت  قد َكلكَّؽ والؽتَّاب، راءالش 

                                                           
 (.464 - 444ٓبـ الؼقؿ )ص:« الؽالم طؾك مسللة السؿاع»( اكظر: كتاب 4)
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 الخحرًس مً السماعاث اآلابخدعت

 اهـ. .(1)«سقاهؿ َمـ بدطقات

 هىعين: على السماعَ  أنَّ  على العلم أهُل  هّبه وكد

مٌ  حؽؿف ففذا وصرٍب، لفقٍ  سؿاعُ  هق كقعٌ   مـ واحدٍ  غقرُ  بسط وقد وباصٌؾ، محرَّ
 .«الؾفػان إغاثة» كتابف يف  الؼق ؿ ابـ ؿمـف وتحريؿف، مـعف طؾك إدّلة العؾؿ أهؾ

ب التدي ـ وجفِ  طؾك الؿحَدُث  السؿاعُ  الثاين: والـقعُ   ُيؼال ففذا ؛تعالك اهلل إلك والتؼر 
ُب  إكَّؿا  اهللَ  فننَّ  ؛ضاللةٌ  بدطةٌ  إكَّف :فقف  والؿحدثات بإهقاء ٓ شرع بؿا إلقف ُيتؼرَّ

ب التدي ـ وجف طؾك ذلؽ إلك همٓء بعُض  ضؿّ  وقد والبدع، ـَ  والتؼر   والتطريَب  التؾحق
 وُيمّدوهنا هبا يؼقمقن التل إطؿال مـ ذلؽ وكحق والتؿايؾ، والتصػقؼ الؾفق، وآِٓت 

بً  -بزطؿفؿ-  ،إطؿال أقبح مـ ذلؽ أنَّ  ريب وٓ لثقابف، اوصؾبً  ، اهلل إلك اتؼر 
 والدطاء. الذكر يف آطتداء أكقاع وأقبح

 أن إلك والضالل الغل يف نوْ ويتؿادَ  الباصؾ درجاِت  يف يرتقَّقن ٓءهم صار وهؽذا
 الؿمسػة. والـفاية الُؿْزِرية الحال هذه إلك بؾغقا

 بنكشاد اتؾحقـً  كان الؼصائد سؿاع أصَؾ  فننَّ » : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
ك لؾؼؾقب مرق ؼةٍ  قصائدَ   وغقرَ  وإسػ حزنال أو والخشقةَ  الخقَف  أو والشقَق  الؿحبةَ  تحر 
 الؿجتؿعقن يؽقن أن فقشرتصقن ن،والخالَّ  واإلمؽان الؿؽان لف يشرتصقن وكاكقا ذلؽ،

 الؿـشدُ  الشعرُ  يؽقن وأن أخرة، والدار اهلل لقجف الؿريديـ الطريؼ أهؾ مـ لسؿاطفا
ـٍ  غقرَ  اُل  يؽقن أن بعُضفؿ يشرتط وقد الشريعة، يف سؿاُطف ُيؽره لؿا متضؿ  مـفؿ، الؼقَّ

قا ورّبؿا الؼصائد، تؾؽ أكشل الذي الشاطر يف ذلؽ بعُضفؿ اشرتط ورّبؿا  آلةً  إلقف ضؿ 
ي  التغبقُر. وهق :غقرها أو مخدةٍ  جؾد طؾك بالؼضقب الضرُب  وهق ؛الصقَت  ُتؼق 

 الذي الصقت ذلؽ بحسب الـػس حركة يقجب إصقات استؿاع أنَّ  الؿعؾقم ومـ
طة،متـ صبائعُ  ولألصقات ...الحركة يقجب  لؾؽالم وكذلؽ الـػس، يف آثارها تتـقع ق 

 لفؿ. الؿـاسبة والحروف الؿـاسب الصقت بقـ فقجؿعقن وكثره، كظؿف الؿسؿقع

                                                           
 (.4/48ٓبـ طالن )« الػتقحات الرباكقة( »4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الخحرًس مً السماعاث اآلابخدعت

 اهـ. .(1)«سقاهؿ َمـ بدطقات

 هىعين: على السماعَ  أنَّ  على العلم أهُل  هّبه وكد

مٌ  حؽؿف ففذا وصرٍب، لفقٍ  سؿاعُ  هق كقعٌ   مـ واحدٍ  غقرُ  بسط وقد وباصٌؾ، محرَّ
 .«الؾفػان إغاثة» كتابف يف  الؼق ؿ ابـ ؿمـف وتحريؿف، مـعف طؾك إدّلة العؾؿ أهؾ

ب التدي ـ وجفِ  طؾك الؿحَدُث  السؿاعُ  الثاين: والـقعُ   ُيؼال ففذا ؛تعالك اهلل إلك والتؼر 
ُب  إكَّؿا  اهللَ  فننَّ  ؛ضاللةٌ  بدطةٌ  إكَّف :فقف  والؿحدثات بإهقاء ٓ شرع بؿا إلقف ُيتؼرَّ

ب التدي ـ وجف طؾك ذلؽ إلك همٓء بعُض  ضؿّ  وقد والبدع، ـَ  والتؼر   والتطريَب  التؾحق
 وُيمّدوهنا هبا يؼقمقن التل إطؿال مـ ذلؽ وكحق والتؿايؾ، والتصػقؼ الؾفق، وآِٓت 

بً  -بزطؿفؿ-  ،إطؿال أقبح مـ ذلؽ أنَّ  ريب وٓ لثقابف، اوصؾبً  ، اهلل إلك اتؼر 
 والدطاء. الذكر يف آطتداء أكقاع وأقبح

 أن إلك والضالل الغل يف نوْ ويتؿادَ  الباصؾ درجاِت  يف يرتقَّقن ٓءهم صار وهؽذا
 الؿمسػة. والـفاية الُؿْزِرية الحال هذه إلك بؾغقا

 بنكشاد اتؾحقـً  كان الؼصائد سؿاع أصَؾ  فننَّ » : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
ك لؾؼؾقب مرق ؼةٍ  قصائدَ   وغقرَ  وإسػ حزنال أو والخشقةَ  الخقَف  أو والشقَق  الؿحبةَ  تحر 
 الؿجتؿعقن يؽقن أن فقشرتصقن ن،والخالَّ  واإلمؽان الؿؽان لف يشرتصقن وكاكقا ذلؽ،

 الؿـشدُ  الشعرُ  يؽقن وأن أخرة، والدار اهلل لقجف الؿريديـ الطريؼ أهؾ مـ لسؿاطفا
ـٍ  غقرَ  اُل  يؽقن أن بعُضفؿ يشرتط وقد الشريعة، يف سؿاُطف ُيؽره لؿا متضؿ  مـفؿ، الؼقَّ

قا ورّبؿا الؼصائد، تؾؽ أكشل الذي الشاطر يف ذلؽ بعُضفؿ اشرتط ورّبؿا  آلةً  إلقف ضؿ 
ي  التغبقُر. وهق :غقرها أو مخدةٍ  جؾد طؾك بالؼضقب الضرُب  وهق ؛الصقَت  ُتؼق 

 الذي الصقت ذلؽ بحسب الـػس حركة يقجب إصقات استؿاع أنَّ  الؿعؾقم ومـ
طة،متـ صبائعُ  ولألصقات ...الحركة يقجب  لؾؽالم وكذلؽ الـػس، يف آثارها تتـقع ق 

 لفؿ. الؿـاسبة والحروف الؿـاسب الصقت بقـ فقجؿعقن وكثره، كظؿف الؿسؿقع
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار399
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 أهؾ وغقر والصابئة، كالـصارى البدطقة الدياكات أهؾ مـ آدم بـق يػعؾف إمر وهذا
ـ الدياكات  أو ضبفوغ حؿّقتف أو وأسػف حزكف أو ووجده وشققف حبف بذلؽ يحرك مِؿَّ

 اجتؿاطفؿ ويرون الـاس مـ اأخالصً  طؾقف يجؿع صار مـ أولئؽ بعد فخؾػ ذلؽ، غقر
 .(1)«...اإلرادة أهؾ صريؼ يف والقصقل التقبة إلك بزطؿفؿ الـػقس تصطاد شبؽة لذلؽ

 كالمف. إلك آخر

 يجتؿعقن جؿاطةٍ  تتقيب أراد بالخقر الؿعروفقـ مـ رجؾٍ  طـ  ُسئؾ وقد
 فؾؿ ذلؽ، وغقر الخؿر وشرب والسرقة الطريؼ وقطع الؼتؾ مـ ؛الؽبائر قصد طؾك
َّٓ  يؿؽـف  وغـاءُ  صالصؾ، بال بدف   وهق الـقة، هبذه فقف يجتؿعقن اسؿاطً  لفؿ يؼقؿ أنإ
ا شبابة، بغقر مباح بشعرٍ  الؿغـل  يصؾل ٓ َمـ وأصبح جؿاطٌة، مـفؿ تاب هذا فعؾ فؾؿَّ
عُ  يزكل وٓ ويسرق مات، ويتجـَّب الؿػروضات، يوُيمد الشبفات، طـ يتقرَّ  الؿحرَّ
 الؿصالح مـ طؾقف يرتتَّب لِؿا ؛القجف هذا طؾك الشقخ لفذا السؿاع هذا فعُؾ  ُيباح ففؾ
َّٓ  دطقهتؿ يؿؽـف ٓ أكَّف مع  هبذا؟إ

 الؿجتؿعقـ ُيتق ب أن قصد الؿذكقرَ  الشقَخ  إنَّ » السمال: هذا طؾك جقابف يف  فؼال
َّٓ  لؽذ ُيؿؽـف فؾؿ ،الؽبائر طؾك  جاهٌؾ  الشقَخ  أنَّ  يدل   البدطل، الطريؼ مـ ذكره بؿا إ

 والصحابةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الرسقَل  فننَّ  طـفا، طاجزٌ  أو العصاة، تتقُب  هبا التل الشرطقة بالطرق
 بالطرق والعصقان والػسقِق  الؽػر أهؾ مِـ همٓء مـ شر   هق َمـ يدطقن كاكقا والتابعقـ
 الطرق يف لقس إكَّف :ُيؼال أن يجقز فال البدطقة، رقالط طـ هبا اهلل أغـاهؿ التل الشرطقة
 والـؼؾ ،بآضطرار ُطؾؿ قد فنكَّف ؛العصاة بف يتقب ما كبقَّف هبا اهلل بعث التل الشرطقة
َّٓ  ُيحصقف ٓ َمـ والعصقان والػسقق الؽػر مـ تاب قد أكَّف الؿتقاتر  إمؿ مـ تعالك اهللإ
 مـ إولقن السابؼقن بؾ ،البدطل آجتؿاع مـ كرذ ما فقفا لقس التل الشرطقة بالطرق

 هذه مـ الؿتؼقـ اهلل أولقاء خقرُ  وهؿ ،بنحسان اتبعقهؿ والذيـ ،وإكصار الؿفاجريـ
 الؿسؾؿقـ وأمصارُ  البدطقة، الطرق هبذه ٓ الشرطقة، بالطرق تعالك اهلل إلك تابقا إمة
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 الخحرًس مً السماعاث اآلابخدعت

ـ اوحديثً  اقديؿً  وقراهؿ  بالطرق ويرضاه اهلل يحب ف ما وفعؾ ه،واتَّؼا اهلل إلك تاب مؿَّ
َّٓ  تقبتفؿ تؿؽـ ٓ العصاةَ  إنَّ  :ُيؼال أن ُيؿؽـ فال البدطقة، الطرق هبذه ٓ الشرطقة إ

 الشرطقة بالطرق جاهاًل  يؽقن َمـ الشققخ يف إنَّ  ُيؼال: قد بؾ البدطقة، الطرق هبذه
ا إيَّاه وُيسؿعفؿ الـاَس  فب ُيخاصِب وما والسـة بالؽتاب طؾؿٌ  طـده لقس طـفا، اطاجزً   مِؿَّ
 إلك ،(1)«البدطقة الطرق إلك الشرطقةِ  الطرق طـ الشقُخ  هذا فقعِدُل  بف، طؾقفؿ اهلل يتقب
 ولؾؿقضقع والتعؾقؼ، البقان طـ غـل   الـػع، جؾقُؾ  الػائدة، طظقؿُ  وهق ، كالمف آخر

 والسداد. التقفقؼ وحده وباهلل صؾة،

 

 

 

 
 

 

 

 

│ 

                                                           
 (.095 - 44/066« )مجؿقع الػتاوى( »4)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه400
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الخحرًس مً السماعاث اآلابخدعت

ـ اوحديثً  اقديؿً  وقراهؿ  بالطرق ويرضاه اهلل يحب ف ما وفعؾ ه،واتَّؼا اهلل إلك تاب مؿَّ
َّٓ  تقبتفؿ تؿؽـ ٓ العصاةَ  إنَّ  :ُيؼال أن ُيؿؽـ فال البدطقة، الطرق هبذه ٓ الشرطقة إ

 الشرطقة بالطرق جاهاًل  يؽقن َمـ الشققخ يف إنَّ  ُيؼال: قد بؾ البدطقة، الطرق هبذه
ا إيَّاه وُيسؿعفؿ الـاَس  فب ُيخاصِب وما والسـة بالؽتاب طؾؿٌ  طـده لقس طـفا، اطاجزً   مِؿَّ
 إلك ،(1)«البدطقة الطرق إلك الشرطقةِ  الطرق طـ الشقُخ  هذا فقعِدُل  بف، طؾقفؿ اهلل يتقب
 ولؾؿقضقع والتعؾقؼ، البقان طـ غـل   الـػع، جؾقُؾ  الػائدة، طظقؿُ  وهق ، كالمف آخر

 والسداد. التقفقؼ وحده وباهلل صؾة،

 

 

 

 
 

 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار401
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

401 التحذير من السماعات املبتدعة
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ا الحديُث  سبؼ كر يف الـاس بعُض  أحدثف طؿَّ  الُؿحَدثة، السؿاطات مـ والدطاء الذ 

 وأفسد بالغة، جـايات ذلؽ طؾقفؿ فَجـَك لفؿ، اأورادً  وأشعارٍ  أراجقز بات خاذ هلل والتعب دِ 
هؿ مسؾَؽفؿ، طؾقفؿ كر طـ وصدَّ  إكبقاء سق د هدي يف القارد السؾقؿ والدطاء الؼقيؿ الذ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص محؿد كبق ـا ،والؿرَسؾقـ

ق أن مسؾؿ كؾ   طؾك والقاجب يـ يف بف يـتػع الذي السؿاع بقـ ُيػر  ر الد   يف الؿتؼر 
 طؾك الـاس بعُض  واخترطفا أكشلها التل الؿحَدثة السؿاطات وبقـ العالؿقـ، رب   شرع
 .أهقائفؿ وفؼ

 والتابعقـ الصحابة مـ إمة سؾُػ  وكان ،لعباده تعالك اهلل شرطف الذي السؿاع فلما
 تعالك، اهلل آياِت  سؿاعُ  ففق كػقسفؿ، وزكاةِ  قؾقهبؿ لصالح طؾقف يجتؿعقن وتابعقفؿ

ا تعالك اهلل قال العؾؿ، وأهؾ والؿممـقـ الـبّققـ سؿاع وهق  إكبقاء: مـ َذكره َمـ ذكر َلؿَّ
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿
 ٹ﴿ تعالك: وقال ،[54]مريؿ: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: وقال ،[6]إكػال: ﴾ڃ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال ،[464-468]اإلسراء: ﴾ڎ ڎ ڌ

 ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 .[49]الؿائدة:

 ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ تعالك: قال كؿا ،طباده تعالك اهلل َأَمر ؿاعالس وهبذا
 ہ﴿ تعالك: ققلف يف كؿا أثـك أهؾف وطؾك ،[668]إطراف: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ
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 اٌفسق ثني اٌسّبع املشسوع واٌسّبع احملَدس
 

.  
 422 

 

 الفسق بين السماع اآلاشسوع والسماع اآلاحَدث

 إخرى: أية يف وقال ،[44 -48]الزمر: ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہہ
 ُأمروا الذي فالؼقُل  ،[04 ]الؿممـقن: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

 گ گ گ گ ک﴿ تعالك: قال وقد ستؿاطف،با ُأمروا الذي الؼقُل  هق بتدب ره
 .[64]ص: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: وقال ،[68]محؿد: ﴾ڳ ڳ

 ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ فؼال: ؛طـف الُؿعرضقـ ذمَّ  السؿاع هذا طؾك اهلل أثـك وكؿا
 ے ے ھ﴿ تعالك: وقال ،[8]لؼؿان: ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 ۆ ۆ ۇ﴿ تعالك: وقال ،[60]فصؾت: ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ
 ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ تعالك: وقال ،[94 -96]الػرقان: ﴾ەئ ەئ ائ
 ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ تعالك: وقال ،[54 -84]الؿدثر: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 ھ﴿ تعالك: وقال ،[5]فصؾت: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
 .[80 -85]اإلسراء: ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 والخقراِت  الؽثقرةَ  إجقرَ  طؾقف لفؿ ورتَّب لعباده، اهلل شرطف الذي السؿاعُ  هق ففذا
 يجتؿعقن، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصحاُب  كان السؿاع هذا وطؾك وأخرة، الدكقا يف العظقؿةَ 
 الخطاب بـ طؿر وكان يستؿعقن، والباققن يؼرأَ  أن مـفؿ اواحدً  أمروا اجتؿعقا إذا فؽاكقا

ركا مقسك أبا يا» : مقسك ٕبل يؼقل   ،(1)«يسَؿعقن وهؿ فقؼرأ ربَّـا، ذك 
 يف كؿا ؛مـفؿ ويستدطقف أصحابف مع يشفده ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   كان الذي السؿاعُ  هق وهذا

 ،«الؼرآن طؾل   اقرأ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   لل قال قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ «الصحقح»
 طؾقف فؼرأُت  ،«غقري مـ أسؿعف أن أِحب   إك ل» فؼال: ُأكزل، وطؾقؽ طؾقؽ أقرأه قؾُت:
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ بؾغت: حتك الـساء سقرة

                                                           
 (.6/944« )السقر» (، وأورده الذهبل  يف8/464« )الطبؼات»( رواه ابـ سعد يف 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  
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إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  
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مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الفسق بين السماع اآلاشسوع والسماع اآلاحَدث

 إخرى: أية يف وقال ،[44 -48]الزمر: ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہہ
 ُأمروا الذي فالؼقُل  ،[04 ]الؿممـقن: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

 گ گ گ گ ک﴿ تعالك: قال وقد ستؿاطف،با ُأمروا الذي الؼقُل  هق بتدب ره
 .[64]ص: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: وقال ،[68]محؿد: ﴾ڳ ڳ

 ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ فؼال: ؛طـف الُؿعرضقـ ذمَّ  السؿاع هذا طؾك اهلل أثـك وكؿا
 ے ے ھ﴿ تعالك: وقال ،[8]لؼؿان: ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 ۆ ۆ ۇ﴿ تعالك: وقال ،[60]فصؾت: ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ
 ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ تعالك: وقال ،[94 -96]الػرقان: ﴾ەئ ەئ ائ
 ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ تعالك: وقال ،[54 -84]الؿدثر: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 ھ﴿ تعالك: وقال ،[5]فصؾت: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
 .[80 -85]اإلسراء: ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 والخقراِت  الؽثقرةَ  إجقرَ  طؾقف لفؿ ورتَّب لعباده، اهلل شرطف الذي السؿاعُ  هق ففذا
 يجتؿعقن، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصحاُب  كان السؿاع هذا وطؾك وأخرة، الدكقا يف العظقؿةَ 
 الخطاب بـ طؿر وكان يستؿعقن، والباققن يؼرأَ  أن مـفؿ اواحدً  أمروا اجتؿعقا إذا فؽاكقا

ركا مقسك أبا يا» : مقسك ٕبل يؼقل   ،(1)«يسَؿعقن وهؿ فقؼرأ ربَّـا، ذك 
 يف كؿا ؛مـفؿ ويستدطقف أصحابف مع يشفده ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   كان الذي السؿاعُ  هق وهذا

 ،«الؼرآن طؾل   اقرأ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   لل قال قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ «الصحقح»
 طؾقف فؼرأُت  ،«غقري مـ أسؿعف أن أِحب   إك ل» فؼال: ُأكزل، وطؾقؽ طؾقؽ أقرأه قؾُت:
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ بؾغت: حتك الـساء سقرة
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
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 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 .(1)تذرفان طقـاه فنذا فـظرُت  ،«حسُبؽ» قال: [84]الـساء: ﴾گ

 وَمـ وأفؾح، اهتدى واتبعف بف وآمـ سؿعف َمـ الذي اإليؿان أهؾ سؿاعُ  هق ففذا
، شؼَل  طـف أطرض  ٕحقالوا ،الؼدسقة والؿعارف ،اإليؿاكقة أثار مـ لف إنَّ  ثؿَّ  وضؾَّ
 ُيحصك. وٓ ُيعد   ٓ ما وأخرة الدكقا يف الؿحؿقدة والـتائج ،الزكقة

ا  هق ففذا وكحُقه، والصػقرُ  بإيدي التصػقُؼ  وهق والتصدية، الؿؽاء سؿاعُ  وأمَّ
  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ ققلف: يف تعالك اهلل ذكره الذي الؿشركقـ سؿاع

 بالقد، التصػقَؼ  خذونيتَّ  كاكقا أكَّفؿ طـفؿ فلخرب ،[95]إكػال: ﴾ڦ ڦ ڤ
 هذا مثؾ طؾك يجتؿعقن وأصحاُبف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   يؽـ ولؿ ،اوديـً  ُقربةً  بالػؿ والتصقيت

يـ أهؾ مـ الؿػضؾة الثالثة الؼرون يف يؽـ ولؿ حضروه، وٓ السؿاع  والصالح الد 
 بؼضقٍب، وٓ بؽػ   وٓ بُدف   ٓ والتصدية، الؿؽاء هذا مثؾ طؾك َيجتؿع َمـ والعبادة

ا الثاكقة، الؿائة أواخر يف ذلؽ بعد هذا ُأحدث كَّؿاوإ  مرَّ  وقد أكؽروه، إئؿةُ  رآه فؾؿَّ
 وجف طؾك إمقرَ  هذه فعؾ فَؿـ ذلؽ، يف ↓ أحؿد واإلمام الشافعل اإلمام ققُل 
ِب  الدياكة  الؿستؼقؿ. الصراط طـ واكحرافف وجفالتف ضاللتف يف ريب فال ، اهلل إلك والتؼر 

ا  آٓت أن   إربعة إئؿة فؿذهُب  والؾعب، التؿت ع وجف طؾك اإلكسان ؾفافع إذا وأمَّ
 سقؽقن أكَّف أخرب ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  وغقره: «البخاري صحقح» يف ثبت فؼد حراٌم، كؾ فا الؾ فق
 الؿالهل، هل والؿعازُف  ،(2)والؿعازف والخؿرَ  والحريرَ  رَ الحِ  يستحؾ   مـ أمتف مـ

ت :أي هبا، فزَ ُيعْ  التل لةأ وهل ة،فَ زَ عْ مَ  جؿع  العؾؿ أهؾ بقـ خالف وٓ هبا، ُيصقَّ
 .(3)ذلؽ تحريؿ يف السؾػ وأئؿة

                                                           
 (.466« )صحقح مسؾؿ»(، و8546« )صحقح البخاري( »4)
 (.5546« )صحقح البخاري( »6)
 (.540 - 44/558ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 9)
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 الفسق بين السماع اآلاشسوع والسماع اآلاحَدث

 ةَ  أن   ُيعؾؿ أن ويـبغل  والؾعب، الؾفق وجف طؾك إمقر هذه يػعؾ َمـ بقـ افرقً  ثؿ 
ه ٓ وهق ذلؽ يػعؾ إوَل  فننَّ  والتعب د، التدي ـ وجف طؾك يػعؾفا مـ وبقـ  الحص مـ يعد 
 فعؾف َمـ أما والخطل، بالذكب يشعر وهق يػعؾف كان ربَّؿا بؾ الثقاب، بف يرجق وٓ طؿؾف،
ب وجف طؾك  كان طـف ُكفل وإذا ،ادِيـً  يتَّخذه فنكَّف تعالك، اهلل إلك صريٌؼ  وأكَّف والتعب د، التؼر 
 تركف، إذا لكتعا اهلل مـ كصقَبف وحرم اهلل، طـ اكؼطع قد أكَّف ورأى ديـف، طـ ُيـفك كؿـ

 العاصَل  ٕنَّ  ل؛إوَّ  مـ إبؾقس إلك أحب   إمر وهذا الؿسؾؿقـ، باتػاق ٌل ضالَّ  ففمٓء
 فالبدطةُ  يتقب، فال صاطة يػعؾف الذي أنَّ  يحسب والؿبتدعُ  فقتقب، طاصٍ  أكَّف يعؾؿُ 

 الؿستؼقؿ. صراصف إلك وهداكا مـف، وإياكؿ اهلل حؿاكا ؛الؿعصقة مـ إبؾقس إلك أحب  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه404
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الفسق بين السماع اآلاشسوع والسماع اآلاحَدث

 ةَ  أن   ُيعؾؿ أن ويـبغل  والؾعب، الؾفق وجف طؾك إمقر هذه يػعؾ َمـ بقـ افرقً  ثؿ 
ه ٓ وهق ذلؽ يػعؾ إوَل  فننَّ  والتعب د، التدي ـ وجف طؾك يػعؾفا مـ وبقـ  الحص مـ يعد 
 فعؾف َمـ أما والخطل، بالذكب يشعر وهق يػعؾف كان ربَّؿا بؾ الثقاب، بف يرجق وٓ طؿؾف،
ب وجف طؾك  كان طـف ُكفل وإذا ،ادِيـً  يتَّخذه فنكَّف تعالك، اهلل إلك صريٌؼ  وأكَّف والتعب د، التؼر 
 تركف، إذا لكتعا اهلل مـ كصقَبف وحرم اهلل، طـ اكؼطع قد أكَّف ورأى ديـف، طـ ُيـفك كؿـ

 العاصَل  ٕنَّ  ل؛إوَّ  مـ إبؾقس إلك أحب   إمر وهذا الؿسؾؿقـ، باتػاق ٌل ضالَّ  ففمٓء
 فالبدطةُ  يتقب، فال صاطة يػعؾف الذي أنَّ  يحسب والؿبتدعُ  فقتقب، طاصٍ  أكَّف يعؾؿُ 

 الؿستؼقؿ. صراصف إلك وهداكا مـف، وإياكؿ اهلل حؿاكا ؛الؿعصقة مـ إبؾقس إلك أحب  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار405
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

405 الفرق بين السماع املشروع والسماع املحَدث
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ة إمقر مـ إنَّ  ه قد بؾ ،الدطاء يف الؿسؾؿُ  يؾحظفا أن يـبغل التل الؿفؿَّ  بعُض  طد 
 والرحؿة والؿغػرة بالتقفقؼ لؾؿسؾؿقـ بالدطاء العـايةَ  :الدطاء آداب جؿؾة يف العؾؿ أهؾ

 كؾَّ  أنَّ  ريب ـمِ  وما ذلؽ، إلك الحاجة يف مشرتكقن الجؿقعَ  إنَّ  إذ الخقر؛ طؾك واإلطاكة
 والؿسؾؿُ  زيادتف، ويتؿـك بذلؽ، وُيَسر   لف، يدطقا أن الؿسؾؿقـ إخقاكِف مـ يحب   مسؾؿٍ 
 يؽقن أن فقـبغل ،لـػسف ذلؽ يحب   أكَّف فؽؿا الخقر، مـ لـػسف يحب   ما ٕخقف ُيحب  
 وكحق وآستغػار ؿ،لف والدطاء لفؿ، الخقر بحب الؿسؾؿقـ إخقاكف تجاه بذلؽ امعتـقً 
 لف يدطقن مـ إخقاكف مـ لف اهلل ققَّض ؛الؿسؾؿقـ إخقاكف مع فشلك هذا كان وَمـ :ذلؽ

 .اومق تً  حقًّا الؿسؾؿ أخقف بدطقة يـتػع والؿسؾؿ لف، ويستغػرون

ًٓ  وجدها الؿسؾؿقـ إخقاكف أحقال إلك الؿسؾؿُ  كظر وإذا  واحد وكؾ   متػاوتة، أحقا
 ولربؿا آَٓمف، وُيؽابد الؿرض مـ يعاين مريٌض  فذاك إخقاكف، دطاءِ  إلك بحاجة مـفؿ
 جػـ، لف يغؿض ٓ وقد الطقيؾة، الشفقرَ  أو العديدة إسابقعَ  مرضف يف أمضك قد يؽقن
 الؿسؾؿقـ إخقاكف دطاء إلك بحاجة ففق مملؿة، وأوجاع متعبة آٓمٍ  يف باٌل  لف يفدأ وٓ
ف، يػرجو بلسف، ويزيؾ مرَضف، اهلل يشػل بلن لف  الصحة ثقَب  وُيؾبَسف كرَبف، ويؽشػ هؿَّ

 والعافقة.

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، طباس ابـ طـ ،«حسـ» وقال: والرتمذي، داود أبق روى
ات: سبعَ  طـده فؼال أجُؾف يحضر َلؿ امريًض  طاد َمـ» قال:  رب   العظقؿ اهلل أسلل مر 

ٓ   ؛يشػقؽ أن العظقؿ العرش  .(1)«اهلل طافاهإ

                                                           
 (،6649« )الرتمذيجامع »(، و9460« )ســ أبل داود»(، و694/ 4) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 4)

 (.0944« )لجامعصحقح ا»يف  وصححف إلباين 
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 اٌدعبء ٌٍّسٍّني
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 الدعاء للمسلمين

 الؿريض أتك إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قالت:  طائشة طـ «ـالصحقحق» ويف
ٓ   شػاء ٓ الشايف، أكت واشِػ  ،رب  الـاس الباس أذهب » :قال لف يدطق  شػاؤك،إ
 .(1)«اؿً ُسؼْ  يغادر ٓ شػاءً 

 وبلطؿالف محَتجٌز، قربه يف ففق الؿقُت، وأدركف الؿـقَّةُ  اخرتمتف َمـ الؿسؾؿقـ ومـ
مت وبؿا مرَتفـ، ، يداه قدَّ  اهلل ُيؼقَؾ  بلن الؿسؾؿقـ إخقاكف دطاء إلك بحاجة ففق مجزي 
َتف، ويغػرَ  طثرَتف،  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل قال خطقئتف، طـ ويتجاوزَ  زلَّ
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 : سعدي بـ الرحؿـ طبد الشقخ قال ،[46]الحشر: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 بسبب لبعض بعضفؿ ويدطق عض،بب بعضفؿ يـتػع الؿممـقـ لجؿقع شامٌؾ  هذا»
 يدطق أن فروطفا مـ التل الؿممـقـ بقـ إخقة لعؼد الؿؼتضل اإليؿان يف الؿشاركة
 طـ الغؾ   كػَل  الدطاء هذا يف اهلل ذكر ولفذا ؛ابعًض  بعُضفؿ يحبَّ  وأن لبعض بعُضفؿ
ه ثبت اكتػك إذا الذي وكثقره، لؼؾقؾف الشامؾ الؼؾب،  ؿممـقـال بقـ الؿحبَّةُ  وهق ضد 

ا ذلؽ وكحقُ  ،والـصُح  والؿقآةُ   .(2)«...الؿممـقـ حؼقق مـ هق مؿَّ

 وبالء مفؾؽة، وحروٍب  ممرقة، فتـ يف بؾداهنؿ يف يعقشقن َمـ الؿسؾؿقـ ومـ
هؿ، طؾقفؿ تسؾَّط قد شديد،  إصػاُل، وُيت ؿَ  الـساء، وُرم ؾت الدماء، فقفؿ فُلريؼت طدو 
فؿ، ويػرج كربَفؿ، اهللُ  ُيـػ َس  بلن لفؿ الدطاء لكإ بحاجة وهؿ إمقاُل، وكُفبت  ويؽبَِت  َهؿَّ

هؿ، ـَ  ويـشرَ  طدوَّ  الؼـقُت  ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل   هدي مـ كان وقد بقـفؿ، وآصؿئـانَ  إم
هؿ والـجاة، بالـصر لؾؿسؾؿقـ فقدطق بالؿسؾؿقـ، تـزل التل الـقازل يف  بالفزيؿةِ  ولعدو 

 صالة يف قـَت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ » : هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» يف كؿا والفالك،
ـَ  سؾؿةَ  أْكِج  الؾ فؿ   القلقد، بـ القلقَد  أْكِج  الؾ فؿ  » قـقتف: يف يؼقل اشفرً  الَعَتَؿةِ   هشام، ب
 اشدد الؾ فؿ   الؿممـقـ، مـ الؿستضعػقـ أْكِج  الؾ فؿ   ربقعة، أبل بـ طق اَش  أْكِج  الؾ فؿ  

                                                           
 (.6444« )صحقح مسؾؿ»(، و5085« )صحقح البخاري( »4)
 (.4/469« )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ( »6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

406
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدعاء للمسلمين

 الؿريض أتك إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قالت:  طائشة طـ «ـالصحقحق» ويف
ٓ   شػاء ٓ الشايف، أكت واشِػ  ،رب  الـاس الباس أذهب » :قال لف يدطق  شػاؤك،إ
 .(1)«اؿً ُسؼْ  يغادر ٓ شػاءً 

 وبلطؿالف محَتجٌز، قربه يف ففق الؿقُت، وأدركف الؿـقَّةُ  اخرتمتف َمـ الؿسؾؿقـ ومـ
مت وبؿا مرَتفـ، ، يداه قدَّ  اهلل ُيؼقَؾ  بلن الؿسؾؿقـ إخقاكف دطاء إلك بحاجة ففق مجزي 
َتف، ويغػرَ  طثرَتف،  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل قال خطقئتف، طـ ويتجاوزَ  زلَّ
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 : سعدي بـ الرحؿـ طبد الشقخ قال ،[46]الحشر: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 بسبب لبعض بعضفؿ ويدطق عض،بب بعضفؿ يـتػع الؿممـقـ لجؿقع شامٌؾ  هذا»
 يدطق أن فروطفا مـ التل الؿممـقـ بقـ إخقة لعؼد الؿؼتضل اإليؿان يف الؿشاركة
 طـ الغؾ   كػَل  الدطاء هذا يف اهلل ذكر ولفذا ؛ابعًض  بعُضفؿ يحبَّ  وأن لبعض بعُضفؿ
ه ثبت اكتػك إذا الذي وكثقره، لؼؾقؾف الشامؾ الؼؾب،  ؿممـقـال بقـ الؿحبَّةُ  وهق ضد 

ا ذلؽ وكحقُ  ،والـصُح  والؿقآةُ   .(2)«...الؿممـقـ حؼقق مـ هق مؿَّ

 وبالء مفؾؽة، وحروٍب  ممرقة، فتـ يف بؾداهنؿ يف يعقشقن َمـ الؿسؾؿقـ ومـ
هؿ، طؾقفؿ تسؾَّط قد شديد،  إصػاُل، وُيت ؿَ  الـساء، وُرم ؾت الدماء، فقفؿ فُلريؼت طدو 
فؿ، ويػرج كربَفؿ، اهللُ  ُيـػ َس  بلن لفؿ الدطاء لكإ بحاجة وهؿ إمقاُل، وكُفبت  ويؽبَِت  َهؿَّ

هؿ، ـَ  ويـشرَ  طدوَّ  الؼـقُت  ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل   هدي مـ كان وقد بقـفؿ، وآصؿئـانَ  إم
هؿ والـجاة، بالـصر لؾؿسؾؿقـ فقدطق بالؿسؾؿقـ، تـزل التل الـقازل يف  بالفزيؿةِ  ولعدو 

 صالة يف قـَت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ » : هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» يف كؿا والفالك،
ـَ  سؾؿةَ  أْكِج  الؾ فؿ   القلقد، بـ القلقَد  أْكِج  الؾ فؿ  » قـقتف: يف يؼقل اشفرً  الَعَتَؿةِ   هشام، ب
 اشدد الؾ فؿ   الؿممـقـ، مـ الؿستضعػقـ أْكِج  الؾ فؿ   ربقعة، أبل بـ طق اَش  أْكِج  الؾ فؿ  

                                                           
 (.6444« )صحقح مسؾؿ»(، و5085« )صحقح البخاري( »4)
 (.4/469« )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ( »6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار407
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

407 الدعاء للمسلمين
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

ـَ  طؾقفؿ اجعؾفا الؾ فؿ   ُمضر، طؾك وصلَتؽ  وأصبح هريرة: أبق قال ،«يقسػ كِسـل سـق
 .(1)«َقِدمقا قد تراهؿ َأَوما» فؼال: لف، ذلؽ فذكرُت  لفؿ، يدعُ  فؾؿ يقم ذات

 يدطق اشفرً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   قـَت » قال:  مالؽ بـ أكس طـ «الصحقح» يف وثبت
 .(2)«ورسقَلف اهلل َطصت ُطصق ة» ويؼقل: وذكقان ِرْطؾٍ  طؾك

 وطـد الؽذاب، لؿسقؾؿة الصحابة محاربة يف  الصديؼ بؽر أبل قـقُت  وكذلؽ
 الؾَّفؿَّ » يؼقل: وفقف ، الخطاب بـ طؿر قـقُت  وكذلؽ الؽتاب، أهؾ محاربة
ب ون الذيـ الؽتاب أهؾ كػرةَ  َطذ   ويؽذبقن آياتؽ، ويجحدون سبقؾؽ، طـ يصد 

ون رسَؾؽ،  .(3) دطائف آخر إلك «...حدوَدك ويتعدَّ

 الباًس  يجد ٓ قد َمـ فؿـفؿ الحاجُة، وأقعدهتؿ الػؼُر، أرقفؿ َمـ الؿسؾؿقـ ومِـ
 أدركف َمـ مـفؿ بؾ يرويف، اشرابً  أو ويغذيف، ُيشبعف صعاما أو يمويف، امسؽـً  أو يقاريف،
 اهلل يغـل بلن صادقة دطقات إلك بحاجة ففؿ مػجع، وَقْحطٍ  مفؾؽة، مجاطات يف حتُػف

 غقر إلك فاقَتفؿ، ويؽشَػ  حاجَتفؿ، وَيُسدَّ  طارَيفؿ، ويؽسق جائَعفؿ، بعَ وُيش فؼقَرهؿ،
 كؾ ف وذلؽ لفؿ، والدطاء لفؿ، الخقرِ  وحب   الؿسؾؿقـ بلمقر آهتؿام أكقاع مـ ذلؽ

 ٴۇ ۈ﴿ تعالك: اهلل قال بقـفؿ، وتملػ تجؿعفؿ التل اإليؿاكقة الرابطة مـ مـطؾٌؼ 
 ،[84]التقبة: ﴾گ گ گ گ ک﴿ تعالك: وقال ،[46]الحجرات: ﴾ۋ
 اشتؽك إذا الجسد مثؾ وتراحِؿفؿ تقاد هؿ يف الؿممـقـ مثؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص يؼقل الحديث ويف
 .(4)ومسؾؿ البخاري رواه ،«والُحؿك بالسفر الجسد سائر لف تداطك طضقٌ  مـف

                                                           
 والؾػظ لف. (085« )صحقح مسؾؿ»(، و468« )صحقح البخاري( »4)
 (.088) «صحقح مسؾؿ»، و(8648« )صحقح البخاري( »6)
 (.4/645ٓبـ الؼقؿ )« زاد الؿعاد»(، و989 - 66/986ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 9)

مع اختالف يف الؾػظ  .( وغقره450 - 6/455« )صحقحف»أخرجف ابـ خزيؿة يف  :وأثر طؿر
حف إلباين  يف تعؾقؼف طؾك  ،طؿا أورد هـا حف قبؾف الحافظ «صحقح ابـ خزيؿة»وقد صحَّ ، وصحَّ
 (.6/456« )كتائج إفؽار»ابـ حجر يف 

 (.6540« )صحقح مسؾؿ»(، و0644« )صحقح البخاري( »8)
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 الدعاء للمسلمين

 الؿسؾؿقن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  بشقر بـ الـعؿان طـ «مسؾؿ صحقح» ويف
 .(1)«كؾ ف اشتؽك رأُسف اشتؽك وإن كؾ ف، اشتؽك ـُفطق اشتؽك إن واحد، كرجؾ

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  إشعري   مقسك أبل حديث مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ وثبت
 .(2)«ابعًض  بعُضف يُشد   كالبـقان لؾؿممـ الؿممـ»

 لـ» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  سؿع أكَّف ، إشعري   مقسك أبل طـ الطرباين وروى
ـا ،اهلل رسقل يا قالقا: ،«تراحؿقا حتك تممـقا  أحدكؿ برحؿة لقس إك ف» قال: رحقؿ، كؾ 

 .(3)«العامة رحؿةُ  الـاس رحؿةُ  ولؽـ فا صاحبف،

 لحؼقق امراطقً  يؽقن أن الؿسؾؿ طؾك فقـبغل كثقرة، الؿعـك هذا يف وإحاديث
 التقفقؼب لفؿ اداطقً  طؾقفؿ، اَططقفً  هبؿ، ارحقؿً  لفؿ، الخقرَ  ُمحبًّا الؿسؾؿقـ، إخقاكف

 وآستؼامة. والصالح والػالح، والخقر والسداد،

 

 
 

 

│ 

                                                           
 (.6540« )صحقح مسؾؿ( »4)
 (.6545(، ومسؾؿ )0660البخاري ) رواه( 6)
، «رجالف رجال الصحقح»(، وقال الفقثؿل: 4/440« )مجؿع الزوائد»( رواه الطرباين كؿا يف 9)

، وقال الحافظ ابـ حجر يف «صحقح اإلسـاد»(، وقال: 8/445« )الؿستدرك»ورواه الحاكؿ يف 
، ولؾحديث شاهد مـ حديث أكس رواه أبق يعؾك «رجالف ثؼات(: »46/894« )ح الباريفت»
 (.8/654« )مسـده»يف 

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه408
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدعاء للمسلمين

 الؿسؾؿقن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  بشقر بـ الـعؿان طـ «مسؾؿ صحقح» ويف
 .(1)«كؾ ف اشتؽك رأُسف اشتؽك وإن كؾ ف، اشتؽك ـُفطق اشتؽك إن واحد، كرجؾ

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  إشعري   مقسك أبل حديث مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ وثبت
 .(2)«ابعًض  بعُضف يُشد   كالبـقان لؾؿممـ الؿممـ»

 لـ» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  سؿع أكَّف ، إشعري   مقسك أبل طـ الطرباين وروى
ـا ،اهلل رسقل يا قالقا: ،«تراحؿقا حتك تممـقا  أحدكؿ برحؿة لقس إك ف» قال: رحقؿ، كؾ 

 .(3)«العامة رحؿةُ  الـاس رحؿةُ  ولؽـ فا صاحبف،

 لحؼقق امراطقً  يؽقن أن الؿسؾؿ طؾك فقـبغل كثقرة، الؿعـك هذا يف وإحاديث
 التقفقؼب لفؿ اداطقً  طؾقفؿ، اَططقفً  هبؿ، ارحقؿً  لفؿ، الخقرَ  ُمحبًّا الؿسؾؿقـ، إخقاكف

 وآستؼامة. والصالح والػالح، والخقر والسداد،

 

 
 

 

│ 

                                                           
 (.6540« )صحقح مسؾؿ( »4)
 (.6545(، ومسؾؿ )0660البخاري ) رواه( 6)
، «رجالف رجال الصحقح»(، وقال الفقثؿل: 4/440« )مجؿع الزوائد»( رواه الطرباين كؿا يف 9)

، وقال الحافظ ابـ حجر يف «صحقح اإلسـاد»(، وقال: 8/445« )الؿستدرك»ورواه الحاكؿ يف 
، ولؾحديث شاهد مـ حديث أكس رواه أبق يعؾك «رجالف ثؼات(: »46/894« )ح الباريفت»
 (.8/654« )مسـده»يف 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار409
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

409 الدعاء للمسلمين
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م  والفداية والتقفقِؼ  بالؿغػرة الؿسؾؿقـ إخقاكف مـ لغقره الؿسؾؿ دطاء أهؿقَّةِ  بقانُ  تؼدَّ
م ذلؽ، وكحقِ  والسدادِ   أنَّ  فؽؿا مشتََرَكٌة، ذلؽ إلك الجؿقعِ  حاجةَ  أنَّ  إلك اإلشارةُ  وتؼدَّ
 إلك بحاجة الؿسؾؿقن إخقاكف فؽذلؽ الؿسؾؿقـ، إخقاكف دطقات إلك بحاجةٍ  الؿسؾؿَ 
ـُ  مةُ العال   قال ذلؽ،  الضرورة يف بؾ ،الحاجة يف مشرتكقن والجؿقعُ » : الؼق ؿ اب
 الؿسؾُؿ، أخقه لف َيستغػرَ  أن الؿسؾؿ[ :أي] ُيحب   فؽؿا ورحؿتِف، وطػِقه اهلل مغػرةِ  إلك

قرَ  فقصقر الؿسؾؿ، ٕخقف يستغػرَ  أن يـبغل اأيًض  هق كذلؽ  ولقالديَّ  لل اغػر رب   :اهُ ِهج 
 لؽؾ   يستحب   السؾػ بعُض  كان وقد .والؿممـات ولؾؿممـقـ والؿسؾؿات ولؾؿسؾؿقـ

ة، سبعقـ يقم كؾَّ  الدطاء هذا طؾك ُيداوم أن أحدٍ   بف. ُيخؾ   ٓ اِوردً  مـف لف فقجعؾ مرَّ

 وربَّؿا أحػظف، ٓ اطظقؿً  فضاًل  فقف وذكر يذكُره، -تقؿقة ابـ :يأ- شقَخـا وسؿعُت 
 جائٌز، السجدتقـ بقـ جعَؾف إنَّ  يؼقل: وسؿعُتف هبا، ُيخؾ   ٓ التل أوراده جؿؾة مِـ كان
 إلقف محتاٌج  هق ما إلك محتاجقن بف، ُأصقب ما بؿثؾ مصابقن إخقاكف أنَّ  العبدُ  شفدَ  فنذا
َّٓ  مساطدهتؿ مـ يؿتـع َلؿ  ؛ُيساَطد َّٓ أ هبذا وحؼقٌؼ  وفضؾِف، اهلل بؿغػرة جفؾف لػرطِ  إ

 .(1)«العؿؾ جـس مـ الجزاءَ  فننَّ 

 لؾطرباين «الؽبقر الؿعجؿ» يف ثبت ما :العظقؿ الدطاء هذا يف القاردةِ  إجقر ومِـ
 استغػر َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الصامت بـ ُطبادة طـ ،حسـ بنسـاد

ـٍ  بؽؾ   لف اهلل كتب ؛توالؿممـا لؾؿممـقـ  .(2)«حسـةً  ومممـَة ممم

 وكثرتف، الدطاء هذا طؾك الؿرتت ب إجر هذا ِطظؿَ  -اهلل رِحؿَؽ - فتلمَّؾ 

                                                           
 (.6/644« )مػتاح دار السعادة( »4)
 :(، واكظر5460« )صحقح الجامع»صححف إلباين يف (، و46/646« )مجؿع الزوائد( »6)

 (.966)ص:« تحػة الذاكريـ»تعؾقؼ الشقكاين طؾك هذا الحديث يف 
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 الاسخغفاز للمسلمين

 والؿممـات، والؿممـقـ والؿسؾؿات، لؾؿسؾؿقـ اغػر الؾَّفؿَّ  دطائف: يف يؼقل طـدما فالؿسؾؿُ 
 والؿممـقـ والؿسؾؿات قـالؿسؾؿ مـ واحد بؽؾ   لف يؽقن وإمقات، مـفؿ إحقاء

مقـ والؿممـات  فلطداد ُتحصك، ٓ حسـات ففل حسـة، والؿتلخريـ مـفؿ الؿتؼد 
مقـ الؿسؾؿقـ َّٓ  ُيحصقفؿ ٓ والؿتلخريـ الؿتؼد   الدطاءُ  هذا كان ولفذا ؛ اهللإ
 ما جؿؾة يف وذكره ،ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  خاَتؿفؿ بف اهلل وَأَمرَ  الـبق قـ، أدطقة جؿؾة يف العظقؿ
 يئ ىئ مئ حئ﴿ : كقح طـ اإخبارً  تعالك اهلل قال الؿممـقـ، طباده بف امتدح
 إبراهقؿ طـ اإخبارً  تعالك وقال ،[64]كقح: ﴾يب ىب مب خب حب جب

 تعالك وقال ،[84]إبراهقؿ: ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ :
 ﴾ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  كبقَّف اآمرً 

 ٱ﴿ الصحابة: بعد مِـ جاؤوا الذيـ الؿممـقـ طباده طـ تعالك وقال ،[44]محؿد:
 .[46 ]الحشر: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ؛اهلل طـد ثقابِف وكثرةِ  قدِره، وجاللةِ  الدطاء، هذا شلن ِطظؿ طؾك دال   ذلؽ وكؾ  
 جؿؾة مـ وكان الدطاء، هذا شلنَ  يعظؿ  تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ كان ولفذا
 . الؼقؿ ابـ اإلمام طـ ذلؽ كؼُؾ  سبؼ كؿا هبا، ُيخؾ   ٓ التل أورادِه

 َأسَتغػرُ  لعطاء: قؾُت  قال: جريج ابـ طـ «مصـػف» يف الرزاق طبد روى وقد
 طؾك القاجَب  ذلؽ فننَّ  بذلؽ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   ُأمر قد كعؿ، قال: والؿممـات؟ لؾؿممـقـ
 قؾُت: ،[44]محؿد: ﴾ىث مث جث يت﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص لـبق ف اهلل قال الـاس،
 قال: بالؿممـقـ؟ أم بـػسؽ تبدأ، فبَِؿـ قؾت: ٓ، قال: ؟اأبدً  الؿؽتقبة يف ذلؽ أفتدع
 .(1)«﴾ىث مث جث يت﴿ :اهلل قال كؿا بـػسل، بؾ

 إذا كان أكَّف» : الؿبارك بـ اهلل طبد طـ «اإليؿان شعب» يف البقفؼل وروى
 .(2)«والؿممـات لؾؿممـقـ اَءهطَ دُ  َثرَ أكْ  الؼرآنَ  ختؿ

                                                           
 (.6/648« )مصـػ طبد الرزاق» (4)
 (.6/844« )شعب اإليؿان» (6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 والؿممـات، والؿممـقـ والؿسؾؿات، لؾؿسؾؿقـ اغػر الؾَّفؿَّ  دطائف: يف يؼقل طـدما فالؿسؾؿُ 
 والؿممـقـ والؿسؾؿات قـالؿسؾؿ مـ واحد بؽؾ   لف يؽقن وإمقات، مـفؿ إحقاء

مقـ والؿممـات  فلطداد ُتحصك، ٓ حسـات ففل حسـة، والؿتلخريـ مـفؿ الؿتؼد 
مقـ الؿسؾؿقـ َّٓ  ُيحصقفؿ ٓ والؿتلخريـ الؿتؼد   الدطاءُ  هذا كان ولفذا ؛ اهللإ
 ما جؿؾة يف وذكره ،ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  خاَتؿفؿ بف اهلل وَأَمرَ  الـبق قـ، أدطقة جؿؾة يف العظقؿ
 يئ ىئ مئ حئ﴿ : كقح طـ اإخبارً  تعالك اهلل قال الؿممـقـ، طباده بف امتدح
 إبراهقؿ طـ اإخبارً  تعالك وقال ،[64]كقح: ﴾يب ىب مب خب حب جب

 تعالك وقال ،[84]إبراهقؿ: ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ :
 ﴾ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  كبقَّف اآمرً 

 ٱ﴿ الصحابة: بعد مِـ جاؤوا الذيـ الؿممـقـ طباده طـ تعالك وقال ،[44]محؿد:
 .[46 ]الحشر: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ؛اهلل طـد ثقابِف وكثرةِ  قدِره، وجاللةِ  الدطاء، هذا شلن ِطظؿ طؾك دال   ذلؽ وكؾ  
 جؿؾة مـ وكان الدطاء، هذا شلنَ  يعظؿ  تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ كان ولفذا
 . الؼقؿ ابـ اإلمام طـ ذلؽ كؼُؾ  سبؼ كؿا هبا، ُيخؾ   ٓ التل أورادِه

 َأسَتغػرُ  لعطاء: قؾُت  قال: جريج ابـ طـ «مصـػف» يف الرزاق طبد روى وقد
 طؾك القاجَب  ذلؽ فننَّ  بذلؽ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   ُأمر قد كعؿ، قال: والؿممـات؟ لؾؿممـقـ
 قؾُت: ،[44]محؿد: ﴾ىث مث جث يت﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص لـبق ف اهلل قال الـاس،
 قال: بالؿممـقـ؟ أم بـػسؽ تبدأ، فبَِؿـ قؾت: ٓ، قال: ؟اأبدً  الؿؽتقبة يف ذلؽ أفتدع
 .(1)«﴾ىث مث جث يت﴿ :اهلل قال كؿا بـػسل، بؾ

 إذا كان أكَّف» : الؿبارك بـ اهلل طبد طـ «اإليؿان شعب» يف البقفؼل وروى
 .(2)«والؿممـات لؾؿممـقـ اَءهطَ دُ  َثرَ أكْ  الؼرآنَ  ختؿ

                                                           
 (.6/648« )مصـػ طبد الرزاق» (4)
 (.6/844« )شعب اإليؿان» (6)
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مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار411
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

411 االستغفار للمسلمين



. 
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 يف الؿسؾؿقـ بقـ امعروفً  نكا الذي فإمرُ » : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
ؾةِ  الؼرون  مـ وكػؾفا فرضفا الؿشروطة العبادات بلكقاع اهللَ  يعبدون كاكقا أكَّفؿ الؿػضَّ
كر والؼراءةِ  والصقام الصالة  ،والؿممـات لؾؿممـقـ يدطقن وكاكقا ذلؽ، وغقرِ  والذ 

 ذلؽ، وغقر قرالؼب زيارة وطـد الجـازة صالة يف وأمقاهتؿ ٕحقائفؿ بذلؽ اهلل أمر كؿا
 ؼقبط الرجُؾ  دطا فنذا ،«مستجابة دطقةٌ  ختؿة كؾ   طـد» السؾػ: مـ صائػة طـ وروي
 مـ هذا كان والؿممـات الؿممـقـ مـ وغقِرهؿ خفيولؿشا ولقالديف لـػسف الختؿ
 .(1)«اإلجابة مقاصـ مـ ذلؽ وغقر الؾقؾ ققام يف لفؿ دطاؤه وكذلؽ الؿشروع، جـس

  اهلل إنَّ  بؾ مستجابٌة، الغقب بظفر الؿسؾؿقـ إخقاكف أو ٕخقف الؿسؾؿِ  دطقةَ  إنَّ  ثؿَّ 
 .«بؿثِؾف ولؽ آمقـ» الؿَؾؽ: قال بخقر ٕخقف دطا كؾَّؿا الداطل رأس طـد امَؾؽً  وكَّؾ

 يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿع أكَّف : الدرداء أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
ٓ   الغقب بظفر ٕخقف يدطق مسؾؿٍ  طبدٍ  ِمـ ما»  رواية ويف ،(2)«بؿثؾ ولؽ الؿَؾُؽ: قال إ

 الؿسؾؿِ  الؿرءِ  دطقةُ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  الدرداء: أبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف أخرى
ٌؾ  َمَؾٌؽ  رأِسف طـد مستجابٌة، الغقب بظفرِ  ٕخقف  الؿَؾُؽ  قال بخقر ٕخقف دطا كؾ ؿا مقك 

ُؾ   .(3)«بؿثِؾف ولؽ آمقـ بف: الُؿَقك 

 الؿسؾؿ ٕخقف الدطاء فضُؾ  هذا ويف» الحديث: لفذا شرحف يف  الـقوي قال
 لجؿؾة دطا ولق الػضقؾُة، هذه حصؾت ،الؿسؾؿقـ مـ لجؿاطةٍ  دطا ولق الغقب، بظفر

 يدطق لـػسف يدطق أن أراد إذا السؾػ بعض وكان ،اأيًض  حصقلفا فالظاهر الؿسؾؿقـ
 .(4)«مثُؾفا لف ويحُصُؾ  ُتستجاُب  ٕكَّفا الدطقِة؛ بتؾؽ الؿسؾؿ ٕخقف

                                                           
  (.68/966« )مجؿقع الػتاوى» (4)
  (.944:ص) ريجفختؼدم ت( 6)
 (.944ص:) ريجفختؼدم ت (9)
 (.48/84)لؾـقوي « شرح صحقح مسؾؿ» (8)
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 الاسخغفاز للمسلمين

   م ما جؿقعَ  إن  والرحؿة بالؿغػرة لؾؿسؾؿقـ الدطاء أهؿق ة طؾك دٓلةٍ  أبؾغُ  فقف تؼد 
 الؽريؿةَ  إجقرَ  تؾؽ لقـال ؛إلخقاكف الدطاء مـ ُيؽثرَ  أن مسؾؿٍ  بؽؾ   فحري   ذلؽ، وكحق

 حؾقة» يف ؿكعق أبق رواه ما الؿؼام هذا يف بف ُيستلكُس  ما لطقػ ومِـ العظقؿة، والػضائؾ
ـَ  ُشريَح  الـائؿُ  يرى فقؿا رأيُت » قال: الخشاب الضحاك بـ أحؿد طـ «إولقاء  ب
 قصري جعؾ ذلؽ ومع لل، غػر قال: الحارث؟ أبا يا رب َؽ  بَؽ  فعؾ ما فؼؾُت: يقكس،

 طـدكا أكَت  الحارث أبا يا فؼؾُت: الؽـدي، ططاء بـ بشقر بـ محؿد قصر جـب إلك
 حظًّا بشقر بـ لؿحؿد جعؾ تعالك اهلل فننَّ  ذاك، تُؼؾ ٓ فؼال: ،بشقر بـ محؿد مـ أكربُ
 والؿممـات ولؾؿممـقـ لل اغػر الؾَّفؿَّ  قال: دطا إذا كان ٕكَّف ومممـة؛ مممـ كؾ   طؿؾ يف

 .(1)«والؿسؾؿات والؿسؾؿقـ

 والؿممـقـ والؿسؾؿات، ولؾؿسؾؿقـ ولقالديـا لـا يغػرَ  أن الؽريؿ اهلل فـسلل
 وإمقات. مـفؿ إحقاء والؿممـات،

 

 
 

 

 

│ 

                                                           
 (.46/449« )حؾقة إولقاء» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه412
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الاسخغفاز للمسلمين

   م ما جؿقعَ  إن  والرحؿة بالؿغػرة لؾؿسؾؿقـ الدطاء أهؿق ة طؾك دٓلةٍ  أبؾغُ  فقف تؼد 
 الؽريؿةَ  إجقرَ  تؾؽ لقـال ؛إلخقاكف الدطاء مـ ُيؽثرَ  أن مسؾؿٍ  بؽؾ   فحري   ذلؽ، وكحق

 حؾقة» يف ؿكعق أبق رواه ما الؿؼام هذا يف بف ُيستلكُس  ما لطقػ ومِـ العظقؿة، والػضائؾ
ـَ  ُشريَح  الـائؿُ  يرى فقؿا رأيُت » قال: الخشاب الضحاك بـ أحؿد طـ «إولقاء  ب
 قصري جعؾ ذلؽ ومع لل، غػر قال: الحارث؟ أبا يا رب َؽ  بَؽ  فعؾ ما فؼؾُت: يقكس،

 طـدكا أكَت  الحارث أبا يا فؼؾُت: الؽـدي، ططاء بـ بشقر بـ محؿد قصر جـب إلك
 حظًّا بشقر بـ لؿحؿد جعؾ تعالك اهلل فننَّ  ذاك، تُؼؾ ٓ فؼال: ،بشقر بـ محؿد مـ أكربُ
 والؿممـات ولؾؿممـقـ لل اغػر الؾَّفؿَّ  قال: دطا إذا كان ٕكَّف ومممـة؛ مممـ كؾ   طؿؾ يف

 .(1)«والؿسؾؿات والؿسؾؿقـ

 والؿممـقـ والؿسؾؿات، ولؾؿسؾؿقـ ولقالديـا لـا يغػرَ  أن الؽريؿ اهلل فـسلل
 وإمقات. مـفؿ إحقاء والؿممـات،

 

 
 

 

 

│ 

                                                           
 (.46/449« )حؾقة إولقاء» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار413
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

413 االستغفار للمسلمين
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 وكحقِ  والتقفقِؼ، والرحؿةِ  بالؿغػرةِ  لؾؿسؾؿقـ الدطاء أهؿقَّة طؾك الؽالمُ  مرَّ  لؼد
 يف متقالقةٍ  وخقراٍت  كريؿة، وأجقرٍ  طظقؿة فقائد مـ ذلؽ طؾك يرتتَُّب  ما وبقانُ  ذلؽ،
ةِ  طؾك دلقٌؾ  الؿسؾؿقـ بقـ ذلؽ مثؾ وجقدَ  أنَّ  شؽ   مِـ وما وأخرة، الدكقا  الؾ حؿة، ققَّ
ة در وسالمة العؼؾِ  كؿال طؾك اأيًض  دلقٌؾ  وهق الصؾِة، ووثقق الرابطِة، وشدَّ  ورجاحةِ  الصَّ
ُؼ  والؿسؾؿُ  الػفؿ،  طؾقفؿ، اططقفً  الؿسؾؿقـ، إلخقاكف الخقرَ  محبًّا ادائؿً  يؽقن الؿقف 
 مـ امؽثرً  لفؿ، الخقر تحؼ ؼ امتؿـ قً  وهدايَتفؿ، َحفؿوفال صالَحفؿ اراجقً  بفؿ، ارحقؿً 
 والشػعاء الشفداء مـ يؽقن بلن حري   ففق ،كذلؽ كان وَمـ لفؿ، وسمالف اهلل دطاء
 شػعاءَ  الؾ عاكقن يؽقن ٓ» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ الحديث يف ثبت الؼقامة، يقم لؾـاس
 .(1)«الؼقامة يقم شفداءَ  وٓ

 والشػاطةَ  الخرب، باب مـ الشفادةَ  إنَّ » الحديث: هذا معـك يف  الؼقؿ ابـ قال
 وكثقرَ  بالسقء، طؾقفؿ الشفادةُ  وهق الـاس، طؾك الطعـ كثقرَ  يؽقن وَمـ الطؾِب، باب مـ

 الشفادةَ  ٕنَّ  لفؿ؛ اشػقعً  وٓ طؾقفؿ اشفقدً  يؽقن ٓ لفؿ السقء صؾب وهق لفؿ، الؾعـ
ـَ  ُيؽثر فقَؿـ يؽقن ٓ وذلؽ دق،الص   طؾك مبـاها  أولك هق فقَؿـ سقؿا وٓ فقفؿ، الطع
ـ يؽقن ٓ وذلؽ الخقر، وصؾب الرحؿة طؾك مبـاها والشػاطةُ  مـف، ورسقلف باهلل  مؿَّ
ـَ  ُيؽثر  .(2)«طؾقفؿ الصالة ويرتك لفؿ، الؾَّع

 لفؿ، الخقرَ  محبًّا الؿسؾؿقـ، إخقاكف طؾك امصؾقً  يؽقن أن بالؿسؾؿ حري   ولفذا 
 ُخُؾِؼف. مـ وٓ الؿسؾؿ شلن مـ ذلؽ لقس إذ فقفؿ؛ والقققعة وسب فؿ لعـفؿ ـط امبتعًد 

                                                           
 .(6544مسؾؿ )رواه ( 4)
 ٓ يؽقن الطعاكقن والؾعاكقن» ـب الؼقؿ الحديث بؾػظ:اوقد أورد  (.8/4565« )الصقاطؼ الؿرسؾة» (6)

 .«شػعاء وٓ شفداء يقم الؼقامة

   
 666  
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 فضُل الدعاء للمإمىين وإلامسان عً الطعً فيهم

 لؾؿممـ يـبغل ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  طؿر بـ اهلل طبد طـ الحاكؿ روى
اكً  يؽقن أن  .(1)«الع 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ  مسعقد بـ اهلل طبد طـ والرتمذي أحؿد اإلمام وروى
 .(2)«البذيء وٓ الػاحش وٓ الؾ عان وٓ بالطع ان الؿممـ لقس»

 سؾؿ َمـ الؿسؾؿُ » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ «ومسؾؿ البخاري لصحقح» يف وثبت
 كثقرة. الؿعـك هذا يف وإحاديث ،(3)«ويده لساكف مـ الؿسؾؿقن

ًٓ  الؿسؾؿقـ، إلخقاكف اداطقً  يؽـ َلؿ إن الؿسؾؿ أحقال أقؾ   وهذه  لفؿ، الخقرَ  باذ
 لفؿ. الشر   وإيصال أذيَّتفؿ طـ اكافًّ  يؽقن أن مـ أقؾَّ  فال ومصالحفؿ، اجتفؿح يف اساطقً 

 طؾك» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال قال:  إشعري   مقسك أبل طـ ومسؾؿ البخاري روىو
ق كػسف فقـػع بقده فقعؿؾ» قال: يِجد؟ َلؿ فنن قالقا: ،«صدقة مسؾؿٍ  كؾ    قالقا: ،«ويتصد 
ـُ » :قال يػعؾ؟ َلؿ أو يستطع َلؿ فنن  يػعؾ؟ َلؿ فنن قالقا: ،«الؿؾفقف الحاجة ذا فُقعق
 طـ فؾُقؿسؽ» قال: يػعؾ؟ َلؿ فنن قالقا: ،«بالؿعروف -قال أو- بالخقر فؾقلمر» قال:
 .(4)«صدقة لف فنك ف الشر  

 فعُؾ  الؿسؾؿ مـ يحصؾ َلؿ إن الشر   طـ اإلمساكِ  مـ أقؾَّ  ٓ أكَّف طؾك دلقٌؾ  هذا فػل
 لفؿ. الؿساطدة وتؼديؿف سؾؿقـ،الؿ إلخقاكف الخقر

 ـَ  أن   ولقُعَؾؿ ها أخطُرها مراتب، طؾك الؿسؾؿقـ لع ـُ  :وشر   ومؼدمقفؿ خقاِرهؿ لع
 ومثُؾ  واإليؿان، والػضؾِ  العؾؿِ  ذوي مـ بنحسان اتَّبعفؿ وَمـ كالصحابةِ  ؛وأفاِضؾفؿ

َّٓ  يـشل ٓ ذلؽ  والبِدع. ٕهقاءا أهؾ مـ البغقضةِ  وإهقاء الؿريضة الؼؾقب ذوي طـدإ
                                                           

 ( بؾػظ: 6548(، ورواه مسؾؿ )6644) «الرتمذي جامع»(، واكظر: 4/88) «الؿستدرك» (4)
اًكآ يـبغل لصد  »  «.يؼ أن يؽقن لع 

« الصحقحة»يف  (، وصححف إلباين 4488« )الرتمذي جامع»(، و4/868) «الؿسـد» (6)
(966.) 

 (.84« )صحقح مسؾؿ»(، و46« )صحقح البخاري» (9)
 (.4664« )صحقح مسؾؿ»(، و4885« )صحقح البخاري» (8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

414
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 فضُل الدعاء للمإمىين وإلامسان عً الطعً فيهم

 لؾؿممـ يـبغل ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  طؿر بـ اهلل طبد طـ الحاكؿ روى
اكً  يؽقن أن  .(1)«الع 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ  مسعقد بـ اهلل طبد طـ والرتمذي أحؿد اإلمام وروى
 .(2)«البذيء وٓ الػاحش وٓ الؾ عان وٓ بالطع ان الؿممـ لقس»

 سؾؿ َمـ الؿسؾؿُ » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ «ومسؾؿ البخاري لصحقح» يف وثبت
 كثقرة. الؿعـك هذا يف وإحاديث ،(3)«ويده لساكف مـ الؿسؾؿقن

ًٓ  الؿسؾؿقـ، إلخقاكف اداطقً  يؽـ َلؿ إن الؿسؾؿ أحقال أقؾ   وهذه  لفؿ، الخقرَ  باذ
 لفؿ. الشر   وإيصال أذيَّتفؿ طـ اكافًّ  يؽقن أن مـ أقؾَّ  فال ومصالحفؿ، اجتفؿح يف اساطقً 

 طؾك» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال قال:  إشعري   مقسك أبل طـ ومسؾؿ البخاري روىو
ق كػسف فقـػع بقده فقعؿؾ» قال: يِجد؟ َلؿ فنن قالقا: ،«صدقة مسؾؿٍ  كؾ    قالقا: ،«ويتصد 
ـُ » :قال يػعؾ؟ َلؿ أو يستطع َلؿ فنن  يػعؾ؟ َلؿ فنن قالقا: ،«الؿؾفقف الحاجة ذا فُقعق
 طـ فؾُقؿسؽ» قال: يػعؾ؟ َلؿ فنن قالقا: ،«بالؿعروف -قال أو- بالخقر فؾقلمر» قال:
 .(4)«صدقة لف فنك ف الشر  

 فعُؾ  الؿسؾؿ مـ يحصؾ َلؿ إن الشر   طـ اإلمساكِ  مـ أقؾَّ  ٓ أكَّف طؾك دلقٌؾ  هذا فػل
 لفؿ. الؿساطدة وتؼديؿف سؾؿقـ،الؿ إلخقاكف الخقر

 ـَ  أن   ولقُعَؾؿ ها أخطُرها مراتب، طؾك الؿسؾؿقـ لع ـُ  :وشر   ومؼدمقفؿ خقاِرهؿ لع
 ومثُؾ  واإليؿان، والػضؾِ  العؾؿِ  ذوي مـ بنحسان اتَّبعفؿ وَمـ كالصحابةِ  ؛وأفاِضؾفؿ

َّٓ  يـشل ٓ ذلؽ  والبِدع. ٕهقاءا أهؾ مـ البغقضةِ  وإهقاء الؿريضة الؼؾقب ذوي طـدإ
                                                           

 ( بؾػظ: 6548(، ورواه مسؾؿ )6644) «الرتمذي جامع»(، واكظر: 4/88) «الؿستدرك» (4)
اًكآ يـبغل لصد  »  «.يؼ أن يؽقن لع 

« الصحقحة»يف  (، وصححف إلباين 4488« )الرتمذي جامع»(، و4/868) «الؿسـد» (6)
(966.) 

 (.84« )صحقح مسؾؿ»(، و46« )صحقح البخاري» (9)
 (.4664« )صحقح مسؾؿ»(، و4885« )صحقح البخاري» (8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار415
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

415 فضُل الدعاء للمؤمنين واإلمساك عن الطعن فيهم



. 
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 مـ اأحًد  تسب قا ٓ» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ «صحقحقفؿا» يف ومسؾؿ البخاري روى
 .(1)«كصقَػف وٓ أحِدهؿ ُمد   أدرك ما اذهبً  ُأحدٍ  مثَؾ  أكػؼ أحَدكؿ أن   فؾق أصحابل،

 ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  أصحاَب  تسب قا ٓ» يؼقل: كان أك ف  طؿر ابـ طـ ماجف ابـ وروى
ـ أضؾ   فَؿـ ،(2)«طؿره أحِدكؿ طؿؾ مـ خقرٌ  ساطة دهؿأح فَؾؿؼامُ   قؾبف يف يؽقن مِؿَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   أصحاب ؛الـبق قـ بعد تعالك اهلل أولقاء وساداِت  الؿممـقـ لخقار ِغؾ  

 العؾؿ ذوي مـ وخقاَرهؿ إمة طؾؿاءَ  بالطعـ يتـاول فقَؿـ اأيًض  الشلن وهؽذا
 السائر: الؽالم ومـ» : تقؿقة ابـ سالماإل شقخ قال لؾؿسؾؿقـ، والـصح والػؼف
 .(3)«مسؿقمة العؾؿاء لحقمُ 

مقا، ما إلك اقْ َأفَض  الذيـ الؿسؾؿقـ أمقات لعـ يف الشلنُ  وهؽذا  اإلسالم شقخ قال قدَّ
 يف ثبت قد فنكَّف ؛الحل   لعـة مـ أطظؿُ  إمقات لعـة يف الؽالم» : تقؿقة ابـ

مقا ما إلك اقْ َأفَض  فنك فؿ ؛إمقاَت  تسب قا ٓ» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ «الصحقح»  ،(4)«قد 
 وكحَقه جفؾٍ  أبا يسب قن ققمٌ  كان لؿا ،(5)«أحقاَءكا فُتمذوا أمقاَتـا تسب قا ٓ» قال: إكَّف حتك
 .(6)«قراَبتَف آذوا ذلؽ سب قا فنذا ،ؿأقارهب أسؾؿ الذيـ الؽػار مـ

 َلؿ السـَّةَ  فننَّ  الؿؾَّة، أهؾ مـ الػجقر ذويو والػساق الُعصاة بؾعـ يتعؾَّؼ ما وأما
 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   كؼقل ؛إكقاع بؾعـة ـَّةُ الس   جاءت وإكَّؿا الؿعقَّـ، الػاسؼ بؾعـ بإمر تلِت 

 أو احَدثً  أحدَث  َمـ اهللُ  لعـ» وققلف: ،(7)«يُده فُتؼطعُ  الَبقَْضةَ  يسرق السارَق  اهلل لعـ»

                                                           
 (.6586« )صحقح مسؾؿ»(، و9089« )صحقح البخاري» (4)
 (.499« )صحقح ســ ابـ ماجف»يف  إلباين  (، وصححف406« )ســ ابـ ماجف» (6)
 (.489)ص:« الصارم الؿسؾقل» (9)
 (.4949« )صحقح البخاري» (8)
 ( بؾػظ مؼارب، وصححف إلباين 4446« )الرتمذي»(، و8/656« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (5)

 (.8946« )صحقح الجامع»يف 
 (.589 - 8/586« )مـفاج السـة» (0)
 (.4048(، ومسؾؿ )0849البخاري ) رواه (8)
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 فضُل الدعاء للمإمىين وإلامسان عً الطعً فيهم

 .(2)«وشاهديف وكاتبف، ومقكؾف، الربا، آكَِؾ  اهللُ  لعـ» وققلف: ،(1)«اُمحدثً  آوى

َؾ  اهلل لعـ» وققلف: َؾ  الُؿَحؾ   وطاصَرها، الخؿَر، اهللُ  لعـ» وققلف: ،(3)«لف والُؿَحؾ 
 .(4)«َثؿـفا وآكَؾ  وشارَبفا، وساقَقفا، إلقف، والؿحؿقلةَ  وحاِمَؾفا، وُمعتِصَرها،

 يجقز، ٓ إكَّف وققؾ: جائٌز، إكَّف فؼقؾ: ،الؿعق ـ الػاسِؼ  لعـة يف العؾؿاءُ  تـازع وقد
 تعالك: اهلل قال كؿا يؼقل وأن الؿعقَّـ، لعـ كراهةُ   أحؿد اإلمام طـ والؿعروف

 كان رجاًل  أنَّ  :«البخاري صحقح» يف ثبت وقد ،[44]هقد: ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ﴿
 إلقف بف فُليت فقضرُبف، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   إلك بف ُيمتك وكان الخؿَر، يشرُب  وكان ،احؿارً  ُيدطك
ة،  ؛تؾعـف ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   فؼال ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك بف ُيمتك ما أكثرَ  ما اهلل، لعـف رجؾ: فؼال مرَّ
 .(5)«ورسقَلف اهللَ  ُيحب   فنك ف

 ذلؽ ُمعؾ اًل  الخؿر شرب ُيؽثر كان الذي الؿعقَّـ هذا لعـةِ  طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   هنك فؼد
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف مع ورسقَلف، اهللَ  يحب   بلكَّف  يجقز أكَّف طؾك ذلؽ فدلَّ  ؛امطؾؼً  الخؿر َب شار لع
 .(6)ورسقَلف اهللَ  يحب   الذي الؿعقَّـ ُيؾعـ أن يجقز وٓ الؿطؾؼ، ُيؾعـ أن

َّٓ  الؿعقَّـ حؼ   يف ثبقتف يستؾزم ٓ والقطقدُ  وطقٌد، فالؾعـ :كؾ   وطؾك   ُوجدت إذاإ
 أطؾؿ. واهلل مقاكُعف، واكتػت شروُصف

                                                           
 (.4986، ومسؾؿ )(4486البخاري ) رواه( 4)
 (.4544مسؾؿ ) رواه (6)
 ،(9840، والـسائل )(4466(، والرتمذي )6680داود ) قأبو (،4/49« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (9)

 (.4448« )اإلرواء»(، وصححف إلباين يف 4490وابـ ماجف ) ،(9840)
 ،(9946، وابـ ماجف )(9089داود ) ق(، وأب6/84(، )4/940« )الؿسـد» رواه أحؿد يف (8)

 (.6945« )اإلرواء»وصححف إلباين يف 
 (.0846« )صحقح البخاري»( اكظر: 5)
 (.588- 8/508« )مـفاج السـة» (0)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه416
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 فضُل الدعاء للمإمىين وإلامسان عً الطعً فيهم

 .(2)«وشاهديف وكاتبف، ومقكؾف، الربا، آكَِؾ  اهللُ  لعـ» وققلف: ،(1)«اُمحدثً  آوى

َؾ  اهلل لعـ» وققلف: َؾ  الُؿَحؾ   وطاصَرها، الخؿَر، اهللُ  لعـ» وققلف: ،(3)«لف والُؿَحؾ 
 .(4)«َثؿـفا وآكَؾ  وشارَبفا، وساقَقفا، إلقف، والؿحؿقلةَ  وحاِمَؾفا، وُمعتِصَرها،

 يجقز، ٓ إكَّف وققؾ: جائٌز، إكَّف فؼقؾ: ،الؿعق ـ الػاسِؼ  لعـة يف العؾؿاءُ  تـازع وقد
 تعالك: اهلل قال كؿا يؼقل وأن الؿعقَّـ، لعـ كراهةُ   أحؿد اإلمام طـ والؿعروف

 كان رجاًل  أنَّ  :«البخاري صحقح» يف ثبت وقد ،[44]هقد: ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ﴿
 إلقف بف فُليت فقضرُبف، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   إلك بف ُيمتك وكان الخؿَر، يشرُب  وكان ،احؿارً  ُيدطك
ة،  ؛تؾعـف ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   فؼال ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك بف ُيمتك ما أكثرَ  ما اهلل، لعـف رجؾ: فؼال مرَّ
 .(5)«ورسقَلف اهللَ  ُيحب   فنك ف

 ذلؽ ُمعؾ اًل  الخؿر شرب ُيؽثر كان الذي الؿعقَّـ هذا لعـةِ  طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   هنك فؼد
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف مع ورسقَلف، اهللَ  يحب   بلكَّف  يجقز أكَّف طؾك ذلؽ فدلَّ  ؛امطؾؼً  الخؿر َب شار لع
 .(6)ورسقَلف اهللَ  يحب   الذي الؿعقَّـ ُيؾعـ أن يجقز وٓ الؿطؾؼ، ُيؾعـ أن

َّٓ  الؿعقَّـ حؼ   يف ثبقتف يستؾزم ٓ والقطقدُ  وطقٌد، فالؾعـ :كؾ   وطؾك   ُوجدت إذاإ
 أطؾؿ. واهلل مقاكُعف، واكتػت شروُصف

                                                           
 (.4986، ومسؾؿ )(4486البخاري ) رواه( 4)
 (.4544مسؾؿ ) رواه (6)
 ،(9840، والـسائل )(4466(، والرتمذي )6680داود ) قأبو (،4/49« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (9)

 (.4448« )اإلرواء»(، وصححف إلباين يف 4490وابـ ماجف ) ،(9840)
 ،(9946، وابـ ماجف )(9089داود ) ق(، وأب6/84(، )4/940« )الؿسـد» رواه أحؿد يف (8)

 (.6945« )اإلرواء»وصححف إلباين يف 
 (.0846« )صحقح البخاري»( اكظر: 5)
 (.588- 8/508« )مـفاج السـة» (0)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار417
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 يرتتَُّب  وما والؿغػرة، والرحؿة بالخقر لؾؿسؾؿقـ الدطاء فضؾ بقانُ  معـا مرَّ  أن سبؼ

 الؿسؾؿ مـ امطؾقبً  الدطاءُ  كان وإذا طؿقؿة، وخقراٍت  طظقؿٍة، أجقرٍ  مـ ذلؽ طؾك
ٌد  فنك ف ؛الؿسؾؿقـ لعؿقم  أولَك إقربقن إذ اإلكسان؛ لؼرابة أخّص  بشؽؾ ومطؾقٌب  متلك 

 القالدان. سقؿا وٓ باإلحسان، وأحؼ   بالؿعروف

 اهلل! رسقل يا فؼال: رجٌؾ  جاء قال:  هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» فػل
ؽ» قال: صحاَبتل؟ بحسـ الـاس أحؼ   َمـ َؽ » قال: َمـ؟ ثؿَّ  قال: ، «أم   ثؿَّ  قال: ، «أم 
ؽ» قال: َمـ؟  .(1)«أدكاك أدكاك ثؿ  » مسؾؿ: وزاد .«أبقك ثؿ  » قال: َمـ؟ ثؿَّ  قال: ، «أم 

 طـ أبقف، طـ حؽقؿ، بـ َبْفز طـ «الؿػرد إدب» يف والبخاري الرتمذي وروى
ه ؟ َمـ ،اهلل رسقل يا قؾت: :جد  ؽ» قال: أَبر  ؟ َمـ قؾُت: ، «أم  ؽ» قال: َأَبر   قؾُت: ، «أم 
؟ َمـ ؽ» قال: َأَبر  ؟ َمـ قؾُت: ، «أم   .(2)«فإقرب إقرَب  ثؿ   أباك،» قال: َأبَر 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ تعالك: اهلل قال الدطاُء، :البر   أطظؿِ  ومـ
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں
 ﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

؛ الؼقلل   اإلحسان وجقه بجؿقع إلقفؿا باإلحسان  فلمر ،[68 ،69]اإلسراء:  والػعؾل 
 يؼتضل ما والؼرب واإلحسان والحؼقق بةالؿح مـ ولفؿا العبد، وجقد سبُب  ٕكَّفؿا

دَ  كر وخصَّ  الرب ، يف التؼديؿ ووجقَب  الحؼ تلك   بالرحؿة لفؿا الدطاء ذلؽ مـ بالذ 
 إحساهنؿا. طؾك جزاء ،اوأمقاتً  أحقاء

                                                           
 (.6584« )صحقح مسؾؿ»(، و5484« )صحقح البخاري» (4)
إدب »(، و4448« )الرتمذي جامع»(، و5494وأبق داود ) (،5/9) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 6)

 (.9« )صحقح إدب الؿػرد»يف  باين (، وحسـف إل9) «الؿػرد
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 الدعاء للىالدًً ولروي اللسبى

 لف ُيدطك فال الؿشركُ  أما مسؾؿقـ، كاكا إذا فقؿا خاص   بالرحؿة لؾقالديـ والدطاءُ 
ـُ  قال والؿغػرة، بالرحؿة  :﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﴿ : ققلف يف  طباس اب

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ براءة: يف التل أيةُ  (1)فـسختفا»
 .(2)«[449]التقبة: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 استلذكُت » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ وروى
ل أستغػرَ  أن رب ل  .(3)«لل فَلِذنَ  قبَرها أزورَ  أن واستلذكُتف لل، يلَذنْ  فَؾؿ ُٕم 

، بقللؼَ  والتقفقؼ بالفداية لفؿا يدطق أن َيحُسـ بؾ بلس، ٓ لؽـ  يف كؿا الحؼ 
 يف مسؾؿٌ  وروى ،(4)«بفؿ َوْأِت  ادوًس  اْهدِ  الؾ فؿ  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  ،«الصحقح»
ثـل قال: الرحؿـ طبد بـ يزيد طـ «صحقحف»  أدطق كـُت » قال:  هريرة أبق حدَّ
 أكره، ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يف فلسؿعتـل ايقمً  فدطقُتفا مشركٌة، وهل اإلسالم إلك لأم

 اإلسالم إلك أم ل أدطق كـُت  إك ل اهلل، رسقل يا قؾُت: أبؽل، وأكا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فلتقُت 
، فتلبك  هريرة، أبل أمَّ  يفدَي  أن اهللَ  فادعُ  أكره، ما فقؽ فلسؿعتـل الققمَ  فدطقُتفا طؾلَّ
 اهلل، كبل   بدطاءِ  امستبشرً  فخرجُت  ، «هريرة أبل أم   اهدِ  الؾ فؿ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال
ا ، خشَػ  أم ل فسؿَعْت  مجاٍف، هق فنذا الباب، إلك فِصرُت  جئُت  فؾؿَّ  فؼالت: قدَملَّ

 درَطفا، ولبَِسْت  فاغتسؾْت، قال: الؿاء، خضخضةَ  وسؿعُت  هريرة، أبا يا مؽاكؽ
َّٓ  إلف ٓ أن أشفدُ  هريرة، أبا يا قالت: ثؿَّ  الباب، فػتحِت  خؿاِرها، طـ وطجؾْت   اهلل،إ

 .ورسقُلف طبُده امحؿدً  أنَّ  وأشفدُ 

 رسقل يا قؾُت: قال: الػرح، مـ أبؽل وأكا فلتقُتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلك فرجعُت  قال: 
 لوقا طؾقف وأثـك اهللَ  فَحِؿدَ  هريرة، أبل أمَّ  وهدى دطقَتؽ اهللُ  استجاب قد َأبِشر، ،اهلل

                                                           
 ( أي: ققَّدهتا.4)
دب الؿػرد» (6) لباين يف 4/09« )تػسقر الطربي»(، و69« )ٕا دب الؿػرد»(، وحسـف ٕا  (.9« )صحقح ٕا
 (.084« )صحقح مسؾؿ» (9)
 .(900ص:) تؼدم تخريجف( 8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدعاء للىالدًً ولروي اللسبى

 لف ُيدطك فال الؿشركُ  أما مسؾؿقـ، كاكا إذا فقؿا خاص   بالرحؿة لؾقالديـ والدطاءُ 
ـُ  قال والؿغػرة، بالرحؿة  :﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﴿ : ققلف يف  طباس اب

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ براءة: يف التل أيةُ  (1)فـسختفا»
 .(2)«[449]التقبة: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 استلذكُت » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ وروى
ل أستغػرَ  أن رب ل  .(3)«لل فَلِذنَ  قبَرها أزورَ  أن واستلذكُتف لل، يلَذنْ  فَؾؿ ُٕم 

، بقللؼَ  والتقفقؼ بالفداية لفؿا يدطق أن َيحُسـ بؾ بلس، ٓ لؽـ  يف كؿا الحؼ 
 يف مسؾؿٌ  وروى ،(4)«بفؿ َوْأِت  ادوًس  اْهدِ  الؾ فؿ  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  ،«الصحقح»
ثـل قال: الرحؿـ طبد بـ يزيد طـ «صحقحف»  أدطق كـُت » قال:  هريرة أبق حدَّ
 أكره، ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يف فلسؿعتـل ايقمً  فدطقُتفا مشركٌة، وهل اإلسالم إلك لأم

 اإلسالم إلك أم ل أدطق كـُت  إك ل اهلل، رسقل يا قؾُت: أبؽل، وأكا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فلتقُت 
، فتلبك  هريرة، أبل أمَّ  يفدَي  أن اهللَ  فادعُ  أكره، ما فقؽ فلسؿعتـل الققمَ  فدطقُتفا طؾلَّ
 اهلل، كبل   بدطاءِ  امستبشرً  فخرجُت  ، «هريرة أبل أم   اهدِ  الؾ فؿ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال
ا ، خشَػ  أم ل فسؿَعْت  مجاٍف، هق فنذا الباب، إلك فِصرُت  جئُت  فؾؿَّ  فؼالت: قدَملَّ

 درَطفا، ولبَِسْت  فاغتسؾْت، قال: الؿاء، خضخضةَ  وسؿعُت  هريرة، أبا يا مؽاكؽ
َّٓ  إلف ٓ أن أشفدُ  هريرة، أبا يا قالت: ثؿَّ  الباب، فػتحِت  خؿاِرها، طـ وطجؾْت   اهلل،إ

 .ورسقُلف طبُده امحؿدً  أنَّ  وأشفدُ 

 رسقل يا قؾُت: قال: الػرح، مـ أبؽل وأكا فلتقُتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلك فرجعُت  قال: 
 لوقا طؾقف وأثـك اهللَ  فَحِؿدَ  هريرة، أبل أمَّ  وهدى دطقَتؽ اهللُ  استجاب قد َأبِشر، ،اهلل

                                                           
 ( أي: ققَّدهتا.4)
دب الؿػرد» (6) لباين يف 4/09« )تػسقر الطربي»(، و69« )ٕا دب الؿػرد»(، وحسـف ٕا  (.9« )صحقح ٕا
 (.084« )صحقح مسؾؿ» (9)
 .(900ص:) تؼدم تخريجف( 8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار419
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

419 الدعاء للوالدين ولذوي القربى
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 ويحببفؿ الؿممـقـ طباده إلك وأم ل أكا يحب َبـل أن اهللَ  ادعُ  ،اهلل رسقل يا قؾُت: قال: ،اخقرً 
ف -هريرة أبا :يعـل- هذا ُطبْقَدك حب ب الؾ فؿ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: إلقـا،  إلك وأم 
ـٌ  ُخؾِؼ فؿا ،«الؿممـقـ طبادك َّٓ  يراين وٓ بل يسؿع ممم  .(1) أحبَّـلإ

ةُ  ذهفف  بالفدايِة، مشرَكقْـ كاكا إذا لؾقالديـ الدطاءِ  جقاز طؾك دالةٌ  الرائعةُ  العظقؿةُ  الؼصَّ
  فعؾ كؿا والدطقة، الدطاء بقـ لفؿا يجؿع أن لف ويـبغل .فائدتف وِطظؿِ  ذلؽ وأهؿقَّةِ 

ف مع  هريرة أبق  بالفداية لفا والدطاءِ  اإلسالم، إلك دطقهتا مـ ُيؽثر كان فؼد ، أم 
 والؿغػرة. بالرحؿة -هدايتفا بعد- َلفا الدطاءِ  مـ ُيؽثر كان  إكَّف ثؿَّ  التقفقؼ،و

ة أبل طـ «الؿػرد إدب» يف البخاري روى  أكَّف» صالب: أبل بـت هاكئ أم   مقلك مر 
 طؾقِؽ  صقتِف: بلطؾك صاح أرَضف دخؾ فنذا بالعؼقؼ، أرضف إلك هريرة أبل مع ركب

تاه، يا اُتفوبرك اهلل ورحؿةُ  السالمُ   يؼقل: وبركاتف، اهلل ورحؿة السالم وطؾقَؽ  تؼقل: أمَّ
 كؿا طـؽ َل ِض رَ وَ  اخقرً  اهلل جزاك وأكت ،ُبـّل  يا فتؼقل: ،اصغقرً  ربَّقتـِل كؿا اهلل َرحَؿِؽ 
 .(2)«اكبقرً  بررتـل

 اغػر الؾَّفؿَّ  فؼال: لقؾة هريرة أبل طـد كـَّا» :قال سقريـ بـ محؿد طـ اأيًض  وروى
ل، هريرة ٕبل  لفؿا كستغػر فـحـ سقريـ: بـ محؿد قال لفؿا، استغػر ولَِؿـ وٕم 
 .(3)«هريرة أبل دطقة يف كدخؾ حتك

 فؼد الحقاة، هذه يف طؿُؾفؿا يـؼطع حقث مقهتؿا بعد يـػعفؿا لقالديف القلدِ  ودطاء
 اإلكسانُ  مات إذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت
ٓ   طؿُؾف اكؼطع  .(4)«لف يدطق صالح َوَلدٍ  أو بف، ُيـتػع طؾؿٍ  أو ،جاريةٍ  صدقةٍ  :ثالٍث  مـإ

                                                           
 (.6844« )صحقح مسؾؿ» (4)
 (.44« )صحقح إدب الؿػرد»يف  (، وحسـف إلباين48« )إدب الؿػرد» (6)
 (.64« )صحقح إدب الؿػرد»(، وصححف إلباين يف 98« )إدب الؿػرد» (9)
 (.4094« )صحقح مسؾؿ» (8)
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 الدعاء للىالدًً ولروي اللسبى

 ُترفع» قال:  هريرة أبل طـ حسـ بنسـاد «الؿػرد إدب» يف البخاري وروى
، أْي  فقؼقل: درجُتف، مقتف بعد لؾؿق ت  .(1)«لؽ استغػرَ  ولُدك فقُؼال: هذه؟ شلءٍ  أي   رب 

ا والؿغػَرة بالرحؿة لؾقالديـ لدطاءُ ا كان وإذا ا اوإحساكً  بِرًّ  أن آبـ طؾك يـبغل وحؼًّ
 والديف، القلدُ  -باهلل والعقاذ- َيُسبَّ  أن الذكقب كبائرِ  ومِـ اإلثؿِ  أطظؿِ  مِـ فننَّ  بف، يعتـَل 
 قال:  طؿرو بـ اهلل طبد طـ «الصحقحقـ» فػل ،اتسب بً  أو ـ أشد   وهق ـ ابتداء سقاءٌ 
ـَ  أن :الؽبائرِ  أكبر ِمـ إن  » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   قال جُؾ  يؾع  اهلل، رسقل يا ققؾ: .«والديف الر 

ـُ  وكقػ جُؾ  َيؾع جُؾ  يسب  » قال: والَِديف؟ الرَّ جِؾ، أبا الر  ف ويُسب   أباه فقُسب   الر   .(2)«ُأم 

 أن :اهلل طـد الؽبائر مـ» قال:  طؿرو بـ اهلل طبد طـ «الؿػرد إدب» ويف
 .(3)«لقالده الرجؾ سبَّ يست

 لعـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  ، صالب أبل بـ طؾل طـ «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
 .(4)«والديف لعـ َمـ اهللُ 

َّٓ  يؽقن ٓ هذا ومثُؾ   الحػظ اهلل كسلل الرديئة، وإخالق الدكقئة الـػقس ذوي مِـإ
 رحقؿ. غػقر إكَّف ؛ؿسؾؿاتوال ولؾؿسؾؿقـ ولقالديـا لـا يغػر أن سبحاكف وكسللف والعافقة،

 
 

│ 

                                                           
 (.68« )صحقح إدب الؿػرد»(، وحسـف إلباين يف 90« )إدب الؿػرد» (4)
 (.46« )صحقح مسؾؿ»(، و5489« )صحقح البخاري» (6)
 (.66« )صحقح إدب الؿػرد»(، وحسـف إلباين يف 64) «إدب الؿػرد» (9)
 (.4484« )صحقح مسؾؿ» (8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه420
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدعاء للىالدًً ولروي اللسبى

 ُترفع» قال:  هريرة أبل طـ حسـ بنسـاد «الؿػرد إدب» يف البخاري وروى
، أْي  فقؼقل: درجُتف، مقتف بعد لؾؿق ت  .(1)«لؽ استغػرَ  ولُدك فقُؼال: هذه؟ شلءٍ  أي   رب 

ا والؿغػَرة بالرحؿة لؾقالديـ لدطاءُ ا كان وإذا ا اوإحساكً  بِرًّ  أن آبـ طؾك يـبغل وحؼًّ
 والديف، القلدُ  -باهلل والعقاذ- َيُسبَّ  أن الذكقب كبائرِ  ومِـ اإلثؿِ  أطظؿِ  مِـ فننَّ  بف، يعتـَل 
 قال:  طؿرو بـ اهلل طبد طـ «الصحقحقـ» فػل ،اتسب بً  أو ـ أشد   وهق ـ ابتداء سقاءٌ 
ـَ  أن :الؽبائرِ  أكبر ِمـ إن  » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   قال جُؾ  يؾع  اهلل، رسقل يا ققؾ: .«والديف الر 

ـُ  وكقػ جُؾ  َيؾع جُؾ  يسب  » قال: والَِديف؟ الرَّ جِؾ، أبا الر  ف ويُسب   أباه فقُسب   الر   .(2)«ُأم 

 أن :اهلل طـد الؽبائر مـ» قال:  طؿرو بـ اهلل طبد طـ «الؿػرد إدب» ويف
 .(3)«لقالده الرجؾ سبَّ يست

 لعـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  ، صالب أبل بـ طؾل طـ «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
 .(4)«والديف لعـ َمـ اهللُ 

َّٓ  يؽقن ٓ هذا ومثُؾ   الحػظ اهلل كسلل الرديئة، وإخالق الدكقئة الـػقس ذوي مِـإ
 رحقؿ. غػقر إكَّف ؛ؿسؾؿاتوال ولؾؿسؾؿقـ ولقالديـا لـا يغػر أن سبحاكف وكسللف والعافقة،

 
 

│ 

                                                           
 (.68« )صحقح إدب الؿػرد»(، وحسـف إلباين يف 90« )إدب الؿػرد» (4)
 (.46« )صحقح مسؾؿ»(، و5489« )صحقح البخاري» (6)
 (.66« )صحقح إدب الؿػرد»(، وحسـف إلباين يف 64) «إدب الؿػرد» (9)
 (.4484« )صحقح مسؾؿ» (8)

- أو تسبًُّبا، سواٌء ابتداء -وهو أشدُّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار421
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

421 الدعاء للوالدين ولذوي القربى
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 أجقرٌ  طؾقف ويرتتَُّب  طظقٌؿ، شلنٌ  لف الؿسؾؿقـ لعؿقم والؿغػرةِ  بالخقرِ  الدطاءَ  إنَّ 
طة وخقرات كثقرة، ة مؼتضقات مـ وهق وأخرة، الدكقا يف متـق   تجؿعفؿ التل اإليؿان أخقَّ

ا .ذلؽ طؾك لَّةإد بعضِ  ذكرُ  سبؼ وقد وتربطفؿ، ا فسقؽقن هـا الحديث أمَّ  بالدطاء خاصًّ
 كؾؿتفؿ، وتجتؿع مصالحفؿ، تـتظؿ -اهلل مـ بتقفقٍؼ - هبؿ الذيـ الؿسؾؿقـ أمر لقٓة

 وتعؿ   إحؽام، تتعطَّؾ وبدوهنؿ طدوهؿ، وُيجاهد صالُتفؿ، وُتؼام سبؾفؿ، ـُ ممَّ وتُ 
، ويختؾ   الػقضك، ـُ  صرُح  ويـثؾؿُ  آطتداء، أكقاعو والـفُب  السؾُب  ويؽثر إم
 وأطراضفؿ. وأمقالفؿ دمائفؿ طؾك الـاس يلمـ وٓ اإلسالم،

 أطظؿِ  ـْ مِ  الـاسِ  أمر وٓيةَ  أنَّ  ُيعرف أن يجب» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
، واجبات ـِ ي يـ ققام ٓ بؾ الد  َّٓ  لؾد  َّٓ  مصؾحُتفؿ تتؿ   ٓ آدم بـل فننَّ  ؛هباإ  بآجتؿاعإ

 وٕنَّ » قال: أن إلك «...رأس مـ آجتؿاع طـد لفؿ بدَّ  وٓ بعض، إلك بعضفؿ حاجةل
َّٓ  ذلؽ يتؿ   وٓ الؿـؽِر، طـ والـفَل  بالؿعروف إمرَ  أوجب تعالك اهللَ  ةٍ إ  وإمارةٍ، بؼقَّ

 الؿظؾقمِ  وكصر وإطقادِ  والُجَؿع الحج   وإقامة والعدل الجفاد مـ أوجبف ما سائر وكذلؽ
َّٓ  تتؿ   ٓ الحدود ةوإقام ةإ  اإلمارةِ  ات خاذُ  فالقاجُب » :-قال أن إلك- «...واإلمارة بالؼقَّ

ُب  وُقربةً  اديـً  َب  فننَّ  اهلل، إلك هبا ُيتؼرَّ  أفضؾ مـ رسقلف وصاطة بطاطتف فقفا إلقف التؼر 
 .(1)«الؼربات

  د فنكَّف هـا وِمـ  لف امطقعً  أمَره، َل ول لَِؿـ اكاصحً  يؽقن أن مسؾؿ كؾ   طؾك يتلكَّ
ـٍ  غقر بالؿعروف،  دطا وما اإلسالم، لفدي ذلؽ لؿـافاة خديعة؛ أو ِغش   أو لشر   مبط

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ تعالك: اهلل قال -والسالم الصالة طؾقف- الرسقل إلقف
 .[54]الـساء: ﴾ی ی ی ىئ

                                                           
 (.406 - 404)ص:« السقاسة الشرطقة» (4)
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 الدعاء لىالة أمس اآلاسلمين

 اهلل رسقل قال قال:  الداري   أوس بـ تؿقؿ طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
ـُ الد  » :ملسو هيلع هللا ىلص ةِ  ولرسقلف، ولؽتابف، هلل،» :قال اهلل؟ رسقل يا لَِؿـ قالقا: ،«الـصقحةُ  ي  وٕئؿ 

تفؿ الؿسؾؿقـ  .(1)«وطام 

 اهللَ  إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ  هريرة أبل طـ اأيًض  «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
 وٓ اجؿقعً  اهلل بحبؾ تعتصؿقا وأن ،اشقئً  بف تشركقا ٓ تعبدوه أن :اثالثً  لؽؿ يرضك
ققا، ٓ   َمـ ُتـاِصحقا وأن تػر   .(2)«أمَركؿ اهللُ  هو

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ ، ثابت بـ وزيد ، مسعقد ابـ حديث مـ «الســ» ويف
ر» قال:  هق َمـ إلك فؼف حامؾ فُرب   يسؿعف، َلؿ َمـ إلك فبؾ غف احديثً  مـ ا سؿع امرأً  اهلل كض 
ـ   يغؾ   ٓ ثالٌث  فؼقف، غقر فؼف حامؾ وُرب   مـف، أفؼف  العؿؾ إخالص مسؾؿ: قؾُب  طؾقف
 .(3)«ورائفؿ ـْ مِ  تحقط دطقَتفؿ فنن   ؛الؿسؾؿقـ جؿاطة ولزوم إمقر، وٓة ومـاصحة هلل،

 والسدادِ  بالتقفقؼ لفؿ الدطاءَ  الؿسؾؿقـ أمر لقٓةِ  الـصِح  مـ أنَّ  ريٍب  مِـ وما
ة، صالٌح  صالَحفؿ ٕنَّ  بذلؽ؛ لف ُيدطك َمـ أْوَلك فُفؿ والؿعافاِة، والصالِح   لألمَّ
 وأكثِره الدطاءِ  أهؿ   مـ لفؿ فالدطاءُ  الؿسؾؿقـ، وطؾك طؾقفؿ طائدٌ  كػُعف وسداَدهؿ

ـُ  الُػضقُؾ  اإلمام قال ولفذا ،اوكػعً  طائدة  مستجابةٌ  دطقةٌ  لل كاكت لق» : طقاض ب
َّٓ  أجعؾفا َلؿ  .(4)«والعباد البالد أمـ اإلمامُ  صؾح إذا ٕكَّف إمام؛ يفإ

ـِ  فؼفف تؿام مـ وهذا  امعؾ ؼً   الؿبارك بـ اهلل طبد قال ولفذا ففِؿف، وحس
 َلؿ الػضقَؾ  أنَّ  يؼِصد .«غقُرك هذا طؾك يجرتي مـ الخقر معؾ ؿ يا» هذه: كؾؿتف طؾك
 كػُعف يعؿ   لَِؿـ يجعؾفا أن أراد بؾ لف، كاكت لق الؿستجابة بالدطقة كػَسف يخصَّ  أن ُيِرد

                                                           
 (.55« )صحقح مسؾؿ» (4)
« صحقحف»(، وابـ حبان يف 886« )إدب الؿػرد»(، والبخاري يف 4845« )صحقح مسؾؿ» (6)

 قر هبا.ؾة الثالثة الؿلمْص الخَ  لقس يف مسؾؿ(، و8506)
(، 696« )ســ ابـ ماجف»(، و6054« )الرتمذي جامع»(، و9/665) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (9)

 (.0800« )صحقح الجامع»وصححف إلباين يف 
 (.4/448« )شرح أصقل آطتؼاد»(، والاللؽائل يف 4/44« )الحؾقة»( رواه أبق كعقؿ يف 8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدعاء لىالة أمس اآلاسلمين

 اهلل رسقل قال قال:  الداري   أوس بـ تؿقؿ طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
ـُ الد  » :ملسو هيلع هللا ىلص ةِ  ولرسقلف، ولؽتابف، هلل،» :قال اهلل؟ رسقل يا لَِؿـ قالقا: ،«الـصقحةُ  ي  وٕئؿ 

تفؿ الؿسؾؿقـ  .(1)«وطام 

 اهللَ  إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ  هريرة أبل طـ اأيًض  «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
 وٓ اجؿقعً  اهلل بحبؾ تعتصؿقا وأن ،اشقئً  بف تشركقا ٓ تعبدوه أن :اثالثً  لؽؿ يرضك
ققا، ٓ   َمـ ُتـاِصحقا وأن تػر   .(2)«أمَركؿ اهللُ  هو

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ ، ثابت بـ وزيد ، مسعقد ابـ حديث مـ «الســ» ويف
ر» قال:  هق َمـ إلك فؼف حامؾ فُرب   يسؿعف، َلؿ َمـ إلك فبؾ غف احديثً  مـ ا سؿع امرأً  اهلل كض 
ـ   يغؾ   ٓ ثالٌث  فؼقف، غقر فؼف حامؾ وُرب   مـف، أفؼف  العؿؾ إخالص مسؾؿ: قؾُب  طؾقف
 .(3)«ورائفؿ ـْ مِ  تحقط دطقَتفؿ فنن   ؛الؿسؾؿقـ جؿاطة ولزوم إمقر، وٓة ومـاصحة هلل،

 والسدادِ  بالتقفقؼ لفؿ الدطاءَ  الؿسؾؿقـ أمر لقٓةِ  الـصِح  مـ أنَّ  ريٍب  مِـ وما
ة، صالٌح  صالَحفؿ ٕنَّ  بذلؽ؛ لف ُيدطك َمـ أْوَلك فُفؿ والؿعافاِة، والصالِح   لألمَّ
 وأكثِره الدطاءِ  أهؿ   مـ لفؿ فالدطاءُ  الؿسؾؿقـ، وطؾك طؾقفؿ طائدٌ  كػُعف وسداَدهؿ

ـُ  الُػضقُؾ  اإلمام قال ولفذا ،اوكػعً  طائدة  مستجابةٌ  دطقةٌ  لل كاكت لق» : طقاض ب
َّٓ  أجعؾفا َلؿ  .(4)«والعباد البالد أمـ اإلمامُ  صؾح إذا ٕكَّف إمام؛ يفإ

ـِ  فؼفف تؿام مـ وهذا  امعؾ ؼً   الؿبارك بـ اهلل طبد قال ولفذا ففِؿف، وحس
 َلؿ الػضقَؾ  أنَّ  يؼِصد .«غقُرك هذا طؾك يجرتي مـ الخقر معؾ ؿ يا» هذه: كؾؿتف طؾك
 كػُعف يعؿ   لَِؿـ يجعؾفا أن أراد بؾ لف، كاكت لق الؿستجابة بالدطقة كػَسف يخصَّ  أن ُيِرد

                                                           
 (.55« )صحقح مسؾؿ» (4)
« صحقحف»(، وابـ حبان يف 886« )إدب الؿػرد»(، والبخاري يف 4845« )صحقح مسؾؿ» (6)

 قر هبا.ؾة الثالثة الؿلمْص الخَ  لقس يف مسؾؿ(، و8506)
(، 696« )ســ ابـ ماجف»(، و6054« )الرتمذي جامع»(، و9/665) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (9)

 (.0800« )صحقح الجامع»وصححف إلباين يف 
 (.4/448« )شرح أصقل آطتؼاد»(، والاللؽائل يف 4/44« )الحؾقة»( رواه أبق كعقؿ يف 8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار423
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

423 الدعاء لوالة أمر املسلمين
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 طان.السؾ وهق حصؾَ  إذا

مة، الػضقؾ كؾؿة كحقُ   أحؿد اإلمام طـ اأيًض  ُكؼؾ وقد  بؽر أبق قال الؿتؼد 
ـَ  أحؿدَ  :يعـل- اهلل طبد أبا سؿعُت » :الؿروزي َؾ  وَذَكر -حـبؾ ب  فؼال:  الؿتقك 

 .(1)«والعافقة بالصالِح  لف ٕدطق إك ل

 كتبقه ما ضؿـ يف هذا تؼرير يف والجؿاطة السـة أهؾ طـ الـؼقل تؽاثرت ولفذا
 ذلؽ وِمـ مسؾؿ، كؾ   طؾقف يؽقن أن يـبغل الذي السؾقؿ والؿعتَؼدِ  الحّؼ  الؿـفج قانب يف

تِـا طؾك الخروَج  كرى وٓ» : الطحاوي جعػر أبل اإلمام ققُل   أمقِركا ووٓةِ  أئؿَّ
 اهلل صاطة مـ صاطَتفؿ وكرى صاطتفؿ، مـ ايدً  كـزعُ  وٓ طؾقفؿ كدطق وٓ جاروا، وإن
 .(2)«والؿعافاة بالصالح لفؿ وكدطق بؿعصقة، يلمروا َلؿ ما فريضة، 

 الجؿعةَ  الحديث أصحاُب  ويرى» : الصابقين طثؿان أبق اإلسالم شقخ وقال
ا إمام، كّؾ  خؾػ الصؾقات مـ وغقَرهؿا والعقديـ  جفادَ  ويرون ،افاجرً  أو كان برًّ

 والصالح والتقفقؼ إلصالحبا لفؿ الدطاءَ  ويرون فَجرة، جَقرة كاكقا وإن معفؿ، الؽػرةِ 
 .(3)«الرطقَّة يف العدل وبسط

 الصالةَ  -السـة أهؾ :أي- ويرون» : اإلسؿاطقؾل بؽر أبق الحافظ اإلمام وقال
ا مسؾؿ إمام كؾ   خؾػ وغقرها والجؿعة  بالصالح لفؿ الدطاءَ  ويرون ...افاجرً  أو كان َبرًّ
 كثقرة. لؿعـكا هذا يف السؾػ طـ والـؼقل .(4)«العدل إلك والعطِػ 

 وطدم فقفؿ والقققعة القٓةِ  سب   مـ الحذر أشد   يحذرَ  أن: الؿسؾؿ طؾك ويجب
، طؾقفؿ والدطاءِ  بالخقر، لفؿ الدطاء  وصححف- «السـة» يف طاصؿ أبل ابـ روى بالشر 
 قالقا: ملسو هيلع هللا ىلص محؿد أصحاب مـ كرباؤكا هناكا» قال:  مالؽ بـ أكس طـ -إلباين

                                                           
 (.40« )السـة»( رواه الخالل يف 4)
 (.864)ص:« ؼقدة الطحاويةشرح الع» (6)
 (.460)ص:« طؼقدة السؾػ» (9)
 (.50 - 55)ص:« اطتؼاد أهؾ السـة» (8)
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 الدعاء لىالة أمس اآلاسلمين

قهؿ وٓ أمراَءكؿ ُسب قات ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال  ؛واصبروا اهللَ  وات ؼقا تبغضقهؿ، وٓ تغش 
 .(1)«قريٌب  إمرَ  فنن  

 السؾطان، كصُح  يتؿؽـ يؽـ َلؿ إن» :«التؿفقد» كتابف يف  البر طبد ابـ وقال
 ساق ثؿَّ  ،«...إمراء سب   طـ يـفقن -الصحابة :أي- كاكقا فنكَّفؿ والدطاء، فالصرب
م سأك حديث بسـده  .(2)الؿتؼد 

ون ô السؾػ وكان  إمقر مِـ طؾقفؿ والدطاءِ  القٓةِ  بسب   آشتغال يعد 
 الرجَؾ  رأيت إذا» : البربفاري طؾل بـ الحسـ اإلمام يؼقل ذلؽ ويف الؿحَدثة،

 لؾسؾطان يدطق الرجَؾ  سؿعَت  وإذا هقى، صاحُب  أكَّف فاطؾؿ السؾطان طؾك يدطق
 .(3)«-تعالك اهلل شاء إن- سـَّة صاحُب  أكَّف فاطؾؿ بالصالح

ـ  باز بـ العزيز طبد الشقخ سؿاحة ئؾُس  وقد  لقٓة الدطاء طـ يؿتـع طؿ 
 وأفضؾ الُؼربات أطظؿ مـ إمر لقلل   الدطاءُ  بصقرتِف، وطدم جفؾف مِـ هذا» فؼال: إمر

 مـزلتف وجعؾ لف وغػر  كالمف آخر إلك «...ولعباده هلل الـصقحة ومـ الطاطات،
 لؽؾ   ُيقف ؼـا وأن كؾَّف، شلكـا لـا ُيصؾح أن سبحاكف كسللف كؿا إطؾك، الػردوس الجـَّة يف

 اصراصً  إلقف وإيَّاهؿ يفدَيـا وأن أمِركا، وٓةَ  ُيصؾح وأن وأخرة، الدكقا يف ُيحب ف خقر
 .امستؼقؿً 

                                                           
 (.844)ص:« السـة» (4)
 (.64/648« )التؿفقد» (6)
 (.449)ص:« شرح السـة» (9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه424
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدعاء لىالة أمس اآلاسلمين

قهؿ وٓ أمراَءكؿ ُسب قات ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال  ؛واصبروا اهللَ  وات ؼقا تبغضقهؿ، وٓ تغش 
 .(1)«قريٌب  إمرَ  فنن  

 السؾطان، كصُح  يتؿؽـ يؽـ َلؿ إن» :«التؿفقد» كتابف يف  البر طبد ابـ وقال
 ساق ثؿَّ  ،«...إمراء سب   طـ يـفقن -الصحابة :أي- كاكقا فنكَّفؿ والدطاء، فالصرب
م سأك حديث بسـده  .(2)الؿتؼد 

ون ô السؾػ وكان  إمقر مِـ طؾقفؿ والدطاءِ  القٓةِ  بسب   آشتغال يعد 
 الرجَؾ  رأيت إذا» : البربفاري طؾل بـ الحسـ اإلمام يؼقل ذلؽ ويف الؿحَدثة،

 لؾسؾطان يدطق الرجَؾ  سؿعَت  وإذا هقى، صاحُب  أكَّف فاطؾؿ السؾطان طؾك يدطق
 .(3)«-تعالك اهلل شاء إن- سـَّة صاحُب  أكَّف فاطؾؿ بالصالح

ـ  باز بـ العزيز طبد الشقخ سؿاحة ئؾُس  وقد  لقٓة الدطاء طـ يؿتـع طؿ 
 وأفضؾ الُؼربات أطظؿ مـ إمر لقلل   الدطاءُ  بصقرتِف، وطدم جفؾف مِـ هذا» فؼال: إمر

 مـزلتف وجعؾ لف وغػر  كالمف آخر إلك «...ولعباده هلل الـصقحة ومـ الطاطات،
 لؽؾ   ُيقف ؼـا وأن كؾَّف، شلكـا لـا ُيصؾح أن سبحاكف كسللف كؿا إطؾك، الػردوس الجـَّة يف

 اصراصً  إلقف وإيَّاهؿ يفدَيـا وأن أمِركا، وٓةَ  ُيصؾح وأن وأخرة، الدكقا يف ُيحب ف خقر
 .امستؼقؿً 

                                                           
 (.844)ص:« السـة» (4)
 (.64/648« )التؿفقد» (6)
 (.449)ص:« شرح السـة» (9)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار425
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

425 الدعاء لوالة أمر املسلمين
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ًٓ  الحديُث  يزال ٓ  هق الذي الؿسؾؿقـ إلخقاكف الؿسؾؿ طاءد فضؾ بقان يف مقصق

 اهلل قال كؿا تربطفؿ، التل الديـ ورابطة تجؿعفؿ، التل اإلسالم أخقة مؼتضقات مـ
 ٴۇ ۈ﴿ تعالك: وقال ،[84]التقبة: ﴾گ گ گ گ ک﴿ تعالك:
 .[46]الحجرات: ﴾ۋ

 مـ فردٍ  كؾ   مـ الدطاءَ  ومؼتضقاهتا إخقة هذه متطؾَّبات مـ أنَّ  ريٍب  مـ وما 
 إذ ذلؽ؛ وكحق والرحؿة والؿغػرة والعافقة بالخقر الؿسؾؿقـ لعؿقم الؿسؾؿقـ فرادأ

 حتك أحُدكؿ يممـ ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا الخقر، مـ لـػسف ُيحب ف ما إلخقاكف ُيحب   الؿسؾؿُ 
 .(1)«لـػسف يحب   ما ٕخقف يحب  

ة مـ جؿؾةٌ  معـا مرَّ  أن سبؼ وقد  الةِ  إدلَّ   وطظؿ غقِر،لؾ الدطاءِ  فضؾ طؾك الدَّ
 والخقر. والثقاب إجر مـ ذلؽ طؾك يرتتب ما

ا  مـ يخؾق ٓ الؿسؾؿُ  بف يدطق دطاءٍ  كؾ   أن   الؿؼامِ  هذا يف ُيعؾؿ أن يحسـ ومؿ 
 لف: الؿدطق باطتبار وذلؽ أربعة، أقسامٍ 

 يؼقل: كلن وأخرة، الدكقا خقري مـ يشاء بؿا لـػسف الؿسؾؿُ  يدطقَ  أن أحدها:
 ؼكوالت   الفدى أسللؽ إك ل الؾَّفؿَّ » يؼقل: أو ،«والسداد الفدى أسللَؽ  ك لإ الؾَّفؿَّ »

 هبا فقليت إدطقة، مـ ذلؽ وكحق ،«ذكبل لل اغػر الؾَّفؿَّ » يؼقل: أو ،«والغـك والعػاَف 
 يف أو ،السجقد يف لـػسف هبا يدطق التل إدطقة يف الصالة يف اإلمام حتك اإلفراد، بؾػظ

 السالم. قبؾ الصالة آخر يف أو لسجدتقـ،ا بقـ سةؾْ الجِ 

                                                           
 (.85، ومسؾؿ )(49) رواه البخاري (4)
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 أكسام الدعاء باعخباز اآلادُعّىِ له

 رب  » كؼقلف: اإلفراد، بؾػظ كؾ فا أدطقتف يف والؿحػقظ» : الؼقؿ ابـ قال
 دطاء يف ققلف ومـفا طـف، الؿحػقضة إدطقة وسائر ،(1)«واهدين وارحؿـل لل اغػر

 وبقـ بقـل باِطد الؾ فؿ   والَبَرد، والؿاء بالثؾج خطاياي مـ اغسؾـل الؾ فؿ  » آستػتاح:
 أحؿد اإلمام وروى ،(2)الحديث «...والؿغرب الؿشرق بقـ باطدَت  كؿا خطاياي
 بدطقةٍ  كػَسف فقخص   اققمً  طبٌد  ُمم  يَ  ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ ثقبان حديث مـ الســ وأهؾ
 ابـ اإلسالم شقخ سؿعُت  : الؼقؿ ابـ قال ثؿ   ...(3)«خاكفؿ فؼد فعؾ فنن دوكفؿ،
 ولؾؿلمقمقـ، لـػسف اإلمام بف يدطق الذي الدطاء يف طـدي الحديث هذا يؼقل: تقؿقة

 .(4)«وكحقه الؼـقت كدطاء ؛فقف ويشرتكقن

 بف يليت فنكَّف ،الؽريؿ الؼرآن أدطقة مـ صالتف يف بف دطا الذي الدطاءُ  كان إذا إكَّف ثؿَّ 

 ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: كؼقلف ؛الؽريؿ الؼرآن يف وردت التل الصقغة طؾك
 ركعات مـ ركعة كؾ   يف بؾ صالتف، يف الؿسؾؿ بف يدطق طظقؿٌ  دطاءٌ  ففذا ،[0حة:]الػات

-الؼقؿ ابـ ذلؽ بق ـ كؿا- الدطاء هذا يف الجؿع ضؿقر بصقغة اإلتقان ووجفُ  الصالة،

 واإلتقان» ،[5 ]الػاتحة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: لؼقلف امطابؼً  لقؽقن 
 الرب   إلك وافتؼار طبقدية مؼامُ  الؿؼامَ  فننَّ  وأفخؿ، أحسـ الؿقضعقـ يف الجؿع بضؿقر
 أي: ؛الجؿع ضؿقر بصقغة بف فلتك وهدايتف، واستعاكتف طبقديتف إلك بالػاقة وإقرار تعالك
ون طبقدك معاشر كحـ  .(5)«بالعبقدية لؽ ُمؼر 

 لغقره الؿسؾؿ يدطق أن :ففق لف الؿدطق باطتبار الدطاء أقسام مـ الثاين الؼسؿ وأما
ـِ  ٕكس دطائف يف ملسو هيلع هللا ىلص كؼقلف ذلؽ، كحق أو الؿغػرة أو بالفداية  الؾ فؿ  » : مالؽ ب

                                                           
 (.6040) مسؾؿرواه  (4)
 (.545(، ومسؾؿ )888البخاري ) رواه (6)
 (،469(، و ابـ ماجف )958(، والرتمذي )46داود ) ق(، وأب5/646« )الؿسـد»واه أحؿد يف ر (9)

 (.45« )ضعقػ ســ أبل داود»وذكره إلباين يف 
 (.608-4/609ٓبـ الؼقؿ )« زاد الؿعاد» (8)
 (.6/94« )بدائع الػقائد»( اكظر: 5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أكسام الدعاء باعخباز اآلادُعّىِ له

 رب  » كؼقلف: اإلفراد، بؾػظ كؾ فا أدطقتف يف والؿحػقظ» : الؼقؿ ابـ قال
 دطاء يف ققلف ومـفا طـف، الؿحػقضة إدطقة وسائر ،(1)«واهدين وارحؿـل لل اغػر

 وبقـ بقـل باِطد الؾ فؿ   والَبَرد، والؿاء بالثؾج خطاياي مـ اغسؾـل الؾ فؿ  » آستػتاح:
 أحؿد اإلمام وروى ،(2)الحديث «...والؿغرب الؿشرق بقـ باطدَت  كؿا خطاياي
 بدطقةٍ  كػَسف فقخص   اققمً  طبٌد  ُمم  يَ  ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ ثقبان حديث مـ الســ وأهؾ
 ابـ اإلسالم شقخ سؿعُت  : الؼقؿ ابـ قال ثؿ   ...(3)«خاكفؿ فؼد فعؾ فنن دوكفؿ،
 ولؾؿلمقمقـ، لـػسف اإلمام بف يدطق الذي الدطاء يف طـدي الحديث هذا يؼقل: تقؿقة

 .(4)«وكحقه الؼـقت كدطاء ؛فقف ويشرتكقن

 بف يليت فنكَّف ،الؽريؿ الؼرآن أدطقة مـ صالتف يف بف دطا الذي الدطاءُ  كان إذا إكَّف ثؿَّ 

 ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: كؼقلف ؛الؽريؿ الؼرآن يف وردت التل الصقغة طؾك
 ركعات مـ ركعة كؾ   يف بؾ صالتف، يف الؿسؾؿ بف يدطق طظقؿٌ  دطاءٌ  ففذا ،[0حة:]الػات

-الؼقؿ ابـ ذلؽ بق ـ كؿا- الدطاء هذا يف الجؿع ضؿقر بصقغة اإلتقان ووجفُ  الصالة،

 واإلتقان» ،[5 ]الػاتحة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: لؼقلف امطابؼً  لقؽقن 
 الرب   إلك وافتؼار طبقدية مؼامُ  الؿؼامَ  فننَّ  وأفخؿ، أحسـ الؿقضعقـ يف الجؿع بضؿقر
 أي: ؛الجؿع ضؿقر بصقغة بف فلتك وهدايتف، واستعاكتف طبقديتف إلك بالػاقة وإقرار تعالك
ون طبقدك معاشر كحـ  .(5)«بالعبقدية لؽ ُمؼر 

 لغقره الؿسؾؿ يدطق أن :ففق لف الؿدطق باطتبار الدطاء أقسام مـ الثاين الؼسؿ وأما
ـِ  ٕكس دطائف يف ملسو هيلع هللا ىلص كؼقلف ذلؽ، كحق أو الؿغػرة أو بالفداية  الؾ فؿ  » : مالؽ ب

                                                           
 (.6040) مسؾؿرواه  (4)
 (.545(، ومسؾؿ )888البخاري ) رواه (6)
 (،469(، و ابـ ماجف )958(، والرتمذي )46داود ) ق(، وأب5/646« )الؿسـد»واه أحؿد يف ر (9)

 (.45« )ضعقػ ســ أبل داود»وذكره إلباين يف 
 (.608-4/609ٓبـ الؼقؿ )« زاد الؿعاد» (8)
 (.6/94« )بدائع الػقائد»( اكظر: 5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار427
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

427 أقسام الدعاء باعتبار املدُعّوِ  له
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 سػقان أبل بـ لؿعاوية دطائف يف ملسو هيلع هللا ىلص وكؼقلف ،(1)«رزقتف فقؿا لف وبارك وولَده، ماَلف َأْكثِر
 لفذا طظقؿةً  مـؼبةً  ُتعد   وهذه ،(2)«بف واهدِ  واهده ،امفديًّ  اهاديً  اجعؾف الؾ فؿ  » :

 خؾػاء وأحد العالؿقـ، رب   وحل وكاتب الؿممـقـ، خال هق الذي الجؾقؾ، الصحابل  
 ققل اأيًض  ذلؽ ومـ وأرضاه، رضل اهلل طـف مؾقكفؿ وخقر مؾقكفؿ، وأول الؿسؾؿقـ،

 .(3)«العذاب َوقِفِ  والحساب الؽتاب معاويةَ  طؾ ؿ الؾ فؿ  » لف: دطائف يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  

ًٓ  لـػسف بالدطاء فقبدأ ولغقره، لـػسف يدطق أن :الثالث الؼسؿ  لحديث لغقره؛ يدطق ثؿَّ  أو
 .(4)الرتمذي رواه ،«بـػسف بدأ لف فدطا اأحدً  ذكر إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ » : كعب بـ أُبل  

 جث يت﴿ تعالك: كؼقلف طديدٌة، أمثؾةٌ  الـقع هذا مـ الؽريؿ الؼرآن ويف
ِ  ،[44]محؿد: ﴾ىث مث  مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿ :فِ وققل
ِ  ،[64]كقح: ﴾يب ىب  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ :فِ وققل
ا ولغقره، لـػسف الدطاءَ  يريد طـدما الداطل يؼقلف وهذا ،[84]إبراهقؿ: ﴾ۈئ  إن وأمَّ

 يف ذلؽ مثُؾ  ورد كؿا لـػسف، يدطق أن الحالة هذه يف يؾزمف فال فؼط، لغقره الدطاءَ  أراد
م كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أدطقة مـ كثقر  . لؿعاوية ودطائف ٕكٍس، ملسو هيلع هللا ىلص دطائف يف معـا تؼدَّ

 ودطاء الؼـقت، دطاء يف كؿا الجؿع، بضؿقر ولغقره لـػسف يدطق أن الرابع: الؼسؿ
 الجؿعة. يقم الخطقب ودطاء آستسؼاء،

 كان قؾَّؿا قال:  طؿر بـ اهلل طبد طـ وغقُره الرتمذي رواه ما :ذلؽ ومـ
 اقِسؿ الؾ فؿ  » ٕصحابف: الدطقات هبمٓء يدطق حتك مجؾس مـ يؼقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 ومـ جـ تؽ، بف تبؾ غـا ما صاطتِؽ ومـ معاصقؽ، وبقـ بقــا بف تحقل ما خشقتِؽ مـ الـ

                                                           
 (.6846(، ومسؾؿ )0984البخاري )رواه  (4)
 «الطبؼات الؽربى»ابـ سعد يف (، و9486(، والرتمذي )8/640« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (6)

 (.4404« )الصحقحة»( والؾػظ لف، وصححف إلباين يف 8/646)
 (.8/468« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (9)
 .(، والؾػظ لؾرتمذي9945) «جامع الرتمذي»(، و9448(، وأبق داود )6946رواه مسؾؿ )( 8)
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 أكسام الدعاء باعخباز اآلادُعّىِ له

ن ما القؼقـ تـا وأبصاركا بلسؿاطـا مت عـا الؾ فؿ   .الدكقا مصائب طؾقـا بف تفق   أحققتـا، ما وقق 
 جعؾت وٓ طاداكا، ـْ مَ  طؾك واكصركا ضؾؿـا، َمـ طؾك ثلركا واجعؾ مـ ا، القارَث  واجعؾف
ـا، أكبرَ  الدكقا تجعؾ وٓ ديــا، يف ُمصقبتـا  ٓ ـْ مَ  طؾقـا تسؾ ط وٓ طؾِؿـا، مبؾغَ  وٓ هؿ 
 لف. الؿدطق باطتبار لؾدطاء أربعة أقسامٌ  ففذه ،(1)«يرحؿـا

   اخقرً  اهلل جزاك :ققُل  سقؿا وٓ إلقف، أحسـ لَِؿـ يدطقَ  أن لؾؿسؾؿ وُيستحب، 
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  ، طؿر ابـ طـ «الؿسـد» يف ثبت لِؿا ؛طاءالد يف يؽقن ما أبؾغ فنكَّفا
 حت ك لف افادطق بف تؽافموكف ما تجدوا َلؿ فنن فؽافئقه، امعروفً  إلقؽؿ صـع َمـ» قال:

 اهلل رسقل قال قال:  زيد بـ أسامة طـ الرتمذي ويف ،(2)«كافلتؿقه قد أك ؽؿ اوْ ترَ 
 والحؿد ،(3)«الثـاء يف أبؾغَ  فؼد ؛اخقرً  اهلل جزاك لػاطِؾف: فؼال معروٌف  إلقف ُصـع َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص
 العاَلؿقـ. رب   هلل

 

 

 

 
│ 

                                                           
 (.9566« )الرتمذي جامع» (4)
إدب »و (،6508« )ســ الـسائل»و (،4086) «ســ أبل داود»و (،44، 6/04« )الؿسـد» (6)

 (.658« )الصحقحة»وصححف إلباين يف  (،640) «الؿػرد
 (.0904« )صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 6695« )الرتمذي جامع» (9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه428
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أكسام الدعاء باعخباز اآلادُعّىِ له

ن ما القؼقـ تـا وأبصاركا بلسؿاطـا مت عـا الؾ فؿ   .الدكقا مصائب طؾقـا بف تفق   أحققتـا، ما وقق 
 جعؾت وٓ طاداكا، ـْ مَ  طؾك واكصركا ضؾؿـا، َمـ طؾك ثلركا واجعؾ مـ ا، القارَث  واجعؾف
ـا، أكبرَ  الدكقا تجعؾ وٓ ديــا، يف ُمصقبتـا  ٓ ـْ مَ  طؾقـا تسؾ ط وٓ طؾِؿـا، مبؾغَ  وٓ هؿ 
 لف. الؿدطق باطتبار لؾدطاء أربعة أقسامٌ  ففذه ،(1)«يرحؿـا

   اخقرً  اهلل جزاك :ققُل  سقؿا وٓ إلقف، أحسـ لَِؿـ يدطقَ  أن لؾؿسؾؿ وُيستحب، 
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  ، طؿر ابـ طـ «الؿسـد» يف ثبت لِؿا ؛طاءالد يف يؽقن ما أبؾغ فنكَّفا
 حت ك لف افادطق بف تؽافموكف ما تجدوا َلؿ فنن فؽافئقه، امعروفً  إلقؽؿ صـع َمـ» قال:

 اهلل رسقل قال قال:  زيد بـ أسامة طـ الرتمذي ويف ،(2)«كافلتؿقه قد أك ؽؿ اوْ ترَ 
 والحؿد ،(3)«الثـاء يف أبؾغَ  فؼد ؛اخقرً  اهلل جزاك لػاطِؾف: فؼال معروٌف  إلقف ُصـع َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص
 العاَلؿقـ. رب   هلل
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 (.9566« )الرتمذي جامع» (4)
إدب »و (،6508« )ســ الـسائل»و (،4086) «ســ أبل داود»و (،44، 6/04« )الؿسـد» (6)

 (.658« )الصحقحة»وصححف إلباين يف  (،640) «الؿػرد
 (.0904« )صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 6695« )الرتمذي جامع» (9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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رً  يؽقن أن :دطائف يف الؿسؾؿ يراطقفا أن يـبغل التل الؿفؿة إمقر مـ إن    بؿا امتبص 
ع وٓ مستعجؾ غقرَ  ، رب ف مـ ويطؾُبف بف يدطق  أن يـبغل بؾ ويسلل، يطؾب فقؿا متسر 
 جدير شر   هق وما بف، بالدطاء حؼقٌؼ  خقر هق ما لقتحؼؼ التدب ر؛ حؼَّ  أمقره يف يتدبَّر

ره غضبف طـد الـاس مـ اكثقرً  أنَّ  وذلؽ مـف، بآستعاذة  الؿزطجة إمقر وحصقلِ  وتضج 
ه ٓ بؿا مالف أو ولده أو كػسف طؾك يدطق قد لف ُؼف يسر   طـ ئكاش وهذا .وحصقُلف تحؼ 

ع  چ چ چ﴿ تعالك: اهلل يؼقل العقاقب، يف كظره وطدم وطجؾتِف اإلكسان تسر 
 ببالف، يخطرُ  ما صؾِب  إلك ُيسارعُ  أي: ،[44]اإلسراء: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ
 ولفذا وَقؾُؼف، طَجؾُتف ذلؽ طؾك اإلكسانَ  َيحِؿُؾ  وإكَّؿا طقاقبف، وسقء ضرِره طـ امتعامقً 
 .﴾ڍ ڇ ڇ﴿ تعالك: قال

 طؾك الدطاءَ  ،مالؿؼا هذا يف اضررً  يؽقن ما وأشّد  اخطرً  يؽقن ما أبؾغ مـ وإن  
 ذلؽ، كحق أو ،الجـة دخقل مـ الحرمان أو الـار دخقل أو العذاب أو بالفالك الـػس
َّٓ  يػعؾف ٓ وهذا َػفِ  يف الغايةَ  بؾغ َمـإ ، يف والـفايةَ  السَّ  طـ ذلؽ اهلل حؽك كؿا الغل 
  كؼقلفؿ: لدطقهتؿ، الؿعارضقـ ؾالرُس  دطقة طـ الؿعرضقـ الؽػار

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿
 ،[86]إطراف: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ وققلفؿ: ،[96]إكػال: ﴾ى
ا ذلؽ غقر إلك  وَسَػِففؿ، غق فؿ وِطظؿ جفؾفؿ، تؿام طؾك يدل   مؿا ؛طـفؿ اهلل حؽك مِؿَّ

ةِ   وصدودهؿ. إطراِضفؿ وشدَّ

 يحَتؿؾ [44]اإلسراء: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ تعالك: وققلف
 والفالك بالشر   كػسف طؾك يدطق أي: الؽافُر، هق الؿؼالة هذه الؼائؾ باإلكسان الؿرادَ  أنَّ 
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 خطىزة الدعاء على الىفس أو الغير

مت كؿا بالخقر، دطاَءه والعذاب العؼقبة واستعجالِ   ذلؽ. طؾك إمثؾة تؼدَّ

 وهق أفراده، بعض مـ الدطاء هذا لقققع الجـس؛ هـا باإلكسان الؿرادَ  أنَّ  وَيحتؿؾ
 .(1)فقف لف ُيستجاب أن يحب   ٓ بؿا والغضب الضجر طـد وولده كػسف طؾك الرجؾ دطاء

 بعض يف ودطائِف اإلكسانِ  طجؾةِ  طـ تعالك يخرب» أية: معـك يف  كثقر ابـ قال
، مالف أو ولِده أو كػسف طؾك إحقان مار أو الفالك أو بالؿقت :أي بالشر   الؾعـة أو الدَّ

 ڑ ژ ژ﴿ تعالك: قال كؿا بدطائف، لفؾؽ رب ف لف استجاب فؾق ذلؽ، كحقِ  أو
 .(2)«...[44 ]يقكس: ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ

  طباس ابـ طـ جاء ما مـفا السؾػ، طـ طديدة آثار الؿعـك هذا يف جاء وقد
 ققل :يعـل [44]اإلسراء: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ ققلف:» قال:

ؾُيع فؾق طؾقف، واغضب اْلَعـف الؾَّفؿ اإلكسان: ؾ كؿا ذلؽ لف ج   .«َلفؾؽ الخقرَ  لف ُيعج 

 ولق وولَده، ماَلف فقؾعـ مالف طؾك يدطق أي:» أية: معـك يف  قتادة وقال
 .«ٕهؾؽف لف اهلل استجاب

 فَقْعَجؾ امرأتف، وطؾك ولده طؾك بالشر   اإلكسانِ  دطاءُ  ذلؽ» : مجاهد وقال
ـُ  ثارأ هذه أخرج .«يصقَبف أن ُيحب   وٓ طؾقف، فقدطق  .(3)«تػسقره» يف جرير اب

ـُ  وأخرج  طؾك بالشر   اإلكسان دطاءُ  ذلؽ» قال:  الحسـ طـ حاتؿ أبل اب
 وولَده، وماَلف زوجتَف ويسب   كػَسف فقسب   طؾقف، فقدطق أحدهؿ يغضب امرأتِف، وطؾك ولِده
 .(4)«فقعطقف بالخقر يدطق ثؿَّ  ذلؽ، فقؿـُعف طؾقف، شؼَّ  ذلؽ اهلل أططاه فنن

 وضجِرهؿ غضبفؿ حال بالشر   دطائفؿ يف لفؿ يستجقب ٓ أكَّف :بعباده اهلل رحؿة ِمـو
 ژ ژ﴿ تعالك: قال كؿا ،اوإحساكً  مـف رحؿةً  بالخقر؛ دطائفؿ يف لفؿ كاستجابتف

                                                           
 (.9/644لؾشقكاين )« فتح الؼدير»( اكظر: 4)
 (.80 -5/85« )رآن العظقؿتػسقر الؼ» (6)
 (.84 -4/88« )جامع البقان» (9)
 (.5/680« )الدر الؿـثقر»( اكظر: 8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 خطىزة الدعاء على الىفس أو الغير

مت كؿا بالخقر، دطاَءه والعذاب العؼقبة واستعجالِ   ذلؽ. طؾك إمثؾة تؼدَّ

 وهق أفراده، بعض مـ الدطاء هذا لقققع الجـس؛ هـا باإلكسان الؿرادَ  أنَّ  وَيحتؿؾ
 .(1)فقف لف ُيستجاب أن يحب   ٓ بؿا والغضب الضجر طـد وولده كػسف طؾك الرجؾ دطاء

 بعض يف ودطائِف اإلكسانِ  طجؾةِ  طـ تعالك يخرب» أية: معـك يف  كثقر ابـ قال
، مالف أو ولِده أو كػسف طؾك إحقان مار أو الفالك أو بالؿقت :أي بالشر   الؾعـة أو الدَّ

 ڑ ژ ژ﴿ تعالك: قال كؿا بدطائف، لفؾؽ رب ف لف استجاب فؾق ذلؽ، كحقِ  أو
 .(2)«...[44 ]يقكس: ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ

  طباس ابـ طـ جاء ما مـفا السؾػ، طـ طديدة آثار الؿعـك هذا يف جاء وقد
 ققل :يعـل [44]اإلسراء: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ ققلف:» قال:

ؾُيع فؾق طؾقف، واغضب اْلَعـف الؾَّفؿ اإلكسان: ؾ كؿا ذلؽ لف ج   .«َلفؾؽ الخقرَ  لف ُيعج 

 ولق وولَده، ماَلف فقؾعـ مالف طؾك يدطق أي:» أية: معـك يف  قتادة وقال
 .«ٕهؾؽف لف اهلل استجاب

 فَقْعَجؾ امرأتف، وطؾك ولده طؾك بالشر   اإلكسانِ  دطاءُ  ذلؽ» : مجاهد وقال
ـُ  ثارأ هذه أخرج .«يصقَبف أن ُيحب   وٓ طؾقف، فقدطق  .(3)«تػسقره» يف جرير اب

ـُ  وأخرج  طؾك بالشر   اإلكسان دطاءُ  ذلؽ» قال:  الحسـ طـ حاتؿ أبل اب
 وولَده، وماَلف زوجتَف ويسب   كػَسف فقسب   طؾقف، فقدطق أحدهؿ يغضب امرأتِف، وطؾك ولِده
 .(4)«فقعطقف بالخقر يدطق ثؿَّ  ذلؽ، فقؿـُعف طؾقف، شؼَّ  ذلؽ اهلل أططاه فنن

 وضجِرهؿ غضبفؿ حال بالشر   دطائفؿ يف لفؿ يستجقب ٓ أكَّف :بعباده اهلل رحؿة ِمـو
 ژ ژ﴿ تعالك: قال كؿا ،اوإحساكً  مـف رحؿةً  بالخقر؛ دطائفؿ يف لفؿ كاستجابتف

                                                           
 (.9/644لؾشقكاين )« فتح الؼدير»( اكظر: 4)
 (.80 -5/85« )رآن العظقؿتػسقر الؼ» (6)
 (.84 -4/88« )جامع البقان» (9)
 (.5/680« )الدر الؿـثقر»( اكظر: 8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار431
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
 .[44]يقكس: ﴾ڱ ڱ

 إذا لفؿ يستجقب ٓ أكَّف بعباده وُلطِػف حؾِؿف طـ تعالك ُيخرب» : كثقر ابـ قال
 مـفؿ يعؾؿ وأكَّف وغضبفؿ، ضجرهؿ حال يف أوٓدهؿ أو مقالفؿأ أو أكػسفؿ طؾك دطقا
 كؿا ورحؿة، الطػً  -هذه والحالة- لفؿ يستجقب ٓ فؾفذا ذلؽ، إرادة إلك الؼصد طدمَ 

 ولفذا والـؿاء، والربكة بالخقر وأوٓدهؿ أمقالفؿ أو ٕكػسفؿ دطقا إذا لفؿ يستجقب
 لق أي: ،﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ قال:

 .(1)«ذلؽ مـ اإلكثار يـبغل ٓ ولؽـ ٕهَؾؽفؿ، ذلؽ يف بف دطقه كؾَّؿا لفؿ استجاب

 وتضجره غضبف حال سقؿا وٓ- الَحَذر تؿام يحذرَ  أن :الؿسؾؿ طؾك فالقاجب- 
 ٓ مؿا ذلؽ كحق أو ،الـار أو العذاب أو بالؾعـة ولده أو مالف أو كػسف طؾك يدطق أن ـْ مِ 

ه ُؼف يسر   طؾك الدطاءُ  وأما .الضر   ودفعُ  الـػع جؾُب  الدطاء مؼصقدَ  أنَّ  وذلؽ ؛تحؼ 
 وهالٌك. ووباٌل  محٌض  ضررٌ  هق بؾ مـػعة، أي   فقف فؾقس القلد أو الؿال أو الـػس

 بـ جابر طـ ،صقيؾ حديث يف  الصامت بـ طبادة طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
 الَؿْجِديَّ  يطؾب وهق ُبقاٍط، َبْطـ غزوة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسق مع ِسركا» قال:  اهلل طبد
ـَ ا ، طؿرو ب  الخؿسةُ  مـَّا يعُؼُبف [طؾقف ُيستؼك الذي البعقر وهق] الـاضُح  وكان الُجفـلَّ

 يف كقبُتف جاءت :أي] لف كاضٍح  طؾك إكصار مـ رجؾ ُطؼبةُ  فدارت والسبعُة، والستةُ 
 لف: فؼال [وتقق ػ تؾؽل :أي] التؾدن بعض طؾقف نفتََؾدَّ  بعثف، ثؿَّ  فركبف فلكاخف [،الركقب

 قال: اهلل، رسقل يا أكا قال: «؟بعقَره ِطـالال   هذا َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال اهلل، لعـَؽ َشلْ 
 وٓ أوٓدكؿ، طؾك تدطقا وٓ أكػسؽؿ، طؾك تدطقا ٓ بؿؾعقٍن، تصحبـا فال طـف، اكزل»

 .(2)«لؽؿ فقستجقُب  ططاءً  فقفا ُيسلُل  ساطةً  اهلل مـ ُتقافؼقا ٓ أمقالؽؿ، طؾك تدطقا

                                                           
 (.8/444« )تػسقر الؼرآن العظقؿ» (4)
 (.9668« )صحقح مسؾؿ» (6)
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 خطىزة الدعاء على الىفس أو الغير

 اهلل مـ ُتقافؼقا ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص لؼقلف ؛ُيستجاب قد ذلؽ أنَّ  طؾك دٓلةٌ  الحديث هذا ويف
 ثالث» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ الحديث يف وثبت ،«لؽؿ فقستجقُب  ططاءً  فقفا ُيسلُل  ساطةً 

 .(1)«ولِده طؾك القالد ةودطق الؿسافر، ودطقةُ  الؿظؾقم، دطقةُ  مستجابات: دطقات

 دَ  أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل ولفذا  بالخقر ومالِف وولِده لـػسف الدطاءَ  كػَسف ُيعق 
 مـ -غضبف طـد سقؿا وٓ- كػسف يؿؾَؽ  وأن ذلؽ، وكحقِ  والصالِح  والربكةِ  والـؿاءِ 

 يف لف ُيستجاب فؼد الػساد، أو الشر   أو بالفالك مالف أو ولده أو كػسف طؾك يدطقَ  أن
ُر، فقـدمُ  ذلؽ  اجؿقعً  يفديـا أن اهللَ  لـرجق وإكَّا وصؾبَف، بذلؽ دطا الذي هق أكَّف مع ويتحسَّ
َؼـا وأن السبقؾ، سقاء  وأخرة. اكقالد يف ويرضاه ُيحب ف خقرٍ  لؽؾ   يقف 

 

 

 

 

 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 خطىزة الدعاء على الىفس أو الغير

 اهلل مـ ُتقافؼقا ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص لؼقلف ؛ُيستجاب قد ذلؽ أنَّ  طؾك دٓلةٌ  الحديث هذا ويف
 ثالث» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ الحديث يف وثبت ،«لؽؿ فقستجقُب  ططاءً  فقفا ُيسلُل  ساطةً 

 .(1)«ولِده طؾك القالد ةودطق الؿسافر، ودطقةُ  الؿظؾقم، دطقةُ  مستجابات: دطقات

 دَ  أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل ولفذا  بالخقر ومالِف وولِده لـػسف الدطاءَ  كػَسف ُيعق 
 مـ -غضبف طـد سقؿا وٓ- كػسف يؿؾَؽ  وأن ذلؽ، وكحقِ  والصالِح  والربكةِ  والـؿاءِ 

 يف لف ُيستجاب فؼد الػساد، أو الشر   أو بالفالك مالف أو ولده أو كػسف طؾك يدطقَ  أن
ُر، فقـدمُ  ذلؽ  اجؿقعً  يفديـا أن اهللَ  لـرجق وإكَّا وصؾبَف، بذلؽ دطا الذي هق أكَّف مع ويتحسَّ
َؼـا وأن السبقؾ، سقاء  وأخرة. اكقالد يف ويرضاه ُيحب ف خقرٍ  لؽؾ   يقف 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار433
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

433 خطورة الدعاء على النفس أو الغير
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م أن: العظقؿة الدطاء آداب مـ أن   إلك اإلشارةُ  سبؼت  دطائف يدي بقـ الداطل ُيؼد 

 اسببً  يؽقن قد واجتؿاطفا الذكقب تراكؿَ  فننَّ  ؛وخطقئةٍ  ذكٍب  كؾ   مـ  اهلل إلك التقبةَ 
 مـ سبٌب  معف والصدَق  اهلل طؾك واإلقباَل  التقبةَ  أنَّ  كؿا الدطاء، إجابة طدم أسباب مـ

ـُ  يحقك قال ولفذا واإلجابة؛ قلبُ الؼَ  أسباب  جابةَ اإل تستبطئ ٓ» : الرازي   معاذ ب
 .(1)«بالذكقب صرَقفا َسَددَت  وقد دطقت إذا

 الـ عؿ ُتزيؾ ففل وأخرة، الدكقا يف ألقؿة وكتائُج  وخقؿة طقاقب لفا فالذكقب
َّٓ  كعؿةٌ  العبد طـ زالت فؿا الـ ؼؿ، وتحؾ   َّٓ  كؼؿة بف حؾَّت وٓ بذكب،إ  قال كؿا بذكب،إ

ـُ  طؾل   َّٓ  بالءٌ  لكز ما» : صالب أبل ب َّٓ  ُرفع وٓ بذكب،إ  اهلل قال وقد ،(2)«بتقبةإ
 ،[96]الشقرى: ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ تعالك:

 ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال
 هق يؽقن حتك أحد طؾك هبا أكعؿ التل كعؿف ُيغق ر ٓ أكَّف سبحاكف فلخرب ،[59]إكػال:
 بلسباب رضاه وأسباَب  بؽػره، وشؽَره بؿعصقتف، اهلل صاطةَ  رفُقغق   بـػسف، ما ُيغق ر الذي

 .اوفاقً  جزاء طؾقف ُغق ر غقَّرَ  فنذا سخطف،

 أحد، يؽرمف َلؿ اهلل طؾك العبدُ  هان وإذا ،رب ف طؾك العبد لفقانِ  سبٌب  الذكقَب  إن   ثؿ  
 اهلل طـد الخؾؼ وأكرمُ  ،[44]الحج: ﴾گگ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: قال كؿا
 طـده، مـزلتف تؽقن العبدِ  صاطة قدر وطؾك لف، أصقُطفؿ مـزلة مـف وأقرُبفؿ لف، ؿأتؼاه
 الؼطقعةُ  وقعت وإذا مقٓه، وبقـ العبد بقـ الؼطقعةَ  ذلؽ وأوجب طـده، هان طصاه فنذا

                                                           
 (. 6/58« )شعب اإليؿان»( رواه البقفؼل يف 4)
 (.45)ص:« الجقاب الؽايف»( ذكره ابـ الؼقؿ يف 6)
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 الخىبُت مً الرهىب بين ًدي الدعاء

، أسباُب  بف واتصؾت الخقر أسباُب  العبد طـ اكؼطعت  وأي   رجاء، وأي   فالح، فلي   الشر 
 لف غـك ٓ الذي ومقٓه ولق ف وبقـ بقـف ما وُقطع الخقر أسباُب  طـف اكؼطعت لَِؿـ طقش
 ذلؽ. ـْ مِ  أقؾ وٓ طقـ صرفةَ  طـف

 ،وشقطاكف كػسف وبقـ بقـف وتخؾقَتف وترَكف لعبِده اهلل كسقانَ  تستدطل الذكقَب  إن   ثؿ  
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ تعالك: اهلل قال كجاة، معف ُيرجك ٓ الذي الفالكُ  وهـاك
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 أن وهنك بتؼقاه سبحاكف فلمر ،[44 -44]الحشر: ﴾چ چ ڃ ڃڃ ڃ
 بلن التؼقى ترك َمـ طاقب أكَّف وأخرب تؼقاه، برتكِ  كسَقف بَِؿـ الؿممـقن طباُده يتشبَّف
 مصالح مفِؿاًل  العاصل فرتى طذابف، مـ ُيـجقفا وما مصالَحفا أكساه أي: كػسف، أكساه
رُ  أمقَره إنَّ  بؾ ودكقاه، ديـف مصالُح  طؾقف اكػرصت قد لفا، اق عً مض كػسف،  فال طؾقف، تتعسَّ
ف َّٓ  ٕمرٍ  يتقجَّ رً  أو دوَكف اُمغَؾؼً  يجدهإ  لف جعَؾ  اهللَ  اتَّؼك َمـ أنَّ  كؿا وهذا طؾقف، امتعس 

 والسعادةُ  والراحةُ  فالخقرُ  ،اُطسرً  أمِره مـ لف جعؾ التؼقى ططَّؾ فَؿـ ،اُيسرً  أمِره ـْ مِ 
 الؿعصقة. يف والتعسقرُ  والشؼاوةُ  والشر   الطاطِة، يف والطؿلكقـةُ 

 الؼؾِب، يف اوكقرً  القجف، يف ضقاءً  لؾحسـة إنَّ » : مسعقد بـ اهلل طبد قال
 القجف، يف اسقادً  لؾسق ئةِ  وإنَّ  الخؾِؼ، قؾقب يف ومحبةً  البَدن، يف وققةً  الرزِق، يف وسعةً 

 .(1)«الَخؾؼ قؾقب يف ةً َض غْ وبُ  الرزق، يف اوكؼًص  البدن، يف اوهـً و الؼؾب، يف وُضؾؿةً 

 كؾ فا، وحقاتف ومالِف وبدكف قؾبف يف كثقرةً  اأضرارً  لؾعبدِ  ُتحِدُث  فالذكقُب  :كؾ   وطؾك
َّٓ  وداءٌ  شر   الدكقا يف فؾقس  والـتائج الؼبقحة أثار مـ ولفا والؿعاصل، الذكقُب  سبُبفإ

َّٓ  يعؾؿف ٓ ما وأخرة الدكقا يف والبدن الؼؾبب والؿضرة الؿذمقمةِ   .(2)اهللإ

 والؿعاصل، الذكقب مـ الحَذر أشدَّ  يحذرَ  أن :مسؾؿٍ  كؾ   طؾك القاجَب  فنن   ولفذا 
 السعادةَ  لقـاَل  ومقٓه رب ف إلك يـقَب  وأن وخطقئة، ذكٍب  كؾ   مـ  اهلل إلك يتقَب  وأن

                                                           
 (.06)ص:« الجقاب الؽايف»( ذكره ابـ الؼقؿ يف 4)
 (.465 -80ٓبـ الؼقؿ )ص:« الجقاب الؽايف»( اكظر: 6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الخىبُت مً الرهىب بين ًدي الدعاء

، أسباُب  بف واتصؾت الخقر أسباُب  العبد طـ اكؼطعت  وأي   رجاء، وأي   فالح، فلي   الشر 
 لف غـك ٓ الذي ومقٓه ولق ف وبقـ بقـف ما وُقطع الخقر أسباُب  طـف اكؼطعت لَِؿـ طقش
 ذلؽ. ـْ مِ  أقؾ وٓ طقـ صرفةَ  طـف

 ،وشقطاكف كػسف وبقـ بقـف وتخؾقَتف وترَكف لعبِده اهلل كسقانَ  تستدطل الذكقَب  إن   ثؿ  
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ تعالك: اهلل قال كجاة، معف ُيرجك ٓ الذي الفالكُ  وهـاك
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 أن وهنك بتؼقاه سبحاكف فلمر ،[44 -44]الحشر: ﴾چ چ ڃ ڃڃ ڃ
 بلن التؼقى ترك َمـ طاقب أكَّف وأخرب تؼقاه، برتكِ  كسَقف بَِؿـ الؿممـقن طباُده يتشبَّف
 مصالح مفِؿاًل  العاصل فرتى طذابف، مـ ُيـجقفا وما مصالَحفا أكساه أي: كػسف، أكساه
رُ  أمقَره إنَّ  بؾ ودكقاه، ديـف مصالُح  طؾقف اكػرصت قد لفا، اق عً مض كػسف،  فال طؾقف، تتعسَّ
ف َّٓ  ٕمرٍ  يتقجَّ رً  أو دوَكف اُمغَؾؼً  يجدهإ  لف جعَؾ  اهللَ  اتَّؼك َمـ أنَّ  كؿا وهذا طؾقف، امتعس 

 والسعادةُ  والراحةُ  فالخقرُ  ،اُطسرً  أمِره مـ لف جعؾ التؼقى ططَّؾ فَؿـ ،اُيسرً  أمِره ـْ مِ 
 الؿعصقة. يف والتعسقرُ  والشؼاوةُ  والشر   الطاطِة، يف والطؿلكقـةُ 

 الؼؾِب، يف اوكقرً  القجف، يف ضقاءً  لؾحسـة إنَّ » : مسعقد بـ اهلل طبد قال
 القجف، يف اسقادً  لؾسق ئةِ  وإنَّ  الخؾِؼ، قؾقب يف ومحبةً  البَدن، يف وققةً  الرزِق، يف وسعةً 

 .(1)«الَخؾؼ قؾقب يف ةً َض غْ وبُ  الرزق، يف اوكؼًص  البدن، يف اوهـً و الؼؾب، يف وُضؾؿةً 

 كؾ فا، وحقاتف ومالِف وبدكف قؾبف يف كثقرةً  اأضرارً  لؾعبدِ  ُتحِدُث  فالذكقُب  :كؾ   وطؾك
َّٓ  وداءٌ  شر   الدكقا يف فؾقس  والـتائج الؼبقحة أثار مـ ولفا والؿعاصل، الذكقُب  سبُبفإ

َّٓ  يعؾؿف ٓ ما وأخرة الدكقا يف والبدن الؼؾبب والؿضرة الؿذمقمةِ   .(2)اهللإ

 والؿعاصل، الذكقب مـ الحَذر أشدَّ  يحذرَ  أن :مسؾؿٍ  كؾ   طؾك القاجَب  فنن   ولفذا 
 السعادةَ  لقـاَل  ومقٓه رب ف إلك يـقَب  وأن وخطقئة، ذكٍب  كؾ   مـ  اهلل إلك يتقَب  وأن

                                                           
 (.06)ص:« الجقاب الؽايف»( ذكره ابـ الؼقؿ يف 4)
 (.465 -80ٓبـ الؼقؿ )ص:« الجقاب الؽايف»( اكظر: 6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار435
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

435  من الذنوب بين يدي الدعاء
ُ
التوبة



. 
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 ی ی ی ىئ﴿ تعالك: اهلل قال وأخرة، الدكقا يف الػالُح  لف ولقتحؼؼ والطؿلكقـةَ 
َّٓ  الػالح إلك سبقؾ فال ،[94]الـقر: ﴾مئ حئ جئ ی  الرجقعُ  وهل بالتقبة،إ
ا ةٌ  واجبةٌ  التقبةَ  فننَّ  ولفذا ؛اوباصـً  اضاهرً  يحب ف ما إلك اوباصـً  اضاهرً  اهلل يؽرهف مؿَّ  ومتعقـ 
 وإجؿاع والسـة الؽتاب يف هرةمتظا وجقهبا طؾك وإدلةُ  ومسؾؿة، مسؾؿ كؾ   طؾك
 إمة. سؾػ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل قال
 .[4]التحريؿ: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 اهلل رسقل قال قال:  الُؿزين  َيَسار بـ إغر طـ «صحقحف» يف مسؾؿ وروى
ة مائة إلقف الققم يف أتقب فنك ل ؛اهلل إلك تقبقا ،الـاس أي فا يا» :ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)«مر 

 واجبةٌ  التقبةُ  العؾؿاُء: قال» :«الصالحقـ رياض» العظقؿ كتابف يف  الـقوي قال
 فؾفا آدمل   بحؼ   تتعؾَّؼ ٓ تعالك اهلل وبقـ العبد بقـ الؿعصقةُ  كاكت فنن ذكٍب، كؾ   مِـ

 :شروط ثالثةُ 

 .الؿعصقة طـ ُيؼؾعَ  أن :أحدها 

 .فعؾِفا طؾك يـدم أن والثاين: 

 تقبُتف. تصحَّ  َلؿ الثالثة أحدُ  دَ ُفؼِ  فنن ،اأبدً  إلقفا يعقدَ  َّٓ أ زمَ يع أن :والثالث 

 حؼ   مـ يربأ وأن الثالثة، هذه أربعٌة: فشروُصفا بآدمل   تتعؾَّؼ الؿعصقةُ  كاكت وإن
ًٓ  كاكت فنن صاحبِفا، ه كحَقه أو ما  أو مـف مّؽـَف وكحقه قذف حدّ  كان وإن إلقف، ردَّ

 فنن الذكقب، جؿقع مـ يتقب أن ويجب مـفا، استحؾَّف ةً قبغِ  كاكت وإن طػقه، صؾب
ت بعِضفا مـ تاب  وقد الباقل، طؾقف َل ؼِ وبَ  الذكب، ذلؽ مـ الحؼ   أهؾ طـد تقبُتف صحَّ

  ساق ثؿَّ  ،(2)«التقبة وجقب طؾك إمة وإجؿاع والسـة الؽتاب دٓئُؾ  تظاهرت
ةِ  مـ جؿؾةً  ةِ  والسـة الؽتاب أدلَّ الَّ  ذلؽ. طؾك الدَّ

                                                           
 (.6866« )صحقح مسؾؿ» (4)
 (.8( رياض الصالحقـ )ص:6)
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 الخىبُت مً الرهىب بين ًدي الدعاء

   طثراُتف، وُتؼال درجاُتف، رتتػعَ ف إلقف؛ امـقبً  رب ف، إلك اتائبً  يؽقن أن بالؿسؾؿ فحري 
 وأن ،اكصقًح  تقبةً  لـا يؽتَب  أن اهللَ  لـرجق وإكَّا رب ف، طـد مـزلُتف وتعؾق دطقاُتف، وُتؼبؾ
 ويرضاه. ُيحب ف خقر لؽؾ   يقف ؼـا

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه436
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الخىبُت مً الرهىب بين ًدي الدعاء

   طثراُتف، وُتؼال درجاُتف، رتتػعَ ف إلقف؛ امـقبً  رب ف، إلك اتائبً  يؽقن أن بالؿسؾؿ فحري 
 وأن ،اكصقًح  تقبةً  لـا يؽتَب  أن اهللَ  لـرجق وإكَّا رب ف، طـد مـزلُتف وتعؾق دطقاُتف، وُتؼبؾ
 ويرضاه. ُيحب ف خقر لؽؾ   يقف ؼـا
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار437
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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م َؼ  إلقفا العبد حاجة ةِ وشدَّ  وأهؿقَّتِفا،  اهلل إلك التقبةِ  طـ الحديُث  تؼدَّ  لقتحؼَّ
 ُيحب   ما بالتزام اهلل إلك الرجقعُ  التقبة وحؼقؼةُ  .وأخرة الدكقا بسعادة ولقظػرَ  فالُحف،

ـُ  ففل محبقٍب، إلك مؽروه مـ رجقعٌ  ففل يؽره، ما وتركِ   لؾذكقب تركٌ  أمريـ: تتضؿ 
 وطزمٌ  هبا، والتزامٌ  الطاطة، طؾك وإقباٌل  إلقفا، العقدة طدم طؾك وطزمٌ  فعؾفا طؾك كدمٌ و

 .طؾقفا آستؼامة طؾك

 ی ی ی ىئ﴿ بؼقلف: ذلؽ فعؾ طؾك الؿطؾَؼ  الػالَح  سبحاكف اهلل طؾَّؼ ولفذا
َّٓ  امػؾحً  يؽقن وٓ مػؾٌح، تائٍب  فؽؾ   ،[94]الـقر: ﴾مئ حئ جئ ی  إذاإ
 حظ ف كؼص الؿلمقر تَركَ  أو الؿحظقر ارتؽب بلن بذلؽ أَخؾَّ  فنن ،امعً  بإمريـ أتك

 لـػسف اضالؿً  لؾؿحظقر وفعؾِف لؾؿلمقر برتكِف وكان ذلؽ، بحسب الػالح مـ وكصقُبف
 الؿلمقر فتاركُ  ،[44]الحجرات: ﴾جث يت ىت مت خت حت﴿ يؼقل: واهلل ذلؽ، بحسب

 بالتقبة يؽقن إكَّؿا طـف الظؾؿِ  اسؿ وزوال لفا، ضالؿٌ  الؿحظقرِ  فاطَؾ  أنَّ  كؿا لـػسف، ضالؿٌ 
 لألمريـ. الجامعة

ـُ  اإليؿاِن، وحؼائِؼ  اإلسالم لشرائعِ  جامعةٌ  التقبةَ  فننَّ  ولفذا ي اها، يف داخٌؾ  كؾ ف والد   مسؿَّ
ابقـ ُيحب   اهللَ  فننَّ  ؛اهلل حبقَب  يؽقن أن التائُب  استحؼَّ  وهبذا  ،(1)فريـالؿتط وُيحب   التقَّ
 يتقب حقـ طبده بتقبة افرًح  أشد   هلل» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ الحديث يف ثبت لؼد بؾ
 فليِس وشراُبف، صعاُمف وطؾقفا مـف فاكػؾتت فالةٍ، بلرضِ  راحؾتِف طؾك كان أحدكؿ ـْ مِ  إلقف

 بفا هق إذ كذلؽ هق فبقـؿا ،راحؾتِف مـ أِيَس  قد ضؾ فا يف فاضطجع شجرًة، فلتك مـفا،
ةِ  مـ- قال ثؿ   ِخطامفا،بِ  فلخذ طـده، قائؿةً   رب ؽ، وأكا طبدي أكت الؾ فؿ   :-الػَرح شد 

                                                           
  (.968- 4/965ٓبـ الؼقؿ )« مدارج السالؽقـ»( اكظر: 4)
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 اآلابادزة ئلى الخىبت والىُّصح فيها

ةِ  ـْ مِ  أخطل  .(1) مالؽ بـ أكس حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ،«الػرح شد 

 ٓرَ  أن لؾؿسؾؿ يـبغل و َؾفا التقبةَ  ُيمخ  ف وُيمج   الؿبادرةُ  القاجُب  بؾ ،فقفا ويسق 
 امػتقًح  التقبةِ  باُب  يزاُل  وٓ الحقاة، هذه يف لف َيعِرُض  ما دريي ٓ الؿرءَ  فننَّ  ؛والؿسارطةُ 

 ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ تعالك: اهلل قال ُيغْرِغر، َلؿ ما لؾعبدِ 
 اإلمام رواه الذي الحديث ويف ،[44]الـساء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 لَؿ ما العبدِ  تقبةَ  يؼبُؾ  تعالك اهللَ  إن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يؼقل  طؿر ابـ طـ أحؿد

 حؾؼقَمف. روُحف تبؾغ َلؿ ما أي: ،(2)«َغْرِغريُ 

 لإلمام «الؿسـد» فػل مغربِفا، مـ الشؿس صؾعت إذا العبد تقبةَ  اهلل يؼبؾ ٓ وكذلؽ
 الفجرةُ  تـؼطعُ  ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  معاوية طـ «داود أبل ســ»و أحؿد
 .(3)«مغربِفا مـ الشؿُس  تطؾعَ  حتك التقبةُ  تـؼطعُ  وٓ التقبُة، تـؼطعَ  حتك

ال بـ صػقان طـ الطرباين وروى  طرُض  ابابً  لؾتقبةِ  إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ  طسَّ
 .(4)«مغربِفا مـ الشؿُس  تطؾعَ  حتك ُيغؾُؼ  ٓ والؿغرب، الؿشرق بقـ ما ِمصراَطْقف بقـ ما

 ُيحال أن وقبؾ أواهنا، فقاِت  قبؾ التقبةِ  إلك ُيبادر أن اإلكسانِ  طؾك القاجَب  فنن   ولفذا
 معصقةً  ُيعد   تلخقرها إنَّ  بؾ إحقال، مـ حال أي   يف تلخقُرها لف يجقز وٓ وبقـفا، بقـف

 مـفا. ُيتاب أن يـبغل

ـُ  مةُ العال   قال  الَػقر، طؾك فرٌض  الذكب مـ التقبةِ  إلك الؿبادرةَ  إنَّ » : الؼق ؿ اب
َرها فؿتك تلخقُرها، يجقز وٓ  تقبةٌ  طؾقف َل ؼِ بَ  الذكب مـ تاب ذافن بالتلخقِر، اهللَ  طصك أخَّ

 إذا أكَّف طـده بؾ التائِب، ببالِ  هذه تخُطرَ  أن وقؾَّ  التقبِة، تلخقر مـ تقبُتف وهل أخرى،
 ُيـجل وٓ التقبِة، تلخقر مـ التقبةُ  طؾقف َل ؼِ بَ  وقد آخر، شلءٌ  طؾقف يبَؼ  َلؿ الذكب مـ تاب

                                                           
 .(6888« )صحقح مسؾؿ» (4)
 (.8659) «بـ ماجفاســ »(، و9598) «جامع الرتمذي»، و(459، 6/496« )الؿسـد» (2)
 (.6884« )ســ أبل داود»(، و8/44« )الؿسـد» (9)
 (.6488« )الجامع صحقح»حسـف إلباين يف (، و8949) (4/05« )الؿعجؿ الؽبقر» (8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اآلابادزة ئلى الخىبت والىُّصح فيها

ةِ  ـْ مِ  أخطل  .(1) مالؽ بـ أكس حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ،«الػرح شد 

 ٓرَ  أن لؾؿسؾؿ يـبغل و َؾفا التقبةَ  ُيمخ  ف وُيمج   الؿبادرةُ  القاجُب  بؾ ،فقفا ويسق 
 امػتقًح  التقبةِ  باُب  يزاُل  وٓ الحقاة، هذه يف لف َيعِرُض  ما دريي ٓ الؿرءَ  فننَّ  ؛والؿسارطةُ 

 ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ تعالك: اهلل قال ُيغْرِغر، َلؿ ما لؾعبدِ 
 اإلمام رواه الذي الحديث ويف ،[44]الـساء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 لَؿ ما العبدِ  تقبةَ  يؼبُؾ  تعالك اهللَ  إن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يؼقل  طؿر ابـ طـ أحؿد

 حؾؼقَمف. روُحف تبؾغ َلؿ ما أي: ،(2)«َغْرِغريُ 

 لإلمام «الؿسـد» فػل مغربِفا، مـ الشؿس صؾعت إذا العبد تقبةَ  اهلل يؼبؾ ٓ وكذلؽ
 الفجرةُ  تـؼطعُ  ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  معاوية طـ «داود أبل ســ»و أحؿد
 .(3)«مغربِفا مـ الشؿُس  تطؾعَ  حتك التقبةُ  تـؼطعُ  وٓ التقبُة، تـؼطعَ  حتك

ال بـ صػقان طـ الطرباين وروى  طرُض  ابابً  لؾتقبةِ  إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ  طسَّ
 .(4)«مغربِفا مـ الشؿُس  تطؾعَ  حتك ُيغؾُؼ  ٓ والؿغرب، الؿشرق بقـ ما ِمصراَطْقف بقـ ما

 ُيحال أن وقبؾ أواهنا، فقاِت  قبؾ التقبةِ  إلك ُيبادر أن اإلكسانِ  طؾك القاجَب  فنن   ولفذا
 معصقةً  ُيعد   تلخقرها إنَّ  بؾ إحقال، مـ حال أي   يف تلخقُرها لف يجقز وٓ وبقـفا، بقـف

 مـفا. ُيتاب أن يـبغل

ـُ  مةُ العال   قال  الَػقر، طؾك فرٌض  الذكب مـ التقبةِ  إلك الؿبادرةَ  إنَّ » : الؼق ؿ اب
َرها فؿتك تلخقُرها، يجقز وٓ  تقبةٌ  طؾقف َل ؼِ بَ  الذكب مـ تاب ذافن بالتلخقِر، اهللَ  طصك أخَّ

 إذا أكَّف طـده بؾ التائِب، ببالِ  هذه تخُطرَ  أن وقؾَّ  التقبِة، تلخقر مـ تقبُتف وهل أخرى،
 ُيـجل وٓ التقبِة، تلخقر مـ التقبةُ  طؾقف َل ؼِ بَ  وقد آخر، شلءٌ  طؾقف يبَؼ  َلؿ الذكب مـ تاب

                                                           
 .(6888« )صحقح مسؾؿ» (4)
 (.8659) «بـ ماجفاســ »(، و9598) «جامع الرتمذي»، و(459، 6/496« )الؿسـد» (2)
 (.6884« )ســ أبل داود»(، و8/44« )الؿسـد» (9)
 (.6488« )الجامع صحقح»حسـف إلباين يف (، و8949) (4/05« )الؿعجؿ الؽبقر» (8)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار439
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

439 صح فيها
ُّ
املبادرة إلى التوبة والن



. 

. 
 442 

 

 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

َّٓ  هذا مِـ ا طامة، تقبةٌ إ ا كقبفذ مـ َيعَؾؿُ  مِؿَّ  مـ العبدُ  َيعؾؿف ٓ ما فننَّ  َيعَؾؿ، ٓ ومِؿَّ
ا أكثرُ  ذكقبف ـً  كان إذا جفُؾف هبا الؿماخذة طدم يف يـػعف وٓ يعؾؿف، مِؿَّ  العؾِؿ، مـ اُمتؿؽ 
ف يف فالؿعصقةُ  والعؿؾ، العؾؿِ  برتك طاصٍ  فنكَّف  أحؿد، لإلمام «الؿسـد» ويف .أشد   حؼ 
 دبقب مـ أخػك إمة هذه يف الشركُ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  أنَّ  ،لؾبخاري «الؿػرد إدب»و

 إك ل الؾ فؿ   تؼقل: أن» قال: اهلل؟ رسقل يا مـف الخالُص  فؽقػ بؽر: أبق فؼال ،«الـؿؾ
 آستغػار صؾب ففذا ،(1)«أطؾؿ ٓ لِؿا وأستغػُرك أطؾُؿ، وأكا بؽ ُأشركَ  أن بؽ أطقذ
ا  العبُد. يعؾؿف وٓ ذكٌب، أكَّف اهلل يعؾؿف مِؿَّ

 وجفؾل، خطقئتل لل اغػر الؾ فؿ  » :صالتف يف يدطق كان أكَّف :ملسو هيلع هللا ىلص طـف «الصحقح» ويف
ي لل اغػر الؾ فؿ   .مـّل بف أطؾؿ أكت وما أمري، يف وإسرايف  وطؿدي، وخطئل وهزلِل، جد 

مُت  ما لل اغػر الؾ فؿ   .طـدي ذلؽ وكؾ   رُت، وما قد   كتأ وما أطؾـُت، وما أسررُت  وما أخ 
ٓ   إلف ٓ إلفل أكَت  مـ ل، بف أطؾؿُ   .(2)«أكَت إ

ف ؛كؾ ف ذكبل لل اغػر الؾ فؿ  » أخر: الحديث ويف ه وطؿَده، خطَله وجؾ ف، ِدق   ِسر 
 .(3)«وآخَره أوَلف وطالكقَتف،

 َلؿ وما ذكقبِف مِـ العبدُ  طؾَؿف ما طؾك التقبةُ  لتليت الشؿقُل؛ وهذا التعؿقؿ ففذا
 اهـ. .(4)«يعؾؿف

 ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل ققل يف بف الؿلمقرِ  التقبة يف الـصِح  مـ هذا أنَّ  ريَب  وٓ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
ـ التقبةِ  يف الـصَح  أن    الؼقؿ ابـ بق ـ وقد ،[4]التحريؿ: ﴾ٿ ٿ ٿ  يتضؿ 

 أشقاء: ثالثةَ 
                                                           

« صحقح إدب»يف  (، وصححف إلباين 840« )إدب الؿػرد»(، و8/869« )الؿسـد» (4)
(554.) 

 (.6844« )صحقح مسؾؿ»(، و0944) «صحقح البخاري» (6)
 .«وخطله وطؿده» (. ولقس فقف :906تؼدم تخريجف )ص( 9)
 (.689 - 4/686« )مدارج السالؽقـ» (8)
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 اآلابادزة ئلى الخىبت والىُّصح فيها

َّٓ  اذكبً  َتَدعُ  ٓ بحقث ؛هبا واستغراُقفا الذكقب جؿقعِ  تعؿقؿُ  :إول  تـاولْتف.إ

مٌ  وٓ ترد دٌ  طـده يبؼك ٓ بحقث ؛طؾقفا بؽؾقَّتف والصدق العزم إجؿاع والثاين:  تؾق 
 هبا. امبادرً  وطزيؿتِف إرادتف كؾَّ  طؾقفا يجؿع بؾ اكتظاٌر، وٓ

 لؿحضِ  ووققُطفا إخالِصفا، يف الؼادحة والعؾؾ الشقائب مـ تخؾقُصفا :الثالث
ا والرهبة لديف فقؿا والرغبة فوخشقتِ  اهلل مـ الخقِف   جاهف لِحػظ يتقب كَؿـ ٓ طـده، مؿَّ
تف لحػظ أو حالف، ولحػظ ورياستِف، ومـِصبف وُحرمتِف  الـاس، حؿدِ  استدطاء أو ومالف، ققَّ

فؿ، مـ الفرِب  أو  إلفالِسف أو الدكقا، مـ هنؿتف لؼضاء أو السػفاء، طؾقف يتسؾط لئالَّ  أو ذم 
 . هلل وخؾقِصفا صحتفا يف تؼدح التل العؾؾ ـم ذلؽ وكحقِ  وطجزه،

 بذات يتعؾَّؼ وإوسطُ  إلقف، يتقب بَؿـ يتعؾَّؼ والثالث مـف، يتقب بؿا يتعؾَّؼ فإول
 التقبِة، مـ يؽقن ما بلكؿؾ أتك قد العبدُ  يؽقن الثالثة إمقرِ  وهبذه ،(1)وكػِسف التائِب 

َـّ  أن فـسللف وحده، اهلل بقد والتقفقؼ  السبقؾ. سقاء يفديـا وأن الـصقح، بالتقبة قـاطؾ َيُؿ

 

 

 
 

 

│ 

                                                           
 (.4/946« )مدارج السالؽقـ»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه440
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اآلابادزة ئلى الخىبت والىُّصح فيها

َّٓ  اذكبً  َتَدعُ  ٓ بحقث ؛هبا واستغراُقفا الذكقب جؿقعِ  تعؿقؿُ  :إول  تـاولْتف.إ

مٌ  وٓ ترد دٌ  طـده يبؼك ٓ بحقث ؛طؾقفا بؽؾقَّتف والصدق العزم إجؿاع والثاين:  تؾق 
 هبا. امبادرً  وطزيؿتِف إرادتف كؾَّ  طؾقفا يجؿع بؾ اكتظاٌر، وٓ

 لؿحضِ  ووققُطفا إخالِصفا، يف الؼادحة والعؾؾ الشقائب مـ تخؾقُصفا :الثالث
ا والرهبة لديف فقؿا والرغبة فوخشقتِ  اهلل مـ الخقِف   جاهف لِحػظ يتقب كَؿـ ٓ طـده، مؿَّ
تف لحػظ أو حالف، ولحػظ ورياستِف، ومـِصبف وُحرمتِف  الـاس، حؿدِ  استدطاء أو ومالف، ققَّ

فؿ، مـ الفرِب  أو  إلفالِسف أو الدكقا، مـ هنؿتف لؼضاء أو السػفاء، طؾقف يتسؾط لئالَّ  أو ذم 
 . هلل وخؾقِصفا صحتفا يف تؼدح التل العؾؾ ـم ذلؽ وكحقِ  وطجزه،

 بذات يتعؾَّؼ وإوسطُ  إلقف، يتقب بَؿـ يتعؾَّؼ والثالث مـف، يتقب بؿا يتعؾَّؼ فإول
 التقبِة، مـ يؽقن ما بلكؿؾ أتك قد العبدُ  يؽقن الثالثة إمقرِ  وهبذه ،(1)وكػِسف التائِب 

َـّ  أن فـسللف وحده، اهلل بقد والتقفقؼ  السبقؾ. سقاء يفديـا وأن الـصقح، بالتقبة قـاطؾ َيُؿ

 

 

 
 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار441
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

441 صح فيها
ُّ
املبادرة إلى التوبة والن
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ةِ  شلكِفا وِطظؿِ  فضؾِفا وبقانِ  التقبةِ  طـ السابؼ حديُثـا كان لؼد  العبد احتقاِج  وشدَّ
 مؼروكةً  الـصقصِ  يف التقبةُ  تليت ما اوكثقرً  هبا، الؿتعؾ ؼةِ  إحؽام بعضِ  وطـ إلقفا،

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ڱ﴿ تعالك: كؼقلف ؛ػاربآستغ
 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ لؼقمف: هقد وققل ،[9]هقد: ﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷
 ی ی ی ىئ﴿ لؼقمف: صالح وققل ،[56]هقد: ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ
 شعقب: وققل ،[04]هقد: ﴾ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ ی

 .[46]هقد: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

ةِ  والتقبة، آستغػار بقـ التالزم ِطظؿ طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف  ؛إلقفؿا العبد احتقاج وشدَّ
 كقطان: والذكقب وغقائؾفا، الذكقب شرور مـ لؾققاية

ه، وقايةِ  صؾُب  مـف: فآستغػار مضك، قد ذكٌب »  فالتقبة: وققُطف، ُيخاف وذكٌب  شر 
َّٓ  طؾك العزمُ   مضك، ما شرَّ  لقؼَقف إلقف رجقعٌ  الـقطقـ، يتـاول اهلل إلك والرجقعُ  يػعؾف، أ
 أطؿالف. وسق ئات كػسف مـ يستؼبؾ ما شرَّ  لقؼَقف إلقف قعٌ ورج

يف اصريؼً  ركب َمـ بؿـزلةِ  الؿذكَب  فننَّ  :اوأيًض   إلك تقصؾف وٓ هالكف، إلك تمد 
قفا أن ملمقر ففق الؿؼصقد،  والتل كجاتف، فقفا التل الطريِؼ  إلك ويرجع ضفره، يقل 

 والرجقع شلء مػارقة مـفؿا: بد   ٓ أمران هـاافف فالحف، وفقفا مؼصقده، إلك تقصؾف
ت غقره، إلك  .(1)«...بالؿػارقةِ  وآستغػارُ  بالرجقِع، التقبةُ  فُخصَّ

ا كر التقبةُ  أُفردت إذا أمَّ  أخر. معـك يتـاول مـفؿا واحدٍ  كؾَّ  فننَّ  آستغػار، أُفرد أو بالذ 

 - اإلسالم شقخ بقَّـ كؿا- ففق طالقٌة، ومؽاكةٌ  طظقؿ شلنٌ  لف وآستغػار

                                                           
 (.4/964ٓبـ الؼقؿ )« مدارج السالؽقـ» (4)

   
 665  

 

 ولسْ االسزغفبز ثبٌزىحُد لسْ اٌزىثخ ثبالسزغفبز، 
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 كسن الخىبت باالسخغفاز، وكسن الاسخغفاز بالخىحيد

 العؿؾ إلك الـاقصِ  العؿؾ ومـ الؿحبقِب، الِػعؾِ  إلك الؿؽروه الػعؾِ  مـ العبدَ  ُيخرج»
،  والعارَف  هلل العابدَ  فننَّ  وإكؿؾ، مـف إطؾك إلك إدكك الؿؼام مـ العبدَ  ويرفعُ  التام 
 ديـف يف وبصقرةً  باهلل اطؾؿً  يزدادُ  -لحظة كؾ   يف بؾ ساطة، كؾ   يف بؾ- يقم كؾ   يف باهلل

 تؼصقَره ويرى وفعؾِف، وققلِف وَيَؼظتِف وكقمِف وشرابف صعامف يف ذلؽ يجدُ  بحقث وطبقديَّتِف،
 الؾقؾ آكاء آستغػار إلك يحتاج ففق حّؼفا، وإططائِفا العالقة الؿؼامات يف قؾبِف حضقرِ  يف

 والؿشاهد؛ الغقائب يف وإحقال، إققال يف ادائؿً  إلقف ر  مضطَ  هق بؾ الـفار، وأصراف
ات، ودفعِ  الخقرات وجؾب الؿصالِح  مـ فقف لِؿا  يف الؼقة يف الزيادة وصؾب الؿضرَّ

 .(1)«اإليؿاكقة القؼقـقة والبدكقة الؼؾبقة إطؿال

ا  امؼروكً  الـصقص يف يليت ما اكثقرً  أكَّف :مؽاكتف ورفقع آستغػار شلن ِطَظؿَ  ُيبق ـ ومؿ 
ٓ   إلف ٓ» التقحقد كؾؿة مع  ؛اإلصالق طؾك وأجؾ فا وأفضُؾفا الؽؾؿات خقرُ  هل التل ،«اهللإ

 ،[44]محؿد: ﴾ىثيث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب﴿ تعالك: كؼقلف
 ،[9 ،6]هقد: ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ﴿ وققلف:
 ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ وققلف:

 ﴾...﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ﴿ وققلف: ،[0]فصؾت:

 ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ ققلف: إلك
 .[56-56]هقد:

ارة يف ملسو هيلع هللا ىلص وكؼقلف  ٓ   إلف ٓ أن أشفد ،وبحؿدك الؾ فؿ   سبحاكؽ» الؿجؾس: كػَّ إ
 إلف ٓ أن أشفد» القضقء: مـ آكتفاء طِؼب ملسو هيلع هللا ىلص وكؼقلف ،(2)«إلقؽ وأتقب أستغػرك ،أكت
  ٓ  التقابقـ مـ اجعؾـل لؾ فؿ  ا ورسقلف، طبده امحؿًد  أن   وأشفد ،لف شريؽ ٓ وحده اهللإ

 الؾ فؿ  » الصالَة: بف يختؿ كان الذي دطائف يف ملسو هيلع هللا ىلص وكؼقلف ،(3)«الؿتطفريـ مـ واجعؾـل

                                                           
 (.44/040ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى» (4)
 (.8458) «ســ أبل داود»هق مخرج هبذا الؾػظ أيًضا يف (، و400ص) تخريجفتؼدم  (6)
 (.4/498« )اإلرواء»يف  (، وصححف إلباين 55« )الرتمذي جامع» (9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

442
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 كسن الخىبت باالسخغفاز، وكسن الاسخغفاز بالخىحيد

 العؿؾ إلك الـاقصِ  العؿؾ ومـ الؿحبقِب، الِػعؾِ  إلك الؿؽروه الػعؾِ  مـ العبدَ  ُيخرج»
،  والعارَف  هلل العابدَ  فننَّ  وإكؿؾ، مـف إطؾك إلك إدكك الؿؼام مـ العبدَ  ويرفعُ  التام 
 ديـف يف وبصقرةً  باهلل اطؾؿً  يزدادُ  -لحظة كؾ   يف بؾ ساطة، كؾ   يف بؾ- يقم كؾ   يف باهلل

 تؼصقَره ويرى وفعؾِف، وققلِف وَيَؼظتِف وكقمِف وشرابف صعامف يف ذلؽ يجدُ  بحقث وطبقديَّتِف،
 الؾقؾ آكاء آستغػار إلك يحتاج ففق حّؼفا، وإططائِفا العالقة الؿؼامات يف قؾبِف حضقرِ  يف

 والؿشاهد؛ الغقائب يف وإحقال، إققال يف ادائؿً  إلقف ر  مضطَ  هق بؾ الـفار، وأصراف
ات، ودفعِ  الخقرات وجؾب الؿصالِح  مـ فقف لِؿا  يف الؼقة يف الزيادة وصؾب الؿضرَّ

 .(1)«اإليؿاكقة القؼقـقة والبدكقة الؼؾبقة إطؿال

ا  امؼروكً  الـصقص يف يليت ما اكثقرً  أكَّف :مؽاكتف ورفقع آستغػار شلن ِطَظؿَ  ُيبق ـ ومؿ 
ٓ   إلف ٓ» التقحقد كؾؿة مع  ؛اإلصالق طؾك وأجؾ فا وأفضُؾفا الؽؾؿات خقرُ  هل التل ،«اهللإ

 ،[44]محؿد: ﴾ىثيث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب﴿ تعالك: كؼقلف
 ،[9 ،6]هقد: ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ﴿ وققلف:
 ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ وققلف:

 ﴾...﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ﴿ وققلف: ،[0]فصؾت:

 ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ ققلف: إلك
 .[56-56]هقد:

ارة يف ملسو هيلع هللا ىلص وكؼقلف  ٓ   إلف ٓ أن أشفد ،وبحؿدك الؾ فؿ   سبحاكؽ» الؿجؾس: كػَّ إ
 إلف ٓ أن أشفد» القضقء: مـ آكتفاء طِؼب ملسو هيلع هللا ىلص وكؼقلف ،(2)«إلقؽ وأتقب أستغػرك ،أكت
  ٓ  التقابقـ مـ اجعؾـل لؾ فؿ  ا ورسقلف، طبده امحؿًد  أن   وأشفد ،لف شريؽ ٓ وحده اهللإ

 الؾ فؿ  » الصالَة: بف يختؿ كان الذي دطائف يف ملسو هيلع هللا ىلص وكؼقلف ،(3)«الؿتطفريـ مـ واجعؾـل

                                                           
 (.44/040ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى» (4)
 (.8458) «ســ أبل داود»هق مخرج هبذا الؾػظ أيًضا يف (، و400ص) تخريجفتؼدم  (6)
 (.4/498« )اإلرواء»يف  (، وصححف إلباين 55« )الرتمذي جامع» (9)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

443 قرن التوبة باالستغفار،  وقرن االستغفار بالتوحيد
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

مُت  ما لل اغػر رُت، وما قد   أكت مـ ل، بف أطؾؿ أكت وما أطؾـُت، وما أسررُت  وما أخ 
م ر وأكت الؿؼد  ٓ   إلف ٓ الؿمخ   كثقرة. ـكالؿع هذا يف والـصقُص  ،(1)«أكتإ

 التقحقد، أهؾ بقـ آستغػار دائرة ثبتت وقد» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ يؼقل
َّٓ  إلف ٓ أن بشفادة واقرتاهنا لِفؿ، إلك آخرهؿ ومـ آخرهؿ، إلك أول فؿ مِـ اهلل،إ  ومـ أوَّ
 درجات فقفا وهؿ كؾ فؿ، لؾخؾؼ وآستغػار التقحقد دائرة وشؿقل إدكك، إلك إطؾك
َّٓ  إلف ٓ أن فشفادةُ  معؾقم، مؼامٌ  طامؾٍ  ولؽؾ   اهلل، طـد  الشركَ  ُتذهُب  ويؼقـ بِصدق اهللإ
َلف وطؿده، خطله ،وجؾَّف دقَّف ؛كؾَّف ه وآخَره، أوَّ  صػاتِف جؿقع طؾك وتليت وطالكقَتف، ِسرَّ

 ُشعب مـ هق الذي الذكَب  وَيؿحق طثراتف، مـ َل ؼِ بَ  ما يؿحق وآستغػار ودقائِؼف، وخػاياه
 وآستغػار الشرك، أصَؾ  ُيذهُب  فالتقحقد الشرك، شعب مـ كؾَّفا الذكقَب  فننَّ  ؛الشرك
َّٓ  إلف ٓ :ققُل  الثـاء فلبؾغ فروَطف، يؿحق  .(2)«اهلل أستغػر :ققل الدطاء وأبؾغُ  اهلل،إ

ج،  مالؽ بـ أكس حديث يف وآستغػار التقحقد بقـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   جؿع وقد  الؿخرَّ
 غػرُت  وَرجقَتـل دطقَتـل ما إك ؽ ،آدم بـ يا تعالك: اهلل قال» :ملسو هيلع هللا ىلص يؼقل «لرتمذيا جامع» يف
 استغػرتـل ثؿ   السؿاء طـانَ  ذكقبُؽ بؾغت لق ،آدم بـ يا .ُأبالل وٓ مـؽ كان ما لؽ

 اشقئً  بل تشرك ٓ لؼقتـل ثؿ   خطايا إرض بُؼراب أتقتـل لق إك ؽ ،آدم بـ يا .لؽ غػرُت 
 .(3)«مغػرة فابُؼرابِ  ٕتقُتؽ

ـ حقث ؛الذكقب مغػرة أسباب وأطظؿ ٕهؿ   جامعٌ  طظقؿٌ  حديث وهق  الحديُث  تضؿ 
 الذكقب: مغػرةُ  بفا يحُصُؾ  طظقؿة أسباب ثالثةَ 

 َلؿ اذكبً  أذكَب  إذا العبدَ  أنَّ  :الؿغػرة أسباب أطظؿ فِؿـ رجائف، مع اهلل دطاءُ  :أحدها
َّٓ  الذكقب يغػر ٓ أكَّف ويعؾؿ رب ف، غقر مـ مغػرتف يرُج   اهلل.إ

                                                           
 .(906ص:) تؼدم تخريجف (4)
 (.048 - 44/040« )مجؿقع الػتاوى» (6)
 «الصحقحة»إلباين يف  وحسـف (،9586) «جامع الرتمذي»و (،5/458« )الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 9)

(468.) 
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 كسن الخىبت باالسخغفاز، وكسن الاسخغفاز بالخىحيد

 اهللَ  فننَّ  السؿاء، طـانَ  الؽثرةِ  مـ وبؾغت طُظؿت ولق الذكقَب  فننَّ  ؛آستغػار :الثاين
 الؿغػرَة. رب ف مـ العبدُ  صؾَب  إذا يغػُرها

 جاء وَمـ الؿغػرة، فؼد فؼده فَؿـ لؾؿغػرة، إطظؿُ  السبُب  وهق التقحقد، :الثالث
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ تعالك: اهلل قال ولفذا ؛الؿغػرة أسباب بلطظؿِ  أتك فؼد بف
دً  الؼقامة يقم جاء فَؿـ ،[440 ،84]الـساء: ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ  بلطظؿِ  أتك فؼد امقح 

 .(1)الؿغػرةِ  أسباب

 الفداية سبحاكف فـسللف ضاهرٌة، ومـاراتف مشرطٌة، ومداخُؾف ،حةٌ ػتَّ مُ  الخقر أبقاُب  ففذه
 لتحؼقؼفا. والتقفقؼ إلقفا

 

 

 

 
 

 

│ 

                                                           
 (.985 - 908ٓبـ رجب )ص:« جامع العؾقم والحؽؿ»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه444
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 كسن الخىبت باالسخغفاز، وكسن الاسخغفاز بالخىحيد

 اهللَ  فننَّ  السؿاء، طـانَ  الؽثرةِ  مـ وبؾغت طُظؿت ولق الذكقَب  فننَّ  ؛آستغػار :الثاين
 الؿغػرَة. رب ف مـ العبدُ  صؾَب  إذا يغػُرها

 جاء وَمـ الؿغػرة، فؼد فؼده فَؿـ لؾؿغػرة، إطظؿُ  السبُب  وهق التقحقد، :الثالث
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ تعالك: اهلل قال ولفذا ؛الؿغػرة أسباب بلطظؿِ  أتك فؼد بف
دً  الؼقامة يقم جاء فَؿـ ،[440 ،84]الـساء: ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ  بلطظؿِ  أتك فؼد امقح 

 .(1)الؿغػرةِ  أسباب

 الفداية سبحاكف فـسللف ضاهرٌة، ومـاراتف مشرطٌة، ومداخُؾف ،حةٌ ػتَّ مُ  الخقر أبقاُب  ففذه
 لتحؼقؼفا. والتقفقؼ إلقفا

 

 

 

 
 

 

│ 

                                                           
 (.985 - 908ٓبـ رجب )ص:« جامع العؾقم والحؽؿ»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار445
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

445 قرن التوبة باالستغفار،  وقرن االستغفار بالتوحيد
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يـ يف مؽاكةً  لالستغػار إنَّ   وثؿارُ  كريؿة، اأجقرً  اهلل طـد ولؾؿستغػريـ طظقؿة، الد 

َّٓ  يحصقفا ٓ وأخرة الدكقا يف الحؿقدةُ  وكتائُجف آستغػار  الـصقُص  كثرت ولفذا اهلل،إ
 لػضؾف والؿبق ـةُ  طؾقف، والحاثَّةُ  آستغػار، إلك الؿرشدةُ  الـبقيةُ  وإحاديُث  الؼرآكقة
 أجِره. وطظقؿِ 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ تعالك: ويؼقل ،[446]الـساء: ﴾ڻ
 ۆئ﴿ تعالك: ويؼقل ،[495طؿران: ]آل ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 ی﴿ : كقح طـ تعالك ويؼقل ،[99]إكػال: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی

ةٌ  وهل كثقرة، الؿعـك هذا يف وأياُت  ،[46-46]كقح: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ  طؾك دالَّ
ع آستغػار شلن طظقؿ  وثؿراتف. فقائده وتـق 

 فؼال: الجدَب، إلقف شؽك رجاًل  أنَّ » : البصري الحسـ طـ إثر يف جاء
 ُبستاكف، جػاف آخر إلقف شؽكو اهلل، اْسَتْغِػرِ  فؼال: الػؼَر، آخر إلقف وشؽك اهلل، اْسَتْغِػرِ 
 اهلل ققل طؾقفؿ تال ثؿَّ  اهلل، اْستَْغِػرِ  فؼال: القلد، طدم آخر إلقف وشؽك اهلل، اْستَْغِػرِ  فؼال:
  ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ : كقح طـ تعالك

 اهلل إلك ُتبُتؿ إذا :أي» ،(1)«﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 لؽؿ وأكبت ؿاء،السَّ  بركات مـ وأسؼاكؿ ؿ،طؾقؽ زقالر   رَ ثُ كَ  ؛وأصعتؿقه واستغػرتؿقه

كؿ رع،الضَّ  لؽؿ وأدر رع،الزَّ  لؽؿ وأكبت إرض، بركات مـ  أي: ؛وبـقـ بلمقال وأمدَّ

                                                           
 (.44/44« )الػتح»( ذكره الحافظ يف 4)
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 وحبي املسزغفسَٓ ِىبٔخ االسزغفبز 
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ً  مياهت الاسخغفاز وحاٌ اآلاسخغفٍس

 الجارية بإهنار وخؾؾفا الثؿار، أكقاع فقفا جـَّات لؽؿ وجعؾ وإوٓد، إمقال أططاكؿ
د خقراتف كثرةو آستغػار فقائد ِطظؿ طؾك دٓلةٌ  هذا ويف ،(1)«بقـفا  ثؿراتف. وتعد 

ا هل هـا الؿذكقرة الثؿرات وهذه  العؿقؿة الخقرات مـ دكقاه يف العبدُ  يـالف مِؿَّ
طة، والثؿرات الؽريؿة والعطايا ا الؿتـق   الثقاب مـ الؼقامة يقم الؿستغػرون يـالف ما وأمَّ
 العذاب، مـ سالمةوال الـار مـ والِعتِؼ  والؿغػرةِ  والرحؿةِ  العظقؿِ  وإجرِ  الجزيؾِ 

َّٓ  ُيحصقف ٓ فلمرٌ   تعالك. اهللإ

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  ُبسر بـ اهلل طبد طـ «ســف» يف ماجف ابـ روى
 .(2)صحقح وسـده ،«اكثقرً  ااستغػارً  صحقػتف يف وجد لَِؿـ صقبك»

 طـ «الؿختارة يثدإحا» يف الؿؼدسل والضقاء «إوسط» يف الطرباين وروى
ه أن أحب   َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال ال:ق  الزبقر  مـ فقفا فؾُقؽثر ،صحقػُتف تسر 

 .(3)«آستغػار

 طـ أبقف، طـ زيد، بـ يسار بـ بالل طـ ،وغقُرهؿا والرتمذي داود أبق وروى
ه: ٓ   إلف ٓ الذي اهلل أستغػر قال: َمـ» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سؿع أكَّف جد   الؼققم الحل   هقإ
 .(4)«الزحِػ  مـ فر   كان وإن ف،ل غػر ؛إلقف وأتقب

 أو كبائر كاكت سقاء ؛الذكقَب  يؿحق آستغػارَ  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  الحديث هذا ويف
 الؽبائر. مـ الزحِػ  مـ الػرارَ  فننَّ  صغائَر،

 ا لؽـ  ؛اإلصرار ترك بف اقرتن ما بآستغػار الؿرادَ  أنَّ  :هـا ُيعؾؿ أن يـبغل مؿ 
 وهق اهلل، أستغػر بؾساكف: الؿرءُ  قال إن اأمَّ  قبَؾفا، ما تُجب   اصقًح ك تقبةً  ُيعد   حقـئذ ففق
 مـ صؾٌب  وهذا .لل اغػر الؾَّفؿَّ  يؼقل: كؿا بالؿغػرة، هلل داعٍ  ففق ذكب، طـ مؼؾعٍ  غقر
 اإلجابة. لف وُيرجك هلل، الدطاء سائر حؽؿَ  حؽُؿف فقؽقن هبا، ودطاءٌ  الؿغػرةَ  اهلل

                                                           
 (.4/606ٓبـ كثقر )« تػسقر الؼرآن العظقؿ( »4)
 (.9496« )صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 9444« )ســ ابـ ماجف( »6)
 (.6644« )الصحقحة»(، وحسـف إلباين يف 446« )ٕحاديث الؿختارةا»(، و494« )إوسط( »9)
 (.9588« )الرتمذيجامع »(، و4548« )ســ أبل داود( »8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

446
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ً  مياهت الاسخغفاز وحاٌ اآلاسخغفٍس

 الجارية بإهنار وخؾؾفا الثؿار، أكقاع فقفا جـَّات لؽؿ وجعؾ وإوٓد، إمقال أططاكؿ
د خقراتف كثرةو آستغػار فقائد ِطظؿ طؾك دٓلةٌ  هذا ويف ،(1)«بقـفا  ثؿراتف. وتعد 

ا هل هـا الؿذكقرة الثؿرات وهذه  العؿقؿة الخقرات مـ دكقاه يف العبدُ  يـالف مِؿَّ
طة، والثؿرات الؽريؿة والعطايا ا الؿتـق   الثقاب مـ الؼقامة يقم الؿستغػرون يـالف ما وأمَّ
 العذاب، مـ سالمةوال الـار مـ والِعتِؼ  والؿغػرةِ  والرحؿةِ  العظقؿِ  وإجرِ  الجزيؾِ 

َّٓ  ُيحصقف ٓ فلمرٌ   تعالك. اهللإ

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  ُبسر بـ اهلل طبد طـ «ســف» يف ماجف ابـ روى
 .(2)صحقح وسـده ،«اكثقرً  ااستغػارً  صحقػتف يف وجد لَِؿـ صقبك»

 طـ «الؿختارة يثدإحا» يف الؿؼدسل والضقاء «إوسط» يف الطرباين وروى
ه أن أحب   َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال ال:ق  الزبقر  مـ فقفا فؾُقؽثر ،صحقػُتف تسر 

 .(3)«آستغػار

 طـ أبقف، طـ زيد، بـ يسار بـ بالل طـ ،وغقُرهؿا والرتمذي داود أبق وروى
ه: ٓ   إلف ٓ الذي اهلل أستغػر قال: َمـ» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سؿع أكَّف جد   الؼققم الحل   هقإ
 .(4)«الزحِػ  مـ فر   كان وإن ف،ل غػر ؛إلقف وأتقب

 أو كبائر كاكت سقاء ؛الذكقَب  يؿحق آستغػارَ  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  الحديث هذا ويف
 الؽبائر. مـ الزحِػ  مـ الػرارَ  فننَّ  صغائَر،

 ا لؽـ  ؛اإلصرار ترك بف اقرتن ما بآستغػار الؿرادَ  أنَّ  :هـا ُيعؾؿ أن يـبغل مؿ 
 وهق اهلل، أستغػر بؾساكف: الؿرءُ  قال إن اأمَّ  قبَؾفا، ما تُجب   اصقًح ك تقبةً  ُيعد   حقـئذ ففق
 مـ صؾٌب  وهذا .لل اغػر الؾَّفؿَّ  يؼقل: كؿا بالؿغػرة، هلل داعٍ  ففق ذكب، طـ مؼؾعٍ  غقر
 اإلجابة. لف وُيرجك هلل، الدطاء سائر حؽؿَ  حؽُؿف فقؽقن هبا، ودطاءٌ  الؿغػرةَ  اهلل

                                                           
 (.4/606ٓبـ كثقر )« تػسقر الؼرآن العظقؿ( »4)
 (.9496« )صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 9444« )ســ ابـ ماجف( »6)
 (.6644« )الصحقحة»(، وحسـف إلباين يف 446« )ٕحاديث الؿختارةا»(، و494« )إوسط( »9)
 (.9588« )الرتمذيجامع »(، و4548« )ســ أبل داود( »8)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار447
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

447 مكانة االستغفار وحال املستغفرين
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

 حالخان: له ئليه وأجىب هللا أسخغفس للائَل:ا أنَّ  العلم أهُل  ذهس وكد

 وأتقب» ققلف: يف كاذٌب  ففذا ؛كبالذَّ  طؾك بؼؾبف مِصر   وهق ذلؽ يؼقل أن :إولك
 الذكب. طؾك العبدِ  مـ اإلصرار مع تؽقن ٓ التقبةَ  فننَّ  تائب، غقر ٕكَّف ؛«إلقف

 وجؿفقر الؿعصقة، طـ وكقَّتف وطزمف بؼؾبف مؼؾعٌ  وهق ذلؽ يؼقل أن :الثاكقة والحالة
 طؾك ربَّف العبدُ  ُيعاهد أن جقاز وطؾك اهلل، إلك أتقب التائب: ققل جقاز طؾك العؾؿ أهؾ

 َّٓ  طؾقف طزم بؿا رٌ خبِ مُ  ففق طؾقف، واجٌب  ذلؽ طؾك العزمَ  فننَّ  ،اأبدً  الؿعصقة إلك يعقد أ
م وقد الحال، يف  إلك العقدةِ  طدم طؾك العبد مـ العزمَ  التقبة قبقل شروط مـ أنَّ  تؼدَّ

ة الذكب إلك طاد فنن تقبُتف، ُقبؾت ذلؽ طؾك العزمُ  مـف صحَّ  فنن الذكب،  احتاج ثاكقة مرَّ
 وكؾَّؿا تاب أذكب كؾَّؿا كذلؽ دام ما العبدَ  فننَّ  ولفذا ؛ذكبف لف لقغػر أخرى تقبةٍ  إلك

ر وإن بالؿغػرة حري   ففق ،استغػر أخطل  والتقبة. الذكب تؽرَّ

 ، رب ف طـ يحؽل فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ ، هريرة أبل طـ ومسؾؿ البخاري روى
 فعؾؿ اذكبً  طبدي أذكب : فؼال ذكبل، لل اغػر الؾ فؿ   فؼال: ،اذكبً  طبٌد  أذكب» قال:

 فؼال ذكبل، لل اغػر رب   أي فؼال: فلذكب، طاد ثؿ   بالذكب، ويلخذ الذكب، يغػر ربًّا لف أن  
: فلذكب، طاد ثؿ   بالذكب، ويلخذ الذكب، يغػر ربًّا لف أن   فعِؾؿَ  اذكبً  أذكب طبدي 

 الذكب، يغػر ربًّا لف أن   فعِؾؿَ  اذكبً  طبدي أذكب : فؼال ذكبل، لل اغػر رب   أي فؼال:
اهً  اتائبً  ُدمَت  ما أي: ،(1)«لؽ غػرُت  فؼد ،شئَت  ما اطؿؾ بالذكب، ويلخذ  .امـقبً  اأوَّ

ر وإن مؼبقلةٌ  تقبةٌ  ففذه ر كؾَّؿا فنكَّف ُب،الذك تؽرَّ  شروصفا امستقفقً  التقبةَ  العبدُ  كرَّ
 التل إسباب مـ سبٌب  هق بؾ الؿغػرَة، يستؾزم فال ،تقبة بدون آستغػار أما مـف، ُقبؾت
 الؿغػرة. هبا ترجك

 ٓطت، وكثرت ذكقُبف طُظؿت وإن اهلل رحؿة مـ يؼـَطَ  أن لؾعبدِ  يـبغل و  فننَّ  وتـق 
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ يؼقل: فاهلل واسٌع، والرحؿةِ  ػَرةِ والؿغ التقبةِ  باَب 
 .[59]الزمر: ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ

                                                           
 (.6854« )صحقح مسؾؿ»(، و8568« )صحقح البخاري( »4)
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ً  مياهت الاسخغفاز وحاٌ اآلاسخغفٍس

ـْ » : طباس ابـ قال   كتاب َجَحدَ  فؼد ،هذا بعد التقبة مـ اهلل طبادَ  آيس َم
 .(1)« اهلل

 ويؼقل: ،[468]التقبة: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ سبحاكف: ويؼقل
 ،[446]الـساء: ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ الؿـافؼقـ: حؼ   يف تعالك اهلل وقال
 ڑ ژ﴿ الـصارى: شلن يف وقال ،[480 ،485]الـساء: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ
 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
ار: شلن يف وقال ،[88-89]الؿائدة: ﴾ے  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ الُؽػَّ
 .[46لربوج:]ا ﴾ڑ

 وهق أولقاَءه قتؾقا والجقَد، الؽرمَ  هذا اكظروا» : البصري الحسـ قال
 .(2)«والؿغػرة التقبة إلك يدطقهؿ

 بعػقه يشؿؾـا أن سبحاكف فـسللف !ومغػرَتف ططاَءه أوسع وما اهلل فضؾ أطظؿ فؿا
َـّ  وأن  الرحقؿ. الغػقر هق إكَّف ؛بؿغػرتف طؾقـا َيؿ

 

 

 

│ 

                                                           
 (.8/54« )تػسقره»( ذكره ابـ كثقر يف 4)
 (.8/54« )تػسقر ابـ كثقر»( اكظر: 6)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه448
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ً  مياهت الاسخغفاز وحاٌ اآلاسخغفٍس

ـْ » : طباس ابـ قال   كتاب َجَحدَ  فؼد ،هذا بعد التقبة مـ اهلل طبادَ  آيس َم
 .(1)« اهلل

 ويؼقل: ،[468]التقبة: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ سبحاكف: ويؼقل
 ،[446]الـساء: ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ الؿـافؼقـ: حؼ   يف تعالك اهلل وقال
 ڑ ژ﴿ الـصارى: شلن يف وقال ،[480 ،485]الـساء: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ
 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
ار: شلن يف وقال ،[88-89]الؿائدة: ﴾ے  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ الُؽػَّ
 .[46لربوج:]ا ﴾ڑ

 وهق أولقاَءه قتؾقا والجقَد، الؽرمَ  هذا اكظروا» : البصري الحسـ قال
 .(2)«والؿغػرة التقبة إلك يدطقهؿ

 بعػقه يشؿؾـا أن سبحاكف فـسللف !ومغػرَتف ططاَءه أوسع وما اهلل فضؾ أطظؿ فؿا
َـّ  وأن  الرحقؿ. الغػقر هق إكَّف ؛بؿغػرتف طؾقـا َيؿ

 

 

 

│ 

                                                           
 (.8/54« )تػسقره»( ذكره ابـ كثقر يف 4)
 (.8/54« )تػسقر ابـ كثقر»( اكظر: 6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار449
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

449 مكانة االستغفار وحال املستغفرين
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ديـ، وقدوةُ  الؿرَسؾقـ، إمامُ  كان لؼد ؾقـ الُغر   وقائدُ  الؿقح   الؽريؿ الرسقُل  الُؿحجَّ

م ما لف غػر قد ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف مع اهلل، إلك والتقبةِ  آستغػار كثقرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ر وما ذكبف مـ تؼدَّ  ؛تلخَّ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: قال كؿا
 كان قالت:  طائشة طـ «الصحقح» ويف ،[6 -4]الػتح: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

 وقد هذا أتصـَعُ  ،اهلل رسقل يا :لف فؼؾت رجاله، تتػطَّر حتك قام صؾَّك إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
م ما اهلل لؽ غػر ر؟ وما ذكبؽ مـ تؼدَّ  .(1)«اشؽقرً  اطبًد  أكقن أفال طائشة، يا» فؼال: تلخَّ

 يشاركف ٓ التل طؾقف مفوسال اهلل صؾقاُت  خصائصف مـ هذا» : كثقر ابـ قال
م ما لف ُغػر لغقره إطؿال ثقاب يف صحقح حديث يف ولقس غقُره، فقفا  ذكبف مـ تؼدَّ
 جؿقع يف طؾقف وسالمف اهلل صؾقات وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص لؾرسقل طظقؿٌ  تشريٌػ  فقف وهذا تلخر، وما

 مـ وٓ إولقـ مـ ٓ سقاه، بشٌر  يـؾفا َلؿ التل وآستؼامة والبِر   الطاطةِ  طؾك أمقره
 .(2)«وأخرة الدكقا يف وسق ُدهؿ اإلصالق، طؾك البشر أكؿُؾ  وهق أخريـ،

 مـ أوقاتف جؿقع يف ُيؽثر -طؾقف وسالمف اهلل صؾقاُت - كان فؼد كؾ ف ذلؽ ومع
 الؽثقَر. آستغػارَ  مجالسف يف لف ُيحصقن  الصحابةُ  وكان آستغػاِر،

 إك ف» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : الؿزينّ إغر طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
ة مائة الققم يف اهلل ٕستغػر وإك ل قؾبل، طؾك لُقغانُ   .(3)«مر 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  قال:  هريرة أبل طـ «صحقحف» يف البخاري وروى

                                                           
 (.6466« )صحقح مسؾؿ»(، و8498« )صحقح البخاري( »4)
 (.8/946« )تػسقر الؼرآن العظقؿ( »6)
 (.6866« )صحقح مسؾؿ( »9)
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 ٌالسزغفبز ملسو هيلع هللا ىلصُِالشِخ إٌيبِّ 
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 لالسخغفاز ملسو هيلع هللا ىلصُمالشمت الىبّيِ 

 .(1)«مرة سبعقـ مـ أكثر الققم يف إلقف وأتقب اهلل ٕستغػر إك ل واهلل» يؼقل:

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل كُعد   كـَّا» قال:  طؿر ابـ طـ ماجف بـوا والترمذي داود أبق وروى
، وُتب لل، اغػر رب   مرة: مائةَ  القاحدِ  الؿجؾسِ  يف  .(2)«الرحقؿ التقاب أكت إك ؽ طؾل 

 أيفا يا» فؼال: ،الـاَس  جؿع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : هريرة أبل طـ الـسائل وأخرج
 .(3)«مرة مائة لققما يف إلقف أتقب فنك ل اهلل، إلك تقبقا ،الـاس

  :طديدة صقغٌ  آستغػار يف ملسو هيلع هللا ىلص طـف ثبت وقد

 اأحدً  رأيُت  ما : هريرة أبق قال ،«إلقف وأتقب اهلل أستغػر» ققلف: :مـفا 
 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مِـ «إلقف وأتقب اهلل أستغػر» :يؼقل أن مـ أكثر

 م وقد ،«قؿالرح التقاب أكت إك ؽ ،طؾل   وُتب لل، اغػر رب  » ققلف: :ومـفا  تؼدَّ
 . طؿر ابـ حديث يف

أدطق دطاءً  َطؾ ؿـل :ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل   قال بؽر أبا أنَّ  :«الصحقحقـ» يف ثبت ما ومـفا 
ٓ   الذكقب يغػر وٓ ،اكثقرً  اضؾؿً  كػسل ضؾؿُت  إك ل الؾ فؿ   قؾ:» قال: صاليت؟ يف بف إ

 .(5)«حقؿالر الغػقر أكت إك ؽ ؛وارحؿـل طـدك مـ مغػرةً  لل فاغػر أكت،

 الـبل   طـ  إشعري   مقسك أبل حديث مـ «الصحقحقـ» يف ما :ومـفا 
 وما أمري، يف وإسرايف وجفؾل، خطقئتل لل اغػر الؾ فؿ  » طاء:الد   هبذا يدطق كان أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص
يجِ  لل اغػر الؾ فؿ   مـ ل، بف أطؾؿ أكت  طـدي، ذلؽ وكؾ   وطؿدي، لئوخط وهزلِل، د 

مُت  ما لل اغػر الؾ فؿ   رُت، وما قد   مـ ل، بف أطؾؿُ  أكت وما أطؾـُت، وما أسررُت  وما أخ 
                                                           

 (.0964« )صحقح البخاري( »4)
(، 9898« )الرتمذي جامع»(، و4540« )ســ أبل داود»(، و64/ 6) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 6)

 (.550)رقؿ:« الصحقحة»وصححف إلباين يف (، 9448) «ســ ابـ ماجف»و
، تؼدم (، وهق طـد مسؾؿ مـ حديث إغر بؾػظ مؼارب46605« )الؽربى»( الـسائل يف 9)

 (.890ص:)
 (.464« )صحقح ابـ حبان»(، و46644لؾـسائل )« الســ الؽربى( »8)
 .(648:تؼدم تخريجف )ص( 5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 لالسخغفاز ملسو هيلع هللا ىلصُمالشمت الىبّيِ 

 .(1)«مرة سبعقـ مـ أكثر الققم يف إلقف وأتقب اهلل ٕستغػر إك ل واهلل» يؼقل:

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل كُعد   كـَّا» قال:  طؿر ابـ طـ ماجف بـوا والترمذي داود أبق وروى
، وُتب لل، اغػر رب   مرة: مائةَ  القاحدِ  الؿجؾسِ  يف  .(2)«الرحقؿ التقاب أكت إك ؽ طؾل 

 أيفا يا» فؼال: ،الـاَس  جؿع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : هريرة أبل طـ الـسائل وأخرج
 .(3)«مرة مائة لققما يف إلقف أتقب فنك ل اهلل، إلك تقبقا ،الـاس

  :طديدة صقغٌ  آستغػار يف ملسو هيلع هللا ىلص طـف ثبت وقد

 اأحدً  رأيُت  ما : هريرة أبق قال ،«إلقف وأتقب اهلل أستغػر» ققلف: :مـفا 
 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مِـ «إلقف وأتقب اهلل أستغػر» :يؼقل أن مـ أكثر

 م وقد ،«قؿالرح التقاب أكت إك ؽ ،طؾل   وُتب لل، اغػر رب  » ققلف: :ومـفا  تؼدَّ
 . طؿر ابـ حديث يف

أدطق دطاءً  َطؾ ؿـل :ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل   قال بؽر أبا أنَّ  :«الصحقحقـ» يف ثبت ما ومـفا 
ٓ   الذكقب يغػر وٓ ،اكثقرً  اضؾؿً  كػسل ضؾؿُت  إك ل الؾ فؿ   قؾ:» قال: صاليت؟ يف بف إ

 .(5)«حقؿالر الغػقر أكت إك ؽ ؛وارحؿـل طـدك مـ مغػرةً  لل فاغػر أكت،

 الـبل   طـ  إشعري   مقسك أبل حديث مـ «الصحقحقـ» يف ما :ومـفا 
 وما أمري، يف وإسرايف وجفؾل، خطقئتل لل اغػر الؾ فؿ  » طاء:الد   هبذا يدطق كان أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص
يجِ  لل اغػر الؾ فؿ   مـ ل، بف أطؾؿ أكت  طـدي، ذلؽ وكؾ   وطؿدي، لئوخط وهزلِل، د 

مُت  ما لل اغػر الؾ فؿ   رُت، وما قد   مـ ل، بف أطؾؿُ  أكت وما أطؾـُت، وما أسررُت  وما أخ 
                                                           

 (.0964« )صحقح البخاري( »4)
(، 9898« )الرتمذي جامع»(، و4540« )ســ أبل داود»(، و64/ 6) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 6)

 (.550)رقؿ:« الصحقحة»وصححف إلباين يف (، 9448) «ســ ابـ ماجف»و
، تؼدم (، وهق طـد مسؾؿ مـ حديث إغر بؾػظ مؼارب46605« )الؽربى»( الـسائل يف 9)

 (.890ص:)
 (.464« )صحقح ابـ حبان»(، و46644لؾـسائل )« الســ الؽربى( »8)
 .(648:تؼدم تخريجف )ص( 5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار451
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

451 ُمالزمة النبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص لالستغفار
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 اللسم الثاوي: الدعاء منزلخه وآدابه

م أكَت  ر، وأكت الؿؼد   .(1)«قدير شلء كؾ   طؾك وأكَت  الُؿمخ 

 التشفد بقـ ملسو هيلع هللا ىلص يؼقلف ما آخر مـ كان أكَّف «مسؾؿ صحقح» يف ثبت ما :ومـفا 
مُت  ما لل اغػر الؾ فؿ» والتسؾقؿ: رُت، وما قد   أسرفُت، وما أطؾـُت، وما َأسررُت  ماو أخ 

م أكَت  مـ ل، بف أطؾؿ أكَت  وما ر، وأكت الؿؼد  ٓ   إلف ٓ الُؿمخ   .(2)«أكتإ

 فا وهق- ومـفا اد طـ «البخاري صحقح» يف ثبت ما -وأكؿُؾفا أَتؿ   أوس بـ شدَّ
ٓ   إلف ٓ ،لرب   أكت الؾ فؿ   العبُد: يؼقل أن آستغػار سق ُد » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ   أكت،إ
 صـعُت، ما شر   مـ بؽ أطقذُ  استطعُت، ما ووطِدكَ  طفِدك طؾك وأكا طبُدك، وأكا خؾؼتـل
، بـعَؿتِؽ لؽ أبقء ٓ   الذكقَب  يغػرُ  ٓ فنك ف ؛لل فاغػر بذكبل وأبقء طؾل   .(3)«أكَت إ

 ا الحديث ففذا ـً  إليؿان،ا حؼائِؼ  طؾك مشتؿاًل  التقبة، لؿعاين اجامعً  كان لَؿ   اُمتضؿ 
ل   وتؿام العبقدية، لؿحضِ   طؾقفا. وارتػع الػضقؾة يف آستغػار ِصقَغِ  سائرَ  فاق وآفتؼار الذ 

ـ» : الؼقؿ ابـ قال  وإلفقَّتف اهلل بربقبقَّة العبد مـ آطرتاَف  آستغػارُ  هذا فتضؿَّ
ف أداء طـ طجَزه تستؾزمُ  كشلةً  أكشله إذ بف؛ العالؿُ  خالُؼف، بلكَّف وآطرتاف وتقحقده،  حؼ 
 وٓ مـف، لف مفرَب  ٓ قبضتِف، ويف بقده كاصقُتف الذي طبُده بلكَّف وآطرتاف فقف، وتؼصقره

 طؾك إلقف َدهَطفِ  الذي -وهنقف أمره وهق- طفده تحت الدخقل التزامَ  ثؿَّ  سقاه، لف ولِلَّ 
 لؾبشر، مؼدور غقر فنكَّف ،حؼ ؽ أداء بحسب ٓ استطاطتل، بحسب ذلؽ وأنَّ  رسقلف، لسان
، جفد هق وإكَّؿا ٌق  فلكا ذلؽ ومع الطاقة، وقدر الؿؼؾ   ٕهؾ وطدتف الذي بقطدك مصد 

ٌق  طفِدك طؾك مؼقؿٌ  فلكا بالعؼاب، معصقتؽ وٕهؾِ  بالثقاب، صاطتؽ  بقطِدك، ُمصد 
 إن فنكَّؽ وهنقَؽ، أمركَ  مـ فقف فرصُت  ما شر   مـ بؽ وآطتصام آستعاذة إلك أفزع ثؿَّ 
ه، مـ ِعْذينتُ  َلؿ َّٓ  شر   ُأقر   وأكا الفالِك، سبُب  حؼ ؽ إضاطةَ  فننَّ  ؛الفؾؽة بل أحاصتوإ
، بـعؿتؽ وألتزم لؽ  والػضُؾ، واإلحسانُ  عؿةُ الـ   فؿـؽ بذكبل، عبخوأ وألتزم وأقِر   طؾلَّ

                                                           
 .(906:تؼدم تخريجف )ص( 4)
 .(906:تؼدم تخريجف )ص( 6)
 (.0960« )صحقح البخاري( »9)
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 لالسخغفاز ملسو هيلع هللا ىلصُمالشمت الىبّيِ 

ه مـ لـُتعػقَ  وأن ذكبل، بؿحقِ  لل تغػر أن فلسللَؽ  واإلساءُة، الذكُب  ومـ ل  يغػر ٓ إكَّف ؛شر 
َّٓ  الذكقَب   .(1)«آستغػار سق دَ  الدطاءُ  هذا كان فؾفذا أكَت،إ

 طائشة طـ البخاري رواه ما :ملسو هيلع هللا ىلص طـف وردت التل آستغػار ِصَقغ وِمـ : 
 يؼقل: ضفَره إلقفا مسـِدٌ  وهق يؿقت أن قبؾ إلقف وأْصَغت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت أكَّفا

 .(2)«إطؾك بالرفقؼ وألِحؼـل ارحؿـلو لل اغػر الؾ فؿ  »

 آخر إلك أحقاكف وجؿقع أوقاتف كؾ   يف لالستغػار ملسو هيلع هللا ىلص مالزمتِف إلك إشارةٌ  هذا ويف
 أطؿالف يختؿ كان ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف وكؿا -طؾقف وسالمف اهلل صؾقاُت - الؽريؿة حقاتف لحظات
 حقاَتف ختؿ فؼد ،بآستغػار -مجالِسف وسائر الؾقؾ وققام والحج كالصالة- الصالحة

ـَ  اهلل رزقـا بف، كؾَّفا  الخاتؿة يرزقـا أن سبحاكف وكسللف لـفجف، وآت باع بف آقتداء حس
 وسؾَّؿ اهلل وصؾَّك العالؿقـ، رب   هلل الحؿد أن دطقاكا وآخر ُمجقب، سؿقع إكَّف الحسـة،

 أجؿعقـ. وأصحابف آلف وطؾك محؿد كبق ـا طؾك

 والؾقؾة. الققم بعؿؾ الؿتعؾؼة إذكار شرح يف وهق ،-اهلل شاء إن- الثالث الؼسؿ ويؾقف

 

 
 

 

│ 

 

                                                           
 (.666 - 4/664« )ارج السالؽقـمد( »4)
 (.6888) «صحقح مسؾؿ»، و(8886« )صحقح البخاري( »6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه452
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 لالسخغفاز ملسو هيلع هللا ىلصُمالشمت الىبّيِ 

ه مـ لـُتعػقَ  وأن ذكبل، بؿحقِ  لل تغػر أن فلسللَؽ  واإلساءُة، الذكُب  ومـ ل  يغػر ٓ إكَّف ؛شر 
َّٓ  الذكقَب   .(1)«آستغػار سق دَ  الدطاءُ  هذا كان فؾفذا أكَت،إ

 طائشة طـ البخاري رواه ما :ملسو هيلع هللا ىلص طـف وردت التل آستغػار ِصَقغ وِمـ : 
 يؼقل: ضفَره إلقفا مسـِدٌ  وهق يؿقت أن قبؾ إلقف وأْصَغت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت أكَّفا

 .(2)«إطؾك بالرفقؼ وألِحؼـل ارحؿـلو لل اغػر الؾ فؿ  »

 آخر إلك أحقاكف وجؿقع أوقاتف كؾ   يف لالستغػار ملسو هيلع هللا ىلص مالزمتِف إلك إشارةٌ  هذا ويف
 أطؿالف يختؿ كان ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف وكؿا -طؾقف وسالمف اهلل صؾقاُت - الؽريؿة حقاتف لحظات
 حقاَتف ختؿ فؼد ،بآستغػار -مجالِسف وسائر الؾقؾ وققام والحج كالصالة- الصالحة

ـَ  اهلل رزقـا بف، كؾَّفا  الخاتؿة يرزقـا أن سبحاكف وكسللف لـفجف، وآت باع بف آقتداء حس
 وسؾَّؿ اهلل وصؾَّك العالؿقـ، رب   هلل الحؿد أن دطقاكا وآخر ُمجقب، سؿقع إكَّف الحسـة،

 أجؿعقـ. وأصحابف آلف وطؾك محؿد كبق ـا طؾك

 والؾقؾة. الققم بعؿؾ الؿتعؾؼة إذكار شرح يف وهق ،-اهلل شاء إن- الثالث الؼسؿ ويؾقف

 

 
 

 

│ 

 

                                                           
 (.666 - 4/664« )ارج السالؽقـمد( »4)
 (.6888) «صحقح مسؾؿ»، و(8886« )صحقح البخاري( »6)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
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الم والصالةُ  لؾؿتَّؼقـ، والعاقبةُ  العالؿقـ، رب   هلل الحؿد  الؿرسؾقـ إمام طؾك والسَّ
 أجؿعقـ. وصحبف آلف وطؾك محؿد، كبق ـا

ا  بعد: أمَّ
 ةوإدطق إذكار بقانَ  فقف تـاولُت  ،«وإذكار إدطقة فؼف» مـ الثالث الؼسؿ ففذا
 الصؾقات وأذكار والـقم والؿساء الصباح كلذكار ولقؾتف: يقمف يف الؿسؾؿ بعؿؾ الؿتعؾ ؼة
 غقر إلك والشراب، والطعام والسػر، والركقب والخروج، الدخقل وأذكار وأدبارها،

 ولقالقف أيامف يف الؿسؾؿ تصحب التل الؿباركة، والدطقات العظقؿة إذكار مـ ذلؽ
 اهتا.ودٓٓ معاكقفا بقان مع

 متقالقةً  خقراٍت  طؾقفا والؿحافظة إذكار هذه طؾك الؿقاضبةِ  يف أنَّ  شؽ   مـ وما
 ٓٓاهتا،دَ  يف التلمُّؾ إلك طؾقفا الؿحافظ ُوف ؼ إن سقؿا ٓ وأخرة، الدكقا يف متتالقة اوكعؿً 

ر  ومؼتضقااهتا. ٕهداففا والتحؼقؼ وغايتفا، مؼاصدها يف والتػؽُّ

 فقف أفدت وقد ، اهلل بتقفقؼ ذلؽ مـ اشقئً  الؽتاب هذا ُيحؼ ؼ أن َُٕؤم ؾ وإك ل
 وجف طؾك إذكار وكتب ،اطؿقمً  الحديث كتب شروحات يف العؾؿ أهؾ كالم مـ

 باطل بؼصقر اطرتايف مع وغقرها، الحديث غريب وكتب الؾغة، وكتب الخصقص،
 بَِؿـ ف لل ويغػر طـ ل يعػقَ  أن اهللَ  أسال تؼصقري، وكثرة اص الطل وقؾَّة طؾؿل وضعػ
 رحقؿ. غػقر إكَّف وفضؾف:

 الؼرآن إذاطة» الؿباركة اإلذاطة طرب تؼديُؿفا َتؿَّ  إذاطقةٌ  حؾؼات إصؾ يف وهق
 .«والؾقؾة الققم طؿؾ» طـقان: تحت السعقدية العربقة بالؿؿؾؽة «الؽريؿ

ن وهق  خاص   طـقانٌ  حؾؼة ولؽؾ   الحجؿ، يف متؿاثؾة حؾؼة وستقـ خؿس مـ يتؽقَّ
 مضؿقهنا. إلك ُيرشد

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 ،اخالًص  لقجفف يجعؾف وأن أطؿالِل، وسائرَ  هذا طؿؾِل مـ ل يتؼبَّؾ أن سبحاكف وأسللف
َّٓ  ،اكافعً  ولعباده ،امقافؼً  ملسو هيلع هللا ىلص كبق ف ولُسـَّة  قريب، مجقٌب  سؿقعٌ  إكَّف :اشقئً  فقف ٕحد يجعؾ وأ
 وصحبف. آلف وطؾك كبق ـا طؾك وسؾَّؿ اهلل وصؾك

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

│ 

.  
 654 

 

 
  :مسؾؿ كؾ   حاجةُ  إلقفا ؿس  تَ  التل الؿفؿة وإمقر الجؾقؾة الؿقضقطات مـ إن  

 ودخقلف وسؽقكف، وحركتف وقعقده، ققامف يف ،ولقؾتف يقمف يف الؿسؾؿ بعؿؾ ؼيتعؾَّ  ما
 فقؽقن يرضقف، ؿافق ويستعؿؾف اهلل صاطة يف كؾَّف ذلؽ ػقض  يُ  بلن ،شموكف وسائر ،وخروجف

ًض  وحده، بف امستعقـً  لرب ف، اذاكرً  كؾ ف ذلؽ يف  إلقف. كؾَّفا هأمقرَ  امػق 

 فأكَّ  :أي ،(1)أحقاكف كؾ   يف ربَّف يذكر كان ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أنَّ  ،«مسؾؿ صحقح» يف ثبت وقد
 لقؾف يف إحقال، مـ حالٍ  أي   يف  اهلل ذكرَ  يدع ٓ -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات-
 ُيباشر فال أحقالف، وسائر وقعقده وققامف وحضره، وسػره ومسائف، وصباحف فاره،وكَ 

 ذلؽ غقر إلك وكزول كقبرو وخروج، ودخقل وققام، كقم مـ :إطؿال مـ طؿؾ أيَّ 
 َّٓ  ودطائف.  اهلل بذكر وبدأهإ

 صباحلؾ اأذكارً  هـاك أنَّ  يجد الؽريؿ الـبقي والفدَي  الؿباركة ـَّةَ السُّ  ؾيتلمَّ  ـومَ 
 والشراب، لؾطعام اوأذكارً  فا،وأطؼابِ  لؾصؾقات اوأذكارً  وآكتباه، لؾـقم اوأذكارً  والؿساء،

 تؼال اوأذكارً  والحزن، والغؿ الفؿ   ردِ بطَ  تتعؾؼ اوأذكارً  والسػر، الدابة لركقب اوأذكارً 
ِ  الؿسؾؿ رؤية طـد ِ  أو يحب اؿَ ل  اتعؾؼً  ؼتتعؾَّ  التل إذكار مـ ذلؽ غقر إلك ،يؽره اؿَ ل

 ولقؾتف. يقمف يف الؿسؾؿ بلحقال امباشرً 

 وتؼقية اإليؿان لعفد تجديدٌ  مـاسبااهتا بحسب وتـقطفا العظقؿة إذكار تؾؽ ويف
 وإكعامف تػضؾف طؾك لف وشؽرٌ  الؿتتالقة، وآٓئف الؿتقالقة بـعؿف واطرتاٌف  ، باهلل ةؾَ لؾص  
 سبحاكف بف ذبالتعقُّ  سقاه ما دون طؾقف واطتؿادٌ  ،وحده إلقف جقءٌ لُ  وفقفا وإحساكف، قدهوُج 
 أو كؼؿة كؾ   شر ومـ الخؾؼ، مـ شر ذي كؾ   وشر   الـػس، وشرور الشقطان اتغَ زَ كَ  مـ
 مصقبة. أو بالء

                                                           
 (.373« )صحقح مسؾؿ»رواه البخاري معؾًؼا، و( 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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  :مسؾؿ كؾ   حاجةُ  إلقفا ؿس  تَ  التل الؿفؿة وإمقر الجؾقؾة الؿقضقطات مـ إن  

 ودخقلف وسؽقكف، وحركتف وقعقده، ققامف يف ،ولقؾتف يقمف يف الؿسؾؿ بعؿؾ ؼيتعؾَّ  ما
 فقؽقن يرضقف، ؿافق ويستعؿؾف اهلل صاطة يف كؾَّف ذلؽ ػقض  يُ  بلن ،شموكف وسائر ،وخروجف

ًض  وحده، بف امستعقـً  لرب ف، اذاكرً  كؾ ف ذلؽ يف  إلقف. كؾَّفا هأمقرَ  امػق 

 فأكَّ  :أي ،(1)أحقاكف كؾ   يف ربَّف يذكر كان ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أنَّ  ،«مسؾؿ صحقح» يف ثبت وقد
 لقؾف يف إحقال، مـ حالٍ  أي   يف  اهلل ذكرَ  يدع ٓ -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات-
 ُيباشر فال أحقالف، وسائر وقعقده وققامف وحضره، وسػره ومسائف، وصباحف فاره،وكَ 

 ذلؽ غقر إلك وكزول كقبرو وخروج، ودخقل وققام، كقم مـ :إطؿال مـ طؿؾ أيَّ 
 َّٓ  ودطائف.  اهلل بذكر وبدأهإ

 صباحلؾ اأذكارً  هـاك أنَّ  يجد الؽريؿ الـبقي والفدَي  الؿباركة ـَّةَ السُّ  ؾيتلمَّ  ـومَ 
 والشراب، لؾطعام اوأذكارً  فا،وأطؼابِ  لؾصؾقات اوأذكارً  وآكتباه، لؾـقم اوأذكارً  والؿساء،

 تؼال اوأذكارً  والحزن، والغؿ الفؿ   ردِ بطَ  تتعؾؼ اوأذكارً  والسػر، الدابة لركقب اوأذكارً 
ِ  الؿسؾؿ رؤية طـد ِ  أو يحب اؿَ ل  اتعؾؼً  ؼتتعؾَّ  التل إذكار مـ ذلؽ غقر إلك ،يؽره اؿَ ل

 ولقؾتف. يقمف يف الؿسؾؿ بلحقال امباشرً 

 وتؼقية اإليؿان لعفد تجديدٌ  مـاسبااهتا بحسب وتـقطفا العظقؿة إذكار تؾؽ ويف
 وإكعامف تػضؾف طؾك لف وشؽرٌ  الؿتتالقة، وآٓئف الؿتقالقة بـعؿف واطرتاٌف  ، باهلل ةؾَ لؾص  
 سبحاكف بف ذبالتعقُّ  سقاه ما دون طؾقف واطتؿادٌ  ،وحده إلقف جقءٌ لُ  وفقفا وإحساكف، قدهوُج 
 أو كؼؿة كؾ   شر ومـ الخؾؼ، مـ شر ذي كؾ   وشر   الـػس، وشرور الشقطان اتغَ زَ كَ  مـ
 مصقبة. أو بالء

                                                           
 (.373« )صحقح مسؾؿ»رواه البخاري معؾًؼا، و( 1)
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 ىو واللًلةفضل األذكاز املتعلِّكة بعنل الً
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 وإذطان وإقرارٌ  بف، اإلشراك مـ وخؾقٌص  وبراءةٌ  ، اهلل لتقحقد تؼريرٌ  وفقفا
 يبقء فنكَّف :طـف الؿلثقرة ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  ةبلدطق واهتؿام طـاية ذا كان ـومَ  وألقهقتف، بربقبقتف
 وأفؼر وأسؼك، وأصعؿ ،اوأحق أمات الذي هق وحده  اهلل بلنَّ  كثقرةً  مرات ويعرتف
 خضعويُ  عبد،ويُ  فَ لَ مْ يُ  ٕنْ  الؿستحؼ وحده وأكَّف وهدى، وأضؾَّ  وأكسك، وألبس وأغـك،

 العبادة. أكقاع جؿقع لف صرفوتُ  ذل،ويُ  لف

 وإحقال الؿعارَف  تثؿر شجرة» :- الؼقؿ ابـ العالمة يؼقل كؿا- كرفالذ  
َّٓ  ثؿارها كقؾ إلك سبقؾ فال السالؽقن، إلقفا رؿَّ َش  التل  طظؿت ؿاوكؾَّ  كر،الذ   شجرة مـإ
 القؼظة مـ كؾَّفا الؿؼاماِت  ثؿرُ يُ  كرفالذ   لثؿراهتا، أطظؿَ  كان فاأصؾُ  ورسخ الشجرةُ  تؾؽ
 الحائط كبـَ يُ  كؿا طؾقفا، الؿؼامُ  ذلؽ كبـَ يُ  التل وقاطدُتف ،مؼام كؾ   أصؾ وهق التقحقد، إلك
ف،أُ  طؾك  .(1)«حائطف طؾك ؼُػ السَّ  يؼقم وكؿا س 

 الؿؼاصد وهناية الصحقحة، الؿطالب غاية طؾك مشتؿؾةٌ  ففل ،ذلؽ إلك إضافة
 ؽـيؿ ٓ ما العظقؿة والـتائج الحؿقدة والػقائد والربكة والـػع الخقر مـ وفقفا ة،العؾقَّ 
 لسان. طـف رب  عَ يُ  أو إكسان بف يحقط أن

 تؾؽ طؾك الؿحافظة ؿامتَ  امحافظً  يؽقن أن بالؿممـ ي  رِ الَح  ـمِ  فنن   ولذلؽ 
 :ةـَّ السُّ  يف وروده بحسب ،ولقؾتف يقمف مـ لف الؿـاسب وقتف يف ذكر كؾُّ  ،العظقؿة إذكار

فضاُل  تؾؽ لف حؼؼتلتَ   :بؼقلف طؾقفؿ  اهلل أثـك ـؿَّ مِ  قنؽولق الؽريؿة، والؿعاين العظقؿة ٕا
 .[35]إحزاب: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 أدبار يف اهلل يذكرون :الؿراد» قال: أكف أية معـك يف  طباس ابـ طـ ويرُ 
 راح أو غدا ؿاوكؾَّ  كقمف، مـ استقؼظ ؿاوكؾَّ  الؿضاجع، ويف ،اوطشق   اوغدو   الصؾقات،

 .«تعالك اهلل ذكر زلفـْ مَ  مـ

 يذكر حتك والذاكرات اكثقرً  اهلل الذاكريـ مـ يؽقن ٓ» قال:  مجاهد ـوط

                                                           
 (.131)ص:« القابؾ الصقب» (1)
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قت بعمل اليىم والليلت  فضل آلاذماز املتعّلِ

 .(1)«اومضطجعً  اوقاطدً  اقائؿً  اهلل

 مـ الؿسؾؿ بف يصقر الذي رِ ْد الؼَ  طـ  الصالح بـا طؿرو أبق الشقخ ئؾُس  وقد
 اصباًح  الؿثبتة الؿلثقرة إذكار طؾك واضب إذا» :فؼال والذاكرات اكثقرً  اهلل الذاكريـ

 الققم طؿؾ» كتاب يف ـةٌ مبقَّ  وهل ،اوهنارً  لقاًل  الؿختؾػة وإحقال إوقات يف ومساء
 .(2)«والذاكرات اكثقرً  اهلل الذاكريـ مـ كان «والؾقؾة

 ػقافللَّ  الؽبقرة، وطـايتفؿ الػائؼ العؾؿاء باهتؿام الجؾقؾ الؿقضقع هذا حظل ولؼد
 :طباده ـْ مِ  شاء ـْ مَ  هبا اهلل كػع طديدة تبك يف فقف الؼقل وبسطقا الؽثقرة، الؿملػاِت  فقف

 صاحب الـسائل شعقب بـ أحؿد الرحؿـ طبد أبل لإلمام «والؾقؾة الققم طؿؾ» كؽتاب
 إسحاق بـ محؿد بـ أحؿد بؽر أبل لتؾؿقذه «والؾقؾة الققم طؿؾ» وكتاب ،«الســ»

ـل، بابـ الؿعروف  «إذكار» وكتاب ،البقفؼل بؽر أبل لؾحافظ «الؽبقر الدطاء» وكتاب السُّ
 وكتاب تقؿقة، ابـ اإلسالم لشقخ «الطقب الؽؾؿ» وكتاب الـقوي، زكريا أبل لإلمام

 الشقكاين، لإلمام «الذاكريـ تحػة» وكتاب الؼقؿ، ابـ العالمة لتؾؿقذه «الصقب القابؾ»
 غقر إلك -الجؿقع اهلل رحؿ- باز بـ العزيز طبد الشقخ إلمامل «إخقار تحػة» وكتاب

 هذا يف اوحديثً  اقديؿً  العؾؿ أهؾ كتبفا التل الـافعة والؿملػات الؼقؿة الؽتب مـ ذلؽ
 .(3)العظقؿ الباب

 الحاذف ومـفؿ بإساكقد، ألخبارل الراوي فؿـفؿ متػاوتٌة، الباب هذا يف ومملػااهتؿ
 والؿفذب. والؿتقسط الؿختصر ومـفؿ الؿسفب، الؿطقل ومـفؿ لفا،

 باهتؿام تحظك ولقؾتف يقمف يف الؿسؾؿ بعؿؾ الؿتعؾؼة كارإذ هذه أنَّ  :الؿعؾقم ومـ
 الصحقح بقـ ذلؽ يف يؿقزون ٓ قد مـفؿ الؽثقر أنَّ  غقر الؽبقرة، وطـايتفؿ البالغ الؿسؾؿقـ

                                                           
 (.11)ص:« إذكار»الـقوي يف أوردهؿا  (1)
 (.11لؾـقوي )ص:« إذكار»اكظر:  (1)
ـ ة» :ولل يف هذا الباب رسالة أسؿقتفا (3) كُر والدطاء يف ضقء الؽتاب والس  ، وهل مطبقطة يف «الذ 

 مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، وقد مشقت يف هذا الشرح طؾك ترتقب تؾؽ الرسالة،
 مة إذكار القاردة فقفا.وأتقت فقف طؾك طا
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة460
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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قت بعمل اليىم والليلت  فضل آلاذماز املتعّلِ

 .(1)«اومضطجعً  اوقاطدً  اقائؿً  اهلل

 مـ الؿسؾؿ بف يصقر الذي رِ ْد الؼَ  طـ  الصالح بـا طؿرو أبق الشقخ ئؾُس  وقد
 اصباًح  الؿثبتة الؿلثقرة إذكار طؾك واضب إذا» :فؼال والذاكرات اكثقرً  اهلل الذاكريـ

 الققم طؿؾ» كتاب يف ـةٌ مبقَّ  وهل ،اوهنارً  لقاًل  الؿختؾػة وإحقال إوقات يف ومساء
 .(2)«والذاكرات اكثقرً  اهلل الذاكريـ مـ كان «والؾقؾة

 ػقافللَّ  الؽبقرة، وطـايتفؿ الػائؼ العؾؿاء باهتؿام الجؾقؾ الؿقضقع هذا حظل ولؼد
 :طباده ـْ مِ  شاء ـْ مَ  هبا اهلل كػع طديدة تبك يف فقف الؼقل وبسطقا الؽثقرة، الؿملػاِت  فقف

 صاحب الـسائل شعقب بـ أحؿد الرحؿـ طبد أبل لإلمام «والؾقؾة الققم طؿؾ» كؽتاب
 إسحاق بـ محؿد بـ أحؿد بؽر أبل لتؾؿقذه «والؾقؾة الققم طؿؾ» وكتاب ،«الســ»

ـل، بابـ الؿعروف  «إذكار» وكتاب ،البقفؼل بؽر أبل لؾحافظ «الؽبقر الدطاء» وكتاب السُّ
 وكتاب تقؿقة، ابـ اإلسالم لشقخ «الطقب الؽؾؿ» وكتاب الـقوي، زكريا أبل لإلمام

 الشقكاين، لإلمام «الذاكريـ تحػة» وكتاب الؼقؿ، ابـ العالمة لتؾؿقذه «الصقب القابؾ»
 غقر إلك -الجؿقع اهلل رحؿ- باز بـ العزيز طبد الشقخ إلمامل «إخقار تحػة» وكتاب

 هذا يف اوحديثً  اقديؿً  العؾؿ أهؾ كتبفا التل الـافعة والؿملػات الؼقؿة الؽتب مـ ذلؽ
 .(3)العظقؿ الباب

 الحاذف ومـفؿ بإساكقد، ألخبارل الراوي فؿـفؿ متػاوتٌة، الباب هذا يف ومملػااهتؿ
 والؿفذب. والؿتقسط الؿختصر ومـفؿ الؿسفب، الؿطقل ومـفؿ لفا،

 باهتؿام تحظك ولقؾتف يقمف يف الؿسؾؿ بعؿؾ الؿتعؾؼة كارإذ هذه أنَّ  :الؿعؾقم ومـ
 الصحقح بقـ ذلؽ يف يؿقزون ٓ قد مـفؿ الؽثقر أنَّ  غقر الؽبقرة، وطـايتفؿ البالغ الؿسؾؿقـ

                                                           
 (.11)ص:« إذكار»الـقوي يف أوردهؿا  (1)
 (.11لؾـقوي )ص:« إذكار»اكظر:  (1)
ـ ة» :ولل يف هذا الباب رسالة أسؿقتفا (3) كُر والدطاء يف ضقء الؽتاب والس  ، وهل مطبقطة يف «الذ 

 مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، وقد مشقت يف هذا الشرح طؾك ترتقب تؾؽ الرسالة،
 مة إذكار القاردة فقفا.وأتقت فقف طؾك طا
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار461
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

461 قة بعمل اليوم والليلة ِ
ّ
فضل األذكار املتعل
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 هذه معاين اأيًض  يعرفقن ٓ وقد طـف، يثبت ٓ الذي الضعقػ وبقـ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ الثابت
 البالغ، وتلثقُرها العظقؿ كػُعفا بذلؽ فؿفقػقتُ  ،الجؾقؾة مؼاصدها وٓ العظقؿة إذكار

 إذكار مـ وكان ،سانَ الؾ   الؼؾُب  واصل ما فوأكػعُ  كرالذ   وأفضُؾ » : الؼقؿ ابـ قال
 . كالمف اهـ .(1)«ومؼاصده معاكقف الذاكر وشفد الـبقية،

 إذكار تؾؽ مـ مباركة وكخبةً  ططرة، صائػةً  -اهلل شاء إن- أتـاول وسقف هذا
 ودٓلتفا العظقؿة ؿفاؽَ حِ  مـ يتقسر ما بقان مع ،ولقؾتف يقمف يف الؿسؾؿ بعؿؾ الؿتعؾؼة
 سبحاكف وأسللف والسداد، والتقفقؼ العقنَ  وحده اهلل مـ امستؿـحً  الجؾقؾة، ومعاكقفا الؼقيؿة

 ويرضاه. يحبف خقر لؽؾ   يقفؼـا أن

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
│ 

                                                           
 (.147ٓبـ الؼقؿ )ص:« الػقائد» (1)

.  
 644 

 

 
 يقمف يف الؿسؾؿ طؾك الحؽقؿ الشرعُ  وض ػفا التل الراتبة وإدطقة ذكارإ مـ إن  
 حث ا :الـصقص يف اورودً  هاوأكثرُ  دةالؿؼقَّ  إذكار أوسعُ  هل بؾ الـفار، صريف أذكارَ  :ولقؾتف
  الػاضؾقـ. الققتقـ هذيـ يف ُتَؼال إذكار مـ كثقرة ٕكقاع اوذكرً  فقفا اوترغقبً  طؾقفا

 ﴾يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ الك:تع اهلل يؼقل

 الشؿس. وغروب العصر بقـ ما :وإصقؾ .[41 -41]إحزاب:

 ُل أوَّ  واإلبؽار: ،[55]غافر: ﴾ڳ گ گ گ گ﴿ :تعالك ويؼقل
: الـفار،  آخره. والعشل 

 ويؼقل ،[39]ق: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :تعالك ويؼقل
 كالؿعـ هذا يف وأيات ،[17]الروم: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :تعالك
 كثقرة.

 الشؿس، صؾقع قبؾ ما إلك بِح الصُّ  صالة بعد مـ الباكرُ  الصباُح  هق إوراد ههذ حؾُّ ومَ 
 .الغروب قبؾ ما إلك العصر صالة بعد مـ -وأصال العشل :ويؼال- والؿساء

ٕن أقعد مع ققم يذكرون اهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل «ســ أبل داود»فؼد جاء يف 
 تطؾع الشؿس؛ أحب إلّل مـ أن أطتؼ أربعة مـ ولد إسؿاطقؾ. مـ صالة الغداة حتك تعالك

وٕن أقعد مع ققم يذكرون اهلل مـ صالة العصر إلك أن تغرب الشؿس؛ أحب إلّل مـ 
 .(1)«أن أطتؼ أربعة

 أو وقتف يف ذلؽ العبدُ  كسل لق فقؿا -اهلل شاء إن- واسعٌ  ذلؽ يف إمر أنَّ  طؾك
 الؿساء وأذكار الشؿس، صؾقع بعد الصباح بلذكار يليت أن بلس فال ،طارٌض  لف رَض طَ 

                                                           
 .(، مـ حديث أكس بـ مالؽ، وحسـف إلباين3667) «ســ أبل داود» (1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة462
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 يقمف يف الؿسؾؿ طؾك الحؽقؿ الشرعُ  وض ػفا التل الراتبة وإدطقة ذكارإ مـ إن  
 حث ا :الـصقص يف اورودً  هاوأكثرُ  دةالؿؼقَّ  إذكار أوسعُ  هل بؾ الـفار، صريف أذكارَ  :ولقؾتف
  الػاضؾقـ. الققتقـ هذيـ يف ُتَؼال إذكار مـ كثقرة ٕكقاع اوذكرً  فقفا اوترغقبً  طؾقفا

 ﴾يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ الك:تع اهلل يؼقل

 الشؿس. وغروب العصر بقـ ما :وإصقؾ .[41 -41]إحزاب:

 ُل أوَّ  واإلبؽار: ،[55]غافر: ﴾ڳ گ گ گ گ﴿ :تعالك ويؼقل
: الـفار،  آخره. والعشل 

 ويؼقل ،[39]ق: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :تعالك ويؼقل
 كالؿعـ هذا يف وأيات ،[17]الروم: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :تعالك
 كثقرة.

 الشؿس، صؾقع قبؾ ما إلك بِح الصُّ  صالة بعد مـ الباكرُ  الصباُح  هق إوراد ههذ حؾُّ ومَ 
 .الغروب قبؾ ما إلك العصر صالة بعد مـ -وأصال العشل :ويؼال- والؿساء

ٕن أقعد مع ققم يذكرون اهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل «ســ أبل داود»فؼد جاء يف 
 تطؾع الشؿس؛ أحب إلّل مـ أن أطتؼ أربعة مـ ولد إسؿاطقؾ. مـ صالة الغداة حتك تعالك

وٕن أقعد مع ققم يذكرون اهلل مـ صالة العصر إلك أن تغرب الشؿس؛ أحب إلّل مـ 
 .(1)«أن أطتؼ أربعة

 أو وقتف يف ذلؽ العبدُ  كسل لق فقؿا -اهلل شاء إن- واسعٌ  ذلؽ يف إمر أنَّ  طؾك
 الؿساء وأذكار الشؿس، صؾقع بعد الصباح بلذكار يليت أن بلس فال ،طارٌض  لف رَض طَ 

                                                           
 .(، مـ حديث أكس بـ مالؽ، وحسـف إلباين3667) «ســ أبل داود» (1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 غروهبا. بعد

 ،ؾقـالػاض الققتقـ هذيـ يف تؼال التل الؿلثقرة وإدطقة الؿشروطة إذكار طـ وأما
 معاكقفا مـ شلء بقان مع مـفا، بةٌ صق   صائػةٌ  -اهلل شاء إن- وسقليت ومتـقطة، كثقرة ففل

 الؼقيؿة. ودٓلتفا العظقؿة

 اهلل رسقل قال قال:  طػان بـ طثؿان طـ ،وغقرهؿا والرتمذي وددا أبق روى 
ـْ  َما» :ملسو هيلع هللا ىلص  اْسِؿفِ  َمعَ  َيُضر  َٓ  ال ِذي اهللِ  ْسؿِ ابِ  لَْقَؾٍة: ُكؾ   َوَمَساءِ  َيْقمٍ  ُكؾ   َصبَاِح  فِل َيُؼقُل  َطبْدٍ  ِم

َٓ  إَْرضِ  فِل َشْلءٌ  َؿاءِ  فِلَو ِؿقعُ  َوُهقَ  الس  اٍت  َث اَل ثَ  الَعِؾقُؿ، الس  هُ  َلؿْ  ؛َمر    .(1)«َشْلءٌ  َيُضر 

 لقؽقن :اءومس صباح كؾَّ  الؿسؾؿُ  طؾقفا حافظيُ  أن يـبغل التل العظقؿة إذكار مـ ففذا
 ذلؽ. كحق أو ،مصقبة ضرُّ  أو بالءٍ  فجلةُ  يصقبف أن مـ -تعالك اهلل بنذن- امحػقضً  بذلؽ

 طـ -الحديث اوير وهق-  طثؿان بـ أبان طـ «الرتمذي جامع» يف جاء
 رجٌؾ  فجعؾ -الجسؿ شؼل أحد يصقب شؾٌؾ  وهق- فالج صرف أصابف قد أكَّف طثؿان
 فؾْ قُ أَ  ؿلَ  لولؽـ   ،ؽثتُ حدَّ  كؿا الحديَث  إنَّ  اأمَ  !ـظر؟تَ  ما» أبان: لف فؼال ،إلقف يـظر مـفؿ

 .(2)«هرَ دَ قَ  طؾلَّ  اهللُ  لقؿضل يقمئذٍ 

 ملسو هيلع هللا ىلص لُّ بِ الـَّ  أرشدَ  كؿا ،ومساء صباح كؾَّ  اتمرَّ  ثالَث  ؼاليُ  أن كرالذ   هذا يف ةـَّ والسُّ 
 ذلؽ. إلك

 فعاًل  رد  ؼَ يُ  فاطؾ فؽؾُّ  ستعقذ،أ اهلل سؿاب :أي «اهلل سؿاب» :الحديث هذا يف وققلف
 ،ُح ذبَ أَ  رُ د  ؼَ يُ  ابُح والذَّ  ؾ،آكُ  اهلل سؿاب أي: ،ُؾ آكُ  رؼد  يُ  ُؾ كِ فأ ؾ،سؿِ بَ يُ  طـدما لحالف امـاسبً 

 وهؽذا. ،ُب أكتُ  رُ د  ؼَ يُ  والؽاتُب 

َٓ  إَْرضِ  فِل َشْلءٌ  اْسِؿفِ  َمعَ  َيُضر  َٓ  ال ِذي» وققلف: َؿاءِ  فِلَو  ذتعقَّ  ـمَ  أي: ،«الس 
 السؿاء. جفة مـ وٓ إرض جفة مـ صقبةٌ مُ  هضرُّ تَ  ٓ فنكَّف ،اهلل باسؿ

                                                           
(، 3388) «جامع الرتمذي»(، و5188) «ســ أبل داود»(، و66/ 1) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1)

 .(6416) «جامعصحقح ال»(، وصححف إلباين يف 3869) «ســ ابـ ماجف»و
 .(3869) «ســ ابـ ماجف»(، و3388) «جامع الرتمذي» (1)
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َهازِ  ِي النَّ
َ
ْذَماُز َطَسف

َ
 أ

ِؿقعُ  َوُهقَ » وققلف: ِ  لعؾقؿُ وا العباد، ققالٕ ؿقعالسَّ  أي: «الَعِؾقؿُ  الس   الذي فؿبلفعال
 ؿاء.السَّ  يف وٓ إرض يف خافقة طؾقف تخػك ٓ

 الـَّبِل   إَِلك َرُجٌؾ  َجاءَ  قال:  هريرة أبل حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
ـَ  َت ُقؾ َلق َماأ» اَل:ق البَاِرَحَة، ـِللَدَغت َرٍب َطؼ مِـ َلِؼقُت  َما اهللِ! َرُسقَل  اي اَل:فؼ ،ملسو هيلع هللا ىلص  ِحق
اِت  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  قذُ طأَ  َت:َأمَسق كَ  َلؿ ؛َخَؾَؼ  َما َشر   ِمـ الت ام   .(1)«َتُضر 

ـْ » لؾرتمذي: رواية ويف ـَ  َقاَل  َم اٍت: َث اَل ثَ  ُيْؿِسل ِحق اِت  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ  َمر   الت ام 
ـْ  هُ  َلؿْ  ؛َخَؾَؼ  َما َشر   ِم ْقَؾةَ  تِْؾَؽ  ُحَؿةٌ  َيُضر   .(2)«الؾ 

 وكحقها. كالعؼرب :سؿ   ذي كؾ   لدغةُ  :ةُ ؿَ والُح 

 قال: فأك   -تفروا أحد- صالح أبل بـ فقؾُس  طـ الحديث طؼب الرتمذي أورد وقد
 .«اعً وَج  فالَ  دْ جِ تَ  ؿفؾَ  ،مـفؿ ةٌ يَ جارِ  تدغَ فؾُ  ،لقؾةٍ  كؾَّ  فايؼقلقكَ  فؽاكقا ؿقها،تعؾَّ  أهُؾـا كان»

 احػقضً مَ  يؽقن ؿسليُ  حقـ قالف ـمَ  نَّ وأ الدطاء، هذا فضؾِ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف فالحديث
هيَ  أن ـمِ  -اهلل بنذن-  ذلؽ. كحقِ  أو ،ٍب طؼرَ  أو ةٍ حقَّ  غُ دْ لَ  ضرَّ

 :فاوحؼقؼتُ  ،وآطتصامُ  آلتجاءُ  :فآستعاذةُ  ألتجئ، أي: «أطقذ» الحديث: يف وققلف
 برَ هَ  قد باهلل ذُ ئِ فالعا ه،ر  َش  مـ قَؽ حؿِ ويَ  مـف ؽؿُ ِص عْ يَ  ـمَ  إلك فخافُ تَ  شلءٍ  ـمِ  ُب الفرَ 

 بف، واطتصؿ يديف، بقـ فكػَس  وألؼك إلقف، رَّ وفَ  ف،ومالؽِ  فرب   إلك ففؾؽُ يُ  أو يمذيف اؿَّ مِ 
 إلقف. والتجلَ  بف، واستجار

 ية،ؼدرال الؽقكقة كؾؿاتف هل وققؾ: الؽريؿ، الؼرآن هل ققؾ: :«اهلل كؾؿات»ـب والؿراد
 كالمَ  يؾحؼ كؿا ،طقٌب  وٓ ؼٌص كَ  فاؾحؼُ يَ  ٓ التل الؽامالت أي: ،«اتالتامَّ »ـ ب والؿراد

 ر.البَش 

، كؾ   ـمِ  أي: «ؾَؼ َخ  ما شر   ـمِ » وققلف:  حققان مـ رُّ الشَّ  بف قام مخؾقق أي   يف شر 
 أكقاع مـ كان كقعٍ  أيَّ  صاطؼة، أو اريحً  أو ةً دابَّ  أو هامةً  أو ،اـق  جِ  أو كان اإكسق   غقره، أو

                                                           
 (.1719« )صحقح مسؾؿ» (1)
حف إلباين يف 3614« )الرتمذي جامع» (1)  (.6417« )صحقح الجامع»(، وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة464
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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َهازِ  ِي النَّ
َ
ْذَماُز َطَسف

َ
 أ

ِؿقعُ  َوُهقَ » وققلف: ِ  لعؾقؿُ وا العباد، ققالٕ ؿقعالسَّ  أي: «الَعِؾقؿُ  الس   الذي فؿبلفعال
 ؿاء.السَّ  يف وٓ إرض يف خافقة طؾقف تخػك ٓ

 الـَّبِل   إَِلك َرُجٌؾ  َجاءَ  قال:  هريرة أبل حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف وثبت
ـَ  َت ُقؾ َلق َماأ» اَل:ق البَاِرَحَة، ـِللَدَغت َرٍب َطؼ مِـ َلِؼقُت  َما اهللِ! َرُسقَل  اي اَل:فؼ ،ملسو هيلع هللا ىلص  ِحق
اِت  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  قذُ طأَ  َت:َأمَسق كَ  َلؿ ؛َخَؾَؼ  َما َشر   ِمـ الت ام   .(1)«َتُضر 

ـْ » لؾرتمذي: رواية ويف ـَ  َقاَل  َم اٍت: َث اَل ثَ  ُيْؿِسل ِحق اِت  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ  َمر   الت ام 
ـْ  هُ  َلؿْ  ؛َخَؾَؼ  َما َشر   ِم ْقَؾةَ  تِْؾَؽ  ُحَؿةٌ  َيُضر   .(2)«الؾ 

 وكحقها. كالعؼرب :سؿ   ذي كؾ   لدغةُ  :ةُ ؿَ والُح 

 قال: فأك   -تفروا أحد- صالح أبل بـ فقؾُس  طـ الحديث طؼب الرتمذي أورد وقد
 .«اعً وَج  فالَ  دْ جِ تَ  ؿفؾَ  ،مـفؿ ةٌ يَ جارِ  تدغَ فؾُ  ،لقؾةٍ  كؾَّ  فايؼقلقكَ  فؽاكقا ؿقها،تعؾَّ  أهُؾـا كان»

 احػقضً مَ  يؽقن ؿسليُ  حقـ قالف ـمَ  نَّ وأ الدطاء، هذا فضؾِ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف فالحديث
هيَ  أن ـمِ  -اهلل بنذن-  ذلؽ. كحقِ  أو ،ٍب طؼرَ  أو ةٍ حقَّ  غُ دْ لَ  ضرَّ

 :فاوحؼقؼتُ  ،وآطتصامُ  آلتجاءُ  :فآستعاذةُ  ألتجئ، أي: «أطقذ» الحديث: يف وققلف
 برَ هَ  قد باهلل ذُ ئِ فالعا ه،ر  َش  مـ قَؽ حؿِ ويَ  مـف ؽؿُ ِص عْ يَ  ـمَ  إلك فخافُ تَ  شلءٍ  ـمِ  ُب الفرَ 

 بف، واطتصؿ يديف، بقـ فكػَس  وألؼك إلقف، رَّ وفَ  ف،ومالؽِ  فرب   إلك ففؾؽُ يُ  أو يمذيف اؿَّ مِ 
 إلقف. والتجلَ  بف، واستجار

 ية،ؼدرال الؽقكقة كؾؿاتف هل وققؾ: الؽريؿ، الؼرآن هل ققؾ: :«اهلل كؾؿات»ـب والؿراد
 كالمَ  يؾحؼ كؿا ،طقٌب  وٓ ؼٌص كَ  فاؾحؼُ يَ  ٓ التل الؽامالت أي: ،«اتالتامَّ »ـ ب والؿراد

 ر.البَش 

، كؾ   ـمِ  أي: «ؾَؼ َخ  ما شر   ـمِ » وققلف:  حققان مـ رُّ الشَّ  بف قام مخؾقق أي   يف شر 
 أكقاع مـ كان كقعٍ  أيَّ  صاطؼة، أو اريحً  أو ةً دابَّ  أو هامةً  أو ،اـق  جِ  أو كان اإكسق   غقره، أو

                                                           
 (.1719« )صحقح مسؾؿ» (1)
حف إلباين يف 3614« )الرتمذي جامع» (1)  (.6417« )صحقح الجامع»(، وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار465
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 
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 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 .(1)وأخرة الدكقا يف البالء

 قال:  ُخبقب بـ اهلل طبد طـ ،وغقرهؿا «الرتمذي»و «داود أبل ســ» يف وثبت
 َفَؼاَل: َفَلْدَرْكُتُف، َلـَا، َلُقَصؾَِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقَل  َكْطُؾُب  َشِديَدٍة، َوُضْؾَؿةٍ  َمَطرٍ  َلْقَؾةِ  فِل َخْرَجـَا

 اهللِ! َرُسقَل  َيا ُقْؾُت: .«ُقْؾ » َقاَل: ُثؿَّ  ،اَشْقئً  ُقْؾ أَ  َفَؾؿْ  .«ُقْؾ » َقاَل: ُثؿَّ  ،اَشْقئً  َأُقْؾ  َفَؾؿْ  .«ُقْؾ »
ـِ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ُقْؾ:» َقاَل: َأُققُل؟ َما َذَتْق ـَ حِ  َوالُؿَعق  ـَ  ُتْؿِسل ق  َث اَل ثَ  ُتْصبُِح  َوِحق

اٍت، ـْ  َتْؽِػقَؽ  َمر   .(2)«َشْلءٍ  ُكؾ   ِم

 ٿ﴿و ،﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الثالث السقر هذه قراءة فضقؾة الحديث هذا فػل
 ـمَ  وأنَّ  ومساء، صباح كؾَّ  اتمرَّ  ثالَث  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ﴿و ،﴾ٹ ٹ ٿ
 وباهلل ،وأفات الشرورَ  طـف تدفع أكَّفا :أي شلء، كؾ   مـ -اهلل بنذن- فتْ ػَ كَ  طؾقفا حافظ
 لف. شريؽ ٓ التقفقؼ وحده

 

 

 

 

│ 

 

                                                           
 (.114 - 113لؾشقخ سؾقؿان بـ طبد اهلل )ص:« تقسقر العزيز الحؿقد»اكظر:  (1)
حف إلباين يف 3575« )الرتمذي جامع»و ،(5181« )ســ أبل داود» (1)  «صحقح الرتغقب»(، وصحَّ
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 يحافظ أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل التل كةالؿبار والدطقاِت  العظقؿة إذكارِ  ـمِ  إن  
 ، أوس بـ شداد حديث مـ «البخاري صحقح» يف ثبت ما :ومساء صباح كؾ   اطؾقف
ُفؿ   :َيُؼقَل  َأنْ  آْستَِغَػارِ  َسق ُد » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ٓ   إَِلفَ َٓ  َرب ل َأْكَت  الؾ   َخَؾْؼتَـِل َأْكَت،إِ
ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  اْسَتَطْعُت، َما َوَوْطِدكَ  َطْفِدكَ  َطَؾك اَوَأكَ  َطْبُدَك، َوَأَكا  َأبُقءُ  َصـَْعُت، َما َشر   ِم
، بِـِْعَؿتَِؽ  َلَؽ  ُكقَب  َيْغِػرُ َٓ  َفنِك فُ  ؛لِل َفاْغِػرْ  بَِذْكبِل َلَؽ  َوَأُبقءُ  َطَؾل  ٓ  َأْكَت  الذ  ـْ  .إِ  َقاَلَفا َم
ـَ  ـْ  اَت َفؿَ  بَِفا اُمققِـً  الـ َفارِ  ِم ـْ  َفُفقَ  ،ُيْؿِسلَ  َأنْ  َقْبَؾ  َيْقِمفِ  ِم ـْ  .الَجـ ةِ  َأْهؾِ  ِم ـَ  َقاَلَفا َوَم  ِم

ـٌ  َوُهقَ  الؾ ْقؾِ  ـْ  َفُفقَ  ؛ُيْصبَِح  َأنْ  َقْبَؾ  َفَؿاَت  بَِفا ُمققِ  .(1)«الَجـ ةِ  َأْهؾِ  ِم

 ملسو هيلع هللا ىلص فُ ػَ َص وَ  ف،إلق واإلكابة  هلل ؾِ لُّ ذَ والتَّ  التقبةِ  لؿعاين جامعٌ  طظقؿٌ  دطاءٌ  ففذا
 يف طؾقفا وطال الػضقؾة، يف آستغػار صقغِ  سائرَ  فاق قد فٕكَّ  وذلؽ :آستغػار سق دُ  بلكَّف

 أفضؾقةِ  ووجفُ  .طؾقفؿ ويرتػع الخقر يف فققمَ  يػقق الذي أي: ،«السق د» معاين ومـ الرتبة،
 وآطرتاف اهلل طؾك ـاءلثَّ با بدأه ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أنَّ  :آستغػار غِ قَ ِص  مـ غقره طؾك الدطاء هذا
 سقاه، بحؼ   معبقد وٓ بحؼ   الؿعبقد سبحاكف وأكف ، لف مخؾقق مربقٌب  هلل طبدٌ  بلكَّف
 وأكَّف ورسؾف، أكبقائف وبسائر وبؽتابف بف اإليؿان مـ العفد طؾك ثابٌت  القطد، طؾك مؼقؿٌ  وأكَّف

 عـَ َص  ما كؾ   ر  َش  مـ سبحاكف بف استعاذ ثؿ واستطاطتف، صققف بحسب ذلؽ طؾك مؼقؿٌ 
 رَّ قَ أَ  ثؿ أثام، ارتؽاب والتقبة مـ اإلكعام ؽرُش  ـمِ  طؾقف يجب بؿا الؼقام يف التؼصقر مـ

ِ ـَ ومِ  ططاياه وتقالل سبحاكف فعؿِ كِ  برتادف  والؿعاصل، الذكقب مـ يصقُب  بؿا واطرتف ف،ـ
 سبحاكف. سقاه الذكقَب  يغػرُ  ٓ بلكَّف امعرتفً  ف،كؾ   ذلؽ ـمِ  الؿغػرةَ  سبحاكف سللف ثؿ

 وأجؿَعفا وأفضَؾفا آستغػار قغِص  أطظؿَ  كان ولفذا :طاءالدُّ  يف يؽقن ما أكؿُؾ  وهذا
 الذكقب. لغػران الؿقجبة لؾؿعاين

                                                           
 .(451تؼدم تخريجف )ص: (1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
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 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة466
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 يحافظ أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل التل كةالؿبار والدطقاِت  العظقؿة إذكارِ  ـمِ  إن  
 ، أوس بـ شداد حديث مـ «البخاري صحقح» يف ثبت ما :ومساء صباح كؾ   اطؾقف
ُفؿ   :َيُؼقَل  َأنْ  آْستَِغَػارِ  َسق ُد » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ٓ   إَِلفَ َٓ  َرب ل َأْكَت  الؾ   َخَؾْؼتَـِل َأْكَت،إِ
ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  اْسَتَطْعُت، َما َوَوْطِدكَ  َطْفِدكَ  َطَؾك اَوَأكَ  َطْبُدَك، َوَأَكا  َأبُقءُ  َصـَْعُت، َما َشر   ِم
، بِـِْعَؿتَِؽ  َلَؽ  ُكقَب  َيْغِػرُ َٓ  َفنِك فُ  ؛لِل َفاْغِػرْ  بَِذْكبِل َلَؽ  َوَأُبقءُ  َطَؾل  ٓ  َأْكَت  الذ  ـْ  .إِ  َقاَلَفا َم
ـَ  ـْ  اَت َفؿَ  بَِفا اُمققِـً  الـ َفارِ  ِم ـْ  َفُفقَ  ،ُيْؿِسلَ  َأنْ  َقْبَؾ  َيْقِمفِ  ِم ـْ  .الَجـ ةِ  َأْهؾِ  ِم ـَ  َقاَلَفا َوَم  ِم

ـٌ  َوُهقَ  الؾ ْقؾِ  ـْ  َفُفقَ  ؛ُيْصبَِح  َأنْ  َقْبَؾ  َفَؿاَت  بَِفا ُمققِ  .(1)«الَجـ ةِ  َأْهؾِ  ِم

 ملسو هيلع هللا ىلص فُ ػَ َص وَ  ف،إلق واإلكابة  هلل ؾِ لُّ ذَ والتَّ  التقبةِ  لؿعاين جامعٌ  طظقؿٌ  دطاءٌ  ففذا
 يف طؾقفا وطال الػضقؾة، يف آستغػار صقغِ  سائرَ  فاق قد فٕكَّ  وذلؽ :آستغػار سق دُ  بلكَّف

 أفضؾقةِ  ووجفُ  .طؾقفؿ ويرتػع الخقر يف فققمَ  يػقق الذي أي: ،«السق د» معاين ومـ الرتبة،
 وآطرتاف اهلل طؾك ـاءلثَّ با بدأه ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أنَّ  :آستغػار غِ قَ ِص  مـ غقره طؾك الدطاء هذا
 سقاه، بحؼ   معبقد وٓ بحؼ   الؿعبقد سبحاكف وأكف ، لف مخؾقق مربقٌب  هلل طبدٌ  بلكَّف
 وأكَّف ورسؾف، أكبقائف وبسائر وبؽتابف بف اإليؿان مـ العفد طؾك ثابٌت  القطد، طؾك مؼقؿٌ  وأكَّف

 عـَ َص  ما كؾ   ر  َش  مـ سبحاكف بف استعاذ ثؿ واستطاطتف، صققف بحسب ذلؽ طؾك مؼقؿٌ 
 رَّ قَ أَ  ثؿ أثام، ارتؽاب والتقبة مـ اإلكعام ؽرُش  ـمِ  طؾقف يجب بؿا الؼقام يف التؼصقر مـ

ِ ـَ ومِ  ططاياه وتقالل سبحاكف فعؿِ كِ  برتادف  والؿعاصل، الذكقب مـ يصقُب  بؿا واطرتف ف،ـ
 سبحاكف. سقاه الذكقَب  يغػرُ  ٓ بلكَّف امعرتفً  ف،كؾ   ذلؽ ـمِ  الؿغػرةَ  سبحاكف سللف ثؿ

 وأجؿَعفا وأفضَؾفا آستغػار قغِص  أطظؿَ  كان ولفذا :طاءالدُّ  يف يؽقن ما أكؿُؾ  وهذا
 الذكقب. لغػران الؿقجبة لؾؿعاين

                                                           
 .(451تؼدم تخريجف )ص: (1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 وطقض الـداء ياء مـفا ذفُح  اهلل، يا :بؿعـك هل «فؿ  الؾ  » :الدطاء هذا أول يف وققلف
 ضوالؿعقَّ  ضقَ العِ  بقـ يجؿع ٓ ٕكَّف بقـفؿا: الجؿع يجقز ٓ ولفذا الؿشددة، بالؿقؿ طـفا
َّٓ  الؽؾؿة هذه تستعؿؾ وٓ طـف،  يؼال: ؿاوإكَّ  رحقؿ، غػقر فؿالؾَّ  يؼال: فال الطؾب، يفإ

 ذلؽ. وكحق ،وارحؿـل لل اغػر فؿالؾَّ 

ٓ   فإلَ  ٓ رب ل أكَت » وققلف: ِ خؾؼتَ  أكتإ  واكؽسارٌ  ،وخضقعٌ  ٌؾ لُّ تذَ  فقف «كطبُد  وأكا لـ
 أي: ،«رب ل أكت» :فؼقلف وألقهقتف، فتِ ربقبقَّ  يف سبحاكف بقحداكقتف وإيؿان اهلل، يدي ـبق

 .خؾؼف لشمون الؿدب ر الرازُق  الخالُؼ  الؿالؽ هق والربُّ  .سقاك خالؼ وٓ رب   لل لقس
ِ » :بؼقلف أطؼبف ولفذا الربقبقة، بتقحقد إقرارٌ  ففذا  لخؾؼتـِ  الذي رب ل أكت أي: ،«لخؾؼتـ
 قاك.ِس  خالٌؼ  لل لقس

ٓ   إلف ٓ» وققلف:  لؾعبادة، الؿستحؼ وحدك فلكت سقاك، حؼ  ب معبقد ٓ :أي ،«أكتإ
 لؽ، طابدٌ  وأكا أي: ،«طبدك وأكا» :بؼقلف فبَ أطؼَ  ولفذا إلقهقة: لتقحقد تحؼقٌؼ  وهذا
 سقاك. بحؼ   معبقدَ  وٓ بحؼ   الؿعبقدُ  فلكت

 طؾقف ؽطاهدتُ  ما طؾك وأكا :أي ،«تاستطع ما ووطدك طفدك طؾك وأكا» وققلف:
 طؾك أي: ،«استطعت ما» أوامرك، وامتثال بطاطتؽ والؼقام بؽ اإليؿان مـ ؽوواطدتُ 

َّٓ  اكػًس  ػيؽؾ   ٓ سبحاكف فنكَّف ل،استطاطتِ  ردْ قَ   فا.عَ ْس وُ إ

 مـ بؽ ؿُ ِص طتَ أَ و ،اهلل يا إلقؽ لتجُئ أ أي: ،«صـعت ما شر   مـ بؽ أطقذ» وققلف:
 مـ أو مغػرتف، وطدم طؼقبتف، وحؾقل طاقبتف، وسقء ف،تِ بَّ غَ مَ  ر  َش  ـمِ  فصـعتُ  يالذ ر  َش 

 الخصال. ورديء إطؿال، وقبقح إفعال، شر مـ مثؾف إلك دقْ العَ 

 فضؾؽ وترادف طؾلَّ  إكعامؽ بعظؿ أطرتف أي: ،«طؾل   بـعؿتؽ لؽ أبقء» وققلف:
يبَ والتَّ  سبحاكف الؿـعؿ شؽر ذلؽ ؿـِض  ويف وإحساكؽ،  ؿ.عَ الـ   كػران مـ ر 

 تؼصقر مـ وخطقئة، إثؿ مـ فارتؽبتُ  ما وهق ل،بذكبِ  أقرُّ  أي: ،«لبذكبِ  وأبقء» وققلف:
 واإلكابة، التقبة إلك سبقٌؾ  والتؼصقرُ  كببالذَّ  وآطرتاُف  لؿحظقر، فعؾٍ  أو واجب يف

 طؾقف. اهلل تاب مـف وتاب بذكبف اطرتف ـومَ 
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 وصػَحؽ واسعٌة، ؽرحؿتَ  فننَّ  :الذكقب جؿقعَ  ،اهلل يا أي: ،«لل فاغػر» وققلف:
َّٓ  الذكقب يغػر وٓ الرحقؿ، الغػقرُ  فلكت :هتغػرَ  أن ذكٌب  ؽيتعاضؿُ  وٓ كريٌؿ،  أكت،إ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 .[135طؿران: ]آل ﴾چ چ چ ڃ ڃ

 الذي الجزيؾ الثقابو العظقؿ إجر ببقان الدطاءَ  هذا ختؿ قد ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  إنَّ  ثؿ
 -الؽؾؿات همٓء أي:- «قالفا مـ» فؼال: ومساء، صباح كؾَّ  طؾقف يحافظ ـْ مَ  يـالف

 الذي الؿعصقم كالم مـ لؽقهنا :لفا اومعتؼدً  هبا امصدقً  أي:- «بفا امققـً  الـفار، مـ»
َّٓ  هق إن الفقى، طـ يـطؼ ٓ  مـ فؿات» -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات ،يقحك حلوإ

 قبؾ فؿات بفا مققـ وهق الؾقؾ مـ قالفا ومـ الجـة، أهؾ مـ ففق ؛يؿسل أن بؾق يقمف
 .«الجـة أهؾ مـ ففق ؛يصبح أن

 والثقاب العظقؿ وإجر الؽريؿ الؿقطقد هذا الدطاء هذا طؾك الؿحافظُ  حاز ؿاوإكَّ 
 العبقديةب وآطرتاِف  وألقهقتف ربقبقتف يف اهلل بتقحقد واختتؿف هناَره افتتح فٕكَّ  الجزيؾ:
 العػق وصؾب وتؼصقرها، الـػس طقب ومطالعة بالـعؿة، وآطرتاف الؿـة ومشاهدة
 جؾقؾةٌ  معانٍ  وهل وآكؽسار، والخضقع الذل قدم طؾك الؼقام مع الغػار، مـ والؿغػرة
 بالعػق طؾقفا الؿحافظ أو صاحبفا جدير ختتؿ،ويُ  الـفار هبا ػتتحيُ  كريؿة وصػاٌت 
 فضؾف. مـ الؽريؿ اهلل كسلل ،(1)لؾجـان والدخقل الـقران، مـ والعتؼ والغػران،

 

 
│ 

                                                           
 لؾسػاريـل كاماًل.« كتائج إفؽار يف شرح حديث سق د آستغػار» :اكظر كتاب (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة468
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 وصػَحؽ واسعٌة، ؽرحؿتَ  فننَّ  :الذكقب جؿقعَ  ،اهلل يا أي: ،«لل فاغػر» وققلف:
َّٓ  الذكقب يغػر وٓ الرحقؿ، الغػقرُ  فلكت :هتغػرَ  أن ذكٌب  ؽيتعاضؿُ  وٓ كريٌؿ،  أكت،إ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 .[135طؿران: ]آل ﴾چ چ چ ڃ ڃ

 الذي الجزيؾ الثقابو العظقؿ إجر ببقان الدطاءَ  هذا ختؿ قد ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  إنَّ  ثؿ
 -الؽؾؿات همٓء أي:- «قالفا مـ» فؼال: ومساء، صباح كؾَّ  طؾقف يحافظ ـْ مَ  يـالف

 الذي الؿعصقم كالم مـ لؽقهنا :لفا اومعتؼدً  هبا امصدقً  أي:- «بفا امققـً  الـفار، مـ»
َّٓ  هق إن الفقى، طـ يـطؼ ٓ  مـ فؿات» -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات ،يقحك حلوإ

 قبؾ فؿات بفا مققـ وهق الؾقؾ مـ قالفا ومـ الجـة، أهؾ مـ ففق ؛يؿسل أن بؾق يقمف
 .«الجـة أهؾ مـ ففق ؛يصبح أن

 والثقاب العظقؿ وإجر الؽريؿ الؿقطقد هذا الدطاء هذا طؾك الؿحافظُ  حاز ؿاوإكَّ 
 العبقديةب وآطرتاِف  وألقهقتف ربقبقتف يف اهلل بتقحقد واختتؿف هناَره افتتح فٕكَّ  الجزيؾ:
 العػق وصؾب وتؼصقرها، الـػس طقب ومطالعة بالـعؿة، وآطرتاف الؿـة ومشاهدة
 جؾقؾةٌ  معانٍ  وهل وآكؽسار، والخضقع الذل قدم طؾك الؼقام مع الغػار، مـ والؿغػرة
 بالعػق طؾقفا الؿحافظ أو صاحبفا جدير ختتؿ،ويُ  الـفار هبا ػتتحيُ  كريؿة وصػاٌت 
 فضؾف. مـ الؽريؿ اهلل كسلل ،(1)لؾجـان والدخقل الـقران، مـ والعتؼ والغػران،

 

 
│ 

                                                           
 لؾسػاريـل كاماًل.« كتائج إفؽار يف شرح حديث سق د آستغػار» :اكظر كتاب (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار469
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

469 ي النهار
َ
ومن أذكار طرف
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ًٓ  الحديُث  يزال ٓ  الـفار. بطريف الؿتعؾؼة إذكار بقان حقل مقصق

 اهللِ  كَبِلُّ  انَ كَ  قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ «صحقحف» يف مسؾؿ اإلمام روى 
ٓ   إَِلفَ َٓ  هللِ، َوالَحْؿُد  هللِ، الُؿْؾُؽ  َوَأْمَسك َسْقـَاَأمْ » َقاَل: َأْمَسك إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص  َشرِيَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ إِ
قَْؾةِ  َهِذهِ  فِل َما َخْقرَ  َأْسَلُلَؽ  َرب   َقِديٌر، َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَحْؿُد  َوَلفُ  الُؿْؾُؽ  َلفُ  َلُف،  الؾ 

ـْ  بَِؽ  َوَأُطقذُ  َبْعَدَها، َما َوَخْقرَ  ْقَؾةِ  َهِذهِ  فِل َما َشر   ِم ـَ  بَِؽ  َأُطقذُ  َرب   َبْعَدَها، َما َوَشر   الؾ   ِم
ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  َرب   الؽَِبرِ، َوُسقءِ  الَؽَسؾِ   َأْصبََح  َوإَِذا ،«الَؼْبرِ  فِل َوَطَذاٍب  الـ اِر، فِل َطَذاٍب  ِم

 .(1)«هللِ  الُؿْؾُؽ  َوَأْصَبَح  َأْصَبْحـَا» :اَأْيًض  َذلَِؽ  َقاَل 

ـُ يَ  ك،مبارَ  ردٌ ووِ  طظقؿ وذكرٌ  كافع دطاءٌ  وهذا  كؾَّ  طؾقف ظَ حافِ يُ  أن بالؿسؾؿ حس
 الؼقيؿ. هبديف واقتداءً  ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ بالـبل اتلسقً  :ومساء صباح

 أي: ،«هلل والحؿد هلل، الؿؾؽ وأمسك أمسقـا» :الدطاء هذا لأوَّ  يف ملسو هيلع هللا ىلص ققلف ومعـك
 :أي ،الؼائؾ لحال بقان وهذا .بف اومختص   هلل اكائـً  ؽؾْ الؿُ  فقف ودخؾ الؿساء، يف دخؾـا
 بف، اواستعـَّ  وحده، إلقف فالتجلكا لغقره، ٓ لف والحؿد هلل، َؽ ؾْ الؿُ  بلنَّ  وأقرركا طرفـا

 فؼال: وتقحقده إيؿاكف ذلؽ بعد أطؾـ ولفذا :لف والشؽر طؾقف والثـاء بالعبادة وخصصـاه
َّٓ  حؼ  ب معبقد ٓ أي: ،«لف شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ»  أنَّ  كالحظ أن ويـبغل .اهللإ

ٓ   إلف ٓ» التقحقد كؾؿةَ  َّٓ  التقحقدُ  يتحؼؼ ٓ ـ،قْ كـَ رُ  طؾك مشتؿؾةٌ  «اهللإ  وهؿا هبؿا،إ
ٓ  »و الؿعبقدات، لجؿقع كافقةٌ  «إلف ٓ»فـ واإلثبات، الـػل  سبحاكف، هلل العبادة مثبتةٌ  «اهلل إ

 فقف «وحده» :فؼقلف ،«لف شريؽ ٓ وحده» :بؼقلف هدَ أكَّ  شلكف اللةوَج  إمر هذا ؿظَ ولعِ 
 :تلكقد بعد ـْ مِ  تلكقد وهذا لؾـػل، تلكقد فقف «لف شريؽ ٓ» وققلف: لإلثبات، تلكقد

 لشلكف. وتعؾقةً  التقحقد بؿؼام ااهتؿامً 
                                                           

 (.1713« )صحقح مسؾؿ( »1)
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 كؾ   طؾك ةدروالؼُ  والحؿد بالؿؾؽ لف باإلقرار ذلؽ عَ بَ تْ أَ  بالقحداكقة هلل رَّ قَ أَ  اؿَّ ولَ 
 وبقده هلل، فكؾُّ  ؾُؽ فالؿُ  ،«قدير شلء كؾ   طؾك وهق الحؿد، ولف الؿؾؽ، لف» فؼال: شلء،
 كؾ   طؾك سبحاكف وهق ،اواستحؼاقً  امؾؽً  لف كؾُّف والحؿد شلء، كؾ   مؾؽقت سبحاكف

 حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت﴿ شلءٌ  قدرتف طـ يخرج فال قدير، شلء
 .[44]فاصر: ﴾مخ حخ جخ مح مججح

 الدطاء، يف أبؾغُ  ففق طظقؿة، فائدةٌ  الدطاء دييَ  بقـ مةالؿتؼد   الجؿؾة هبذه قاناإلت ويف
  .لإلجابة وأرجك

 الؾقؾة هذهما يف  خقر أسللؽ رب  » فؼال: وحاجاتف، مسللتف بذكر ذلؽ بعد بدأ ثؿَّ 
 طبادك مـ لؾصالحقـ الؾقؾة هذه يف وققطف أردَت  ما خقر أسللؽ أي: ،«بعدها ما وخقر
 أي: ،«بعدها ما وخقر» والدكققية، الديـقة الؿـافع ومـ والباصـة، الظاهرة ٓتالؽؿا مـ
 قالل.الؾَّ  مـ بعدها ما

 لتجُئ أو بؽ ؿُ ِص طتَ أو أي: ،«بعدها ما وشر   الؾقؾة هذه يف ما شر   مـ بؽ وأطقذ»
 باصـة. أو ضاهرة شرور مـ فقفا وققطف أردَت  ما شر   ـْ مِ  إلقؽ

 اكبعاث طدم :«الؽسؾ»ـب والؿراد ،«الؽبر وسقء ؾَس الؽَ  مـ بؽ أطقذ رب  » وققلف:
 بخالف ،امعذورً  يؽقن ٓ فنكَّف كذلؽ كان ـومَ  طؾقف، الؼدرة ضفقر مع لؾخقر الـػس
 مـ السـ كربُ يقرثف ما أي: ،«ربَ الؽِ  سقء»ـب والؿرادُ  قدرتف، لعدم معذورٌ  فنكَّف العاجز،

 الحال. بف يسقء اؿَّ مِ  ذلؽ وغقر الرأي، واختالطِ  العؼؾ، هابذَ 

  بؽ جقرستَ أ أي: ،«الؼبر يف وطذاب الـار يف طذاب مـ بؽ أطقذ رب  » وققلف:
ِ يـالَ  أن مـ اهلل يا  أطذبة سائر بقـ ـْ مِ  كربالذ   فؿاصَّ َخ  اؿوإكَّ  الؼرب، وطذاُب  الـار طذاُب  لـ

 فقؿا سؾؿ فقف ؿؾِ َس  ـومَ  أخرة، مـازل ُل أوَّ  فالؼربُ شلهنؿا، وطظؿ لشداهتؿا الؼقامة يقم
 ووقاكا. اهلل ؿاكاَح  شديد، فاوطذابُ  طظقؿٌ  فاؿُ لَ أَ  ارُ والـَّ  بعده،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 كؾ   طؾك ةدروالؼُ  والحؿد بالؿؾؽ لف باإلقرار ذلؽ عَ بَ تْ أَ  بالقحداكقة هلل رَّ قَ أَ  اؿَّ ولَ 
 وبقده هلل، فكؾُّ  ؾُؽ فالؿُ  ،«قدير شلء كؾ   طؾك وهق الحؿد، ولف الؿؾؽ، لف» فؼال: شلء،
 كؾ   طؾك سبحاكف وهق ،اواستحؼاقً  امؾؽً  لف كؾُّف والحؿد شلء، كؾ   مؾؽقت سبحاكف

 حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت﴿ شلءٌ  قدرتف طـ يخرج فال قدير، شلء
 .[44]فاصر: ﴾مخ حخ جخ مح مججح

 الدطاء، يف أبؾغُ  ففق طظقؿة، فائدةٌ  الدطاء دييَ  بقـ مةالؿتؼد   الجؿؾة هبذه قاناإلت ويف
  .لإلجابة وأرجك

 الؾقؾة هذهما يف  خقر أسللؽ رب  » فؼال: وحاجاتف، مسللتف بذكر ذلؽ بعد بدأ ثؿَّ 
 طبادك مـ لؾصالحقـ الؾقؾة هذه يف وققطف أردَت  ما خقر أسللؽ أي: ،«بعدها ما وخقر
 أي: ،«بعدها ما وخقر» والدكققية، الديـقة الؿـافع ومـ والباصـة، الظاهرة ٓتالؽؿا مـ
 قالل.الؾَّ  مـ بعدها ما

 لتجُئ أو بؽ ؿُ ِص طتَ أو أي: ،«بعدها ما وشر   الؾقؾة هذه يف ما شر   مـ بؽ وأطقذ»
 باصـة. أو ضاهرة شرور مـ فقفا وققطف أردَت  ما شر   ـْ مِ  إلقؽ

 اكبعاث طدم :«الؽسؾ»ـب والؿراد ،«الؽبر وسقء ؾَس الؽَ  مـ بؽ أطقذ رب  » وققلف:
 بخالف ،امعذورً  يؽقن ٓ فنكَّف كذلؽ كان ـومَ  طؾقف، الؼدرة ضفقر مع لؾخقر الـػس
 مـ السـ كربُ يقرثف ما أي: ،«ربَ الؽِ  سقء»ـب والؿرادُ  قدرتف، لعدم معذورٌ  فنكَّف العاجز،

 الحال. بف يسقء اؿَّ مِ  ذلؽ وغقر الرأي، واختالطِ  العؼؾ، هابذَ 

  بؽ جقرستَ أ أي: ،«الؼبر يف وطذاب الـار يف طذاب مـ بؽ أطقذ رب  » وققلف:
ِ يـالَ  أن مـ اهلل يا  أطذبة سائر بقـ ـْ مِ  كربالذ   فؿاصَّ َخ  اؿوإكَّ  الؼرب، وطذاُب  الـار طذاُب  لـ

 فقؿا سؾؿ فقف ؿؾِ َس  ـومَ  أخرة، مـازل ُل أوَّ  فالؼربُ شلهنؿا، وطظؿ لشداهتؿا الؼقامة يقم
 ووقاكا. اهلل ؿاكاَح  شديد، فاوطذابُ  طظقؿٌ  فاؿُ لَ أَ  ارُ والـَّ  بعده،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار471
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

471 ي النهار
َ
ومن أذكار طرف
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

  ُذلؽ يؼقل أن أصبح إذا لؾؿسؾؿ حب  ستَ وي،  َّٓ  وأصبح أصبحـا» يؼقل: فأكَّ إ
ٓ   إلف ٓ هلل، والحؿد هلل الؿؾؽ  طؾك وهق الحؿد ولف الؿؾؽ لف لف، شريؽ ٓ وحده اهللإ

 يف ما شر   مـ بؽ وأطقذ بعده، ما وخقر الققم هذا يف ما خقر أسللؽ ب  ر قدير، شلء كؾ  
 مـ بؽ أطقذ رب   الؽبر، وسقء الؽسؾ مـ بؽ أطقذ رب   ،بعده ما وشر   الققم هذا

 .«الؼبر يف وطذاب الـار، يف طذاب

 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ  الدرداء أبل طـ السـ ل ابـ رواه ما :الـ فار صريف أذكار ومـ: 
ٓ   إلف ٓ اهلل حسبل يؿسل: وحقـ يصبح حقـ يقمٍ  كؾ   يف قال مـ»  تقّكؾت طؾقف هقإ

 .(1)«وأخرة الدكقا أمر مـ هّؿف  اهلل كػاه ؛مّرات سبع العظقؿ العرش رب   وهق

 الدكقا أمر مـ الؿسؾؿ يفؿّ  ما كؾ   يف طظقؿٌ  وكػعٌ  بالغٌ  أثرٌ  لف الؿبارك الذكر ففذا
 كافقـل. أي: :«اهلل لحسب» ومعـك وأخرة،

 أصبح إذا الؿسؾؿ يؼقل أن :والؿساء الصباح يف الؿشروطة العظقؿة إذكار ومـ
 حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت لؿا ،«مرة مائة وبحؿده، اهلل سبحان» أمسك: وإذا
ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل ـَ  َقاَل  َم ـَ  ُيْصبُِح  ِحق  ُسْبَحانَ  ُيْؿِسل: َوِحق
ةٍ  ِماَئةَ  َوبَِحْؿِدهِ  اهللِ  ا بَِلْفَضَؾ  الِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َأَحٌد  َيْلِت  َلؿْ  ؛َمر  ٓ   بِِف، َجاءَ  ِمؿ    ِمْثَؾ  َقاَل  َأَحٌد إِ
 .(2)«َطَؾْقفِ  َزادَ  َأوْ  َقاَل  َما

 طـ هلل زيفٌ ـْ تَ  فقف والتسبقح والحؿد، التسبقح بقـ عٌ ؿْ َج  العظقؿِ  كرِ الذ   هذا ويف
 أرادها لحؽؿة الؿائة وتعققـ سبحاكف، لف الؽؿال إثباُت  فقف والحؿدُ  والعققب، ؼائصالـَّ 

 .طؾقـا اوجفف وخػل الشارُع،

                                                           
ح(، وقد رُ 71« )طؿؾ الققم والؾقؾة( »1)  ،(5186« )الضعقػة»يف  ف إلباينوي مرفقًطا ومقققًفا، وصحَّ

 طـ أبل الدرداء مقققًفا، ومثؾف ٓ ُيؼال بالرأي.
 .(165تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 ذلؽ كحق أو ألة أو ةحَ بْ بالسُّ  ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص بف اقً تلس   بقده التسبقحات هذه دَ عؼِ يَ  أن ةُ ـَّ والسُّ 
 َرَأْيُت » قال:  طؿرو بـ اهلل طبد طـ «داود أبل ســ» فػل الـاس، مـ كثقرٌ  يػعؾف اؿَّ مِ 

 .(1)«بَِقِؿقـِفِ  التَّْسبِقَح  َيْعِؼدُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل 

 التؿسَؽ  اهلل رزقـا ،ملسو هيلع هللا ىلص فديُ هَ  هق الفدي خقرَ  أنَّ  مسؾؿ كؾ   لدى الؿعؾقم ومـ
 فـآل وطؾك طؾقف، وبركاتف المفـوس اهلل صؾقات ،آثاره واقتػاءَ  ،ففجِ كَ  ولزومَ  ،تفـَّ ـبس

 .أجؿعقـ وأصحابف

 

 

 

 
 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة472
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 ذلؽ كحق أو ألة أو ةحَ بْ بالسُّ  ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص بف اقً تلس   بقده التسبقحات هذه دَ عؼِ يَ  أن ةُ ـَّ والسُّ 
 َرَأْيُت » قال:  طؿرو بـ اهلل طبد طـ «داود أبل ســ» فػل الـاس، مـ كثقرٌ  يػعؾف اؿَّ مِ 

 .(1)«بَِقِؿقـِفِ  التَّْسبِقَح  َيْعِؼدُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل 

 التؿسَؽ  اهلل رزقـا ،ملسو هيلع هللا ىلص فديُ هَ  هق الفدي خقرَ  أنَّ  مسؾؿ كؾ   لدى الؿعؾقم ومـ
 فـآل وطؾك طؾقف، وبركاتف المفـوس اهلل صؾقات ،آثاره واقتػاءَ  ،ففجِ كَ  ولزومَ  ،تفـَّ ـبس

 .أجؿعقـ وأصحابف

 

 

 

 
 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار473
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

473 ي النهار
َ
ومن أذكار طرف
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   أصحاَبف ث  ُح يَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِلّ  كان التل الؿباركة وإوراد العظقؿة إذكار ـمِ  إن 
  هريرة أبل حديث يف ورد ما :ومساء صباح كؾ   طؾقفا والؿحافظة فاؿِ تعؾ   طؾك

 أصحابف، ُيَعؾ ؿ كان ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أنَّ  ،وغقرهؿا «الرتمذيســ »و «أبل داود ســ» يف ِج الؿخرَّ 
ُفؿ   َفْؾَقُؼْؾ: َأَحُدُكؿْ  َأْصَبَح  إَِذا» يؼقل:  َوبَِؽ  َكْحَقا، َوبَِؽ  َأْمَسْقـَا، َوبَِؽ  َأْصَبْحـَا، بَِؽ  الؾ 
ُفؿ   َفْؾَقُؼْؾ: َأْمَسك َوإَِذا الـ ُشقُر، َوإَِلْقَؽ  َكُؿقُت،  َكْحقَا، َوبَِؽ  َأْصَبْحـَا، َوبَِؽ  َأْمَسْقـَا، بَِؽ  الؾ 

 .(1)«الَؿِصقرُ  َوإَِلْقَؽ  َكُؿقُت، َوبَِؽ 

 صباح كؾَّ  طؾقف حافظَ يُ  أن بالؿسؾؿ رُ جدُ يَ  ،كٌ ارَ بَ مُ  كرٌ وذِ  ،طظقؿٌ  ي  قِ كبَ  دطاءٌ  ففذا
 ذكقرتَ  طؾك اشتؿؾ قد فأكَّ  وكقػ العظقؿة، ودٓٓتف الجؾقؾة معاكقف يف َؾ ويتلمَّ  ومساء،
 فوحركتُ  ف،تُ ويؼظَ  اإلكسانِ  مُ قْ فـَ  ف،امِ وإكرَ  َمـ ف عِ ِس ووا طؾقف اهلل ضؾِ فَ  بعظقؿ الؿسؾؿ
  يؽـ، ؿلَ  يشل ؿلَ  وما كان، اهلل شاء فؿا ، باهلل هق ؿاإكَّ  هوقعقدُ  فوققامُ  ف،وسؽقكُ 

َّٓ  ققةَ  وٓ حقَل  وٓ  العظقؿ. باهللإ

 :أي ،أصبحـا كوإمدادِ  وإطاكتؽ بـعؿتؽ :أي ،«أصبحـا بؽ» :الحديث يف وققلف
 .«أمسقـا وبؽ» :ققلف يف الؿعـك وهؽذا الصباح، أدركـا

 إوقات جؿقع يف هذا طؾك ؿر  ستَ مُ  ـاحالُ  :أي ،«كؿقت وبؽ حقاكَ  وبؽ» وققلف: 
 ك،وحدَ  الؿعقـ أكت ،بؽ كحـ ؿافنكَّ  ؿقعفا،َج  وشموكـا كؾ فا حركاتـا يف ،إحقال وسائر

 اهلل طؾك آطتؿاد مـ هذا ويف ـ،قْ طَ  ةفَ رْ صَ  طـؽ لـا كـَ غِ  وٓ بقدك، كّؾفا إمقر ةُ وَأِزمَّ 
يويُ  إيؿاَكف لؾؿرء ُؼ حؼ  يُ  ما ضؾفوفَ  َؿـ فبِ  وآطرتاف إلقف جقءوالؾُّ   ؾَتفِص  ظِؿُ وُيعْ  يؼقـَف ؼق 
 سبحاكف. فبرب  

                                                           
ـف(، 3868) «ســ ابـ ماجف»و( ، 3391« )الرتمذي جامع»، و(5168« )ســ أبل داود» (1)  وحسَّ

 (.353« )صحقح الجامع»إلباين يف 
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 مـ اسالـَّ  ِث عْ ببَ  الؼقامة، يقم عرجِ الؿَ  :أي ،«الـشقر وإلقؽ» :الحديث يف وققلف
 فؿ.تِ اتَ إم بعد وإحقائفؿ قبقرهؿ،

 ں ں ڱ﴿ تعالك: قال كؿا ،والؿآب عُ جِ الؿرْ  :أي ،«الؿصقر وإلقؽ» وققلف: 
 .[8]العؾؼ: ﴾ڻ

 يف «الؿصقر وإلقؽ» وققلف: الصباح، يف «الـشقر وإلقؽ» :ققلف ملسو هيلع هللا ىلص جعؾ وقد
 مقتةٌ  والـقم الؿقت، بعد الـشرَ  شبفيُ  اإلصباَح  ٕنَّ  :والتشاكؾ ـاسبلؾتَّ  رطايةً  :الؿساء
 ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: قال الؿقت، بعد مـ الـشرَ  يشبف مـف امَ والؼق صغرى،
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 .[41]الزمر: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 يشبف الذي قمالـَّ  إلك فقف يصقر اإلكسانَ  ٕنَّ  :الحقاة بعد الؿقَت  شبفيُ  واإلمساءُ  
 الؿعـك مع ؿجاكسةال غايةَ  متجاكسةً  كرٍ ذِ  كؾ   خاتؿةُ  بذلؽ فؽاكت والقفاة. الؿقت
 .فقف كرذُ  الذي

 الحؿُد » الـقم: مـ ققامف طـد يؼقل كان فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ثبت ما :هذا حض  قَ يُ  اؿ  ومِ 
 بعد مـ حقاةً  مـف والؼقامُ  امقتً  الـقم َل ؿ  فُس  ،(1)«شقرالـ   وإلقف اـَ اتَ أمَ  بعدما اكاقَ ْح أَ  ذيال   هلل

 الـقم أذكار طؾك الؽالم طـد معـاه وبقانُ  حديثال هذا طؾك الؽالمُ  وسقليت الؿقت،
 .-اهلل شاء إن- مـف وآكتباه

  ِطؾَّؿف الذي الـافع والدطاءُ  ،العظقؿُ  كرُ الذ   ذلؽؿُ  :والؿساء الصباح أذكار ـوم 
 صباح كؾَّ  فايؼقل كؾؿات إلك هشدَ رْ يُ  أن سللف طـدما  الصديؼ بؽر أبا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ 

 بؽر أبا أنَّ  ، هريرة أبل حديث مـ هؿاوغقرُ  داود وأبق يالرتمذ روى فؼد ومساء،
َـّ  بَِؽؾَِؿاٍت  ُمْركِل اهللِ! َرُسقَل  َيا ال:ق  الصديؼ  َأْمَسْقُت. َوإَِذا َأْصَبْحُت  إَِذا َأُققُلُف

ُفؿ   ُقْؾ:» َقاَل: َؿَقاِت  َفاصِرَ  الؾ  َفاَدِة، الَغْقِب  َطالِؿَ  َوإَْرِض، الس   َشْلءٍ  ؾ  كُ  َرب   َوالش 

                                                           
 .(1711) «صحقح مسؾؿ»(، و6314) «صحقح البخاري» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 مـ اسالـَّ  ِث عْ ببَ  الؼقامة، يقم عرجِ الؿَ  :أي ،«الـشقر وإلقؽ» :الحديث يف وققلف
 فؿ.تِ اتَ إم بعد وإحقائفؿ قبقرهؿ،

 ں ں ڱ﴿ تعالك: قال كؿا ،والؿآب عُ جِ الؿرْ  :أي ،«الؿصقر وإلقؽ» وققلف: 
 .[8]العؾؼ: ﴾ڻ

 يف «الؿصقر وإلقؽ» وققلف: الصباح، يف «الـشقر وإلقؽ» :ققلف ملسو هيلع هللا ىلص جعؾ وقد
 مقتةٌ  والـقم الؿقت، بعد الـشرَ  شبفيُ  اإلصباَح  ٕنَّ  :والتشاكؾ ـاسبلؾتَّ  رطايةً  :الؿساء
 ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: قال الؿقت، بعد مـ الـشرَ  يشبف مـف امَ والؼق صغرى،
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 .[41]الزمر: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 يشبف الذي قمالـَّ  إلك فقف يصقر اإلكسانَ  ٕنَّ  :الحقاة بعد الؿقَت  شبفيُ  واإلمساءُ  
 الؿعـك مع ؿجاكسةال غايةَ  متجاكسةً  كرٍ ذِ  كؾ   خاتؿةُ  بذلؽ فؽاكت والقفاة. الؿقت
 .فقف كرذُ  الذي

 الحؿُد » الـقم: مـ ققامف طـد يؼقل كان فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ثبت ما :هذا حض  قَ يُ  اؿ  ومِ 
 بعد مـ حقاةً  مـف والؼقامُ  امقتً  الـقم َل ؿ  فُس  ،(1)«شقرالـ   وإلقف اـَ اتَ أمَ  بعدما اكاقَ ْح أَ  ذيال   هلل

 الـقم أذكار طؾك الؽالم طـد معـاه وبقانُ  حديثال هذا طؾك الؽالمُ  وسقليت الؿقت،
 .-اهلل شاء إن- مـف وآكتباه

  ِطؾَّؿف الذي الـافع والدطاءُ  ،العظقؿُ  كرُ الذ   ذلؽؿُ  :والؿساء الصباح أذكار ـوم 
 صباح كؾَّ  فايؼقل كؾؿات إلك هشدَ رْ يُ  أن سللف طـدما  الصديؼ بؽر أبا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ 

 بؽر أبا أنَّ  ، هريرة أبل حديث مـ هؿاوغقرُ  داود وأبق يالرتمذ روى فؼد ومساء،
َـّ  بَِؽؾَِؿاٍت  ُمْركِل اهللِ! َرُسقَل  َيا ال:ق  الصديؼ  َأْمَسْقُت. َوإَِذا َأْصَبْحُت  إَِذا َأُققُلُف

ُفؿ   ُقْؾ:» َقاَل: َؿَقاِت  َفاصِرَ  الؾ  َفاَدِة، الَغْقِب  َطالِؿَ  َوإَْرِض، الس   َشْلءٍ  ؾ  كُ  َرب   َوالش 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار475
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

475 ي النهار
َ
ومن أذكار طرف
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ٓ   إَِلفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  َوَمِؾقَؽُف، ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  َأْكَت،إِ قَْطانِ  َوَشر   َكْػِسل َشر   ِم  َوفِل .«وِشْركِفِ  الش 
هُ  َأوْ  ،اُسقءً  َكْػِسل َطَؾك َأْقَترَِف  َوَأنْ » ُأْخَرى: ِرَواَيةٍ   ْحَت َأْصبَ  إَِذا ُقْؾَفا» َقاَل: .«ُمْسِؾؿٍ  إِلَك َأُجر 
 .(1)«َعَؽ َمْضج َأَخْذَت  َوإَِذا َأْمَسقَت  َوإَِذا

 الـقم، وطـد والؿساء الصباح يف فيؼقلَ  أن لؾؿسؾؿ ستحبُّ يُ  طظقؿٌ  دطاءٌ  ففذا 
 ،فاكؾ   الشرور مـ -سبحاكف- بف وآطتصام إلقف وآلتجاء باهلل ذالتعقُّ  طؾك ؿٌؾ تَ مْش  وهق
  اهلل إلك طظقؿة التسُّ قَ بتَ  بدأه وقد فا،وهنايت كتائجفا ومـ وبدايااهتا مصادرها مـ

 وكؿالف، وجاللف ظؿتفطَ  طؾك ةالَّ الدَّ  ،الؽريؿة وصػاتف العظقؿة فعقتِ كُ  مـ ؿؾةٍ ُج  بذكرِ 
ؿقات فاصرُ » فبلكَّ  إلقف فتقسؾ  طؾك ومقجُدهؿا دطفؿابْ ومُ  خالُؼُفؿا :أي ،«وإرض الس 
 طؾقؿٌ  ففق خافقة، طؾقف يخػك ٓ :أي ،«والشفادة الغقب طالِؿُ » فوأكَّ  سابؼ، مثال غقر

 طالكقة، طـده رُّ والس   شفادة، طـده فالغقُب  لفؿ، ضفر وما العباد طـ غاب ما بؽؾ  
 خرجيَ  فال «ومؾقُؽف شلء كؾ   رب  » بلكَّف إلقف ؾوتقسَّ  شلء، بؽؾ   حقطٌ مُ  سبحاكف فؾؿُ وطِ 

 الؿالُؽ  وهق العالؿقـ، ربُّ  سبحاكف ففق شلء، لؽؾ   الؿالُؽ  وهق تف،ربقبقَّ  طـ شلءٌ 
 وٓ بحؼ   الؿعبقدُ  وأكَّف ،بالعبقدية لف رَّ قَ وأَ  تقحقَده ذلؽ بعد أطؾـ ثؿَّ  أجؿعقـ، ؾؼلؾخَ 

ٓ   إلف ٓ أن أشفد» فؼال: ،سقاه بحؼ   معبقدَ   يدي بقـ مةً مؼد   جاء ذلؽ وكؾُّ  ،«أكتإ
 ؿتف،ظَ وطَ  بجاللف فقف امعرتفً  ،رب ف إلك فواحتقاَج  هؼرَ وفَ  ففاقتَ  العبدُ  فقف اظفرً مُ  :الدطاءِ 

  .الؽريؿة وكعقتف العظقؿة لصػاتف اثبتً مُ 

 بؽ أطقذ» فؼال: كؾ فا الشرور مـ اهللُ  هعقذَ يُ  أن وهق ف،وسمالَ  فحاجتَ  ذلؽ بعد ذكر ثؿَّ 
هأُج  أو اسقءً  كػسل طؾك رَف تَ أقْ  وأن ف،كِ رْ وِش  الشقطان ر  وَش  كػسل ر  َش  مـ  .«مسؾؿ إلك ر 
 ابـ يؼقل ،وكتائجف هناياتف ومـ ومـابعف، ر  الشَّ  أصقل مـ باهلل ذالتعقُّ  بقـ جؿعٌ  ذاه ويف
 وهؿا ر  الشَّ  يرَ دَ ْص مَ  -ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  :أي- رَ كَ فذَ » الحديث: هذا طؾك التعؾقؼ يف  الؼقؿ

 ؿسؾؿ،ال أخقف طؾك أو الـػس طؾك هدُ قْ طَ  وهؿا فقْ تَ ايَ فَ وكِ  فيْ دَ رِ قْ مَ  ركَ وذَ  والشقطان، الـػُس 

                                                           
« ســ أبل داود»(، و3519، 3391« )الرتمذي جامع»(، و171/ 1) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1)

حف إلباين يف 5183، 5167)  (.1711« )صحقح الرتمذي»(، وصحَّ
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

  .(1)«وأبقـف وأجؿعف وأخصره لػظ أوجز يف هدَ قارِ ومَ  ر  الشَّ  مصادرَ  الحديُث  فجؿع

 بالشر: تتعؾؼ أمقر أربعة مـ  باهلل تعقذ فقف فالحديُث 

 .وأثامَ  كقَب والذُّ  ةَ ئَ السق   إطؿاَل  دقل  يُ  الـػس رُّ وَش  الـػس، رُّ َش  :ٕولا

 الؿعاصل عؾلػِ  بتحريؽف عؾقمةٌ مَ  لإلكسان طانالشق وطداوةُ  الشقطان، رُّ َش  والثاين:
 ف.بِ ؾْ وقَ  كػسف يف الباصؾ قِج فقِ وتَ  كقبوالذُّ 

 ،«وَشَركف» والراء الشقـ بػتح ىروَ ويُ  رك،الش   مـ إلقف يدطق ما :أي ،«كفرْ وِش » وققلف:
 حبائُؾف. أي:

 إلك طائدةٌ  ر  الشَّ  كتائج مـ كتقجةٌ  وهذه كػسف، طؾك السقءَ  اإلكسان اقرتاُف  :والثالث
 اإلكسان. كػس

 إلك ةٌ دطائ ر  الشَّ  كتائج مـ أخرى كتقجةٌ  وهذه الؿسؾؿقـ، ؾكط قءالسُّ  جرُّ  والرابع:
 أخريـ.

 أطظؿَ  وما حديث، مـ فعَ ؿَ أْج  فؿا كؾ ف، ذلؽ مـ باهلل التعقذَ  الحديُث  جؿع وقد
 !كؾ ف ر  الشَّ  مـ صؾُّ خَ بالتَّ  إحاصتف أكؿَؾ  وما ٓلتف،دَ 

 وطؾؿف أيًضا أن يؼقل:هذا الدطاء  طؾَّؿ أبا بؽر صديؼ إمة  ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل إذا كا
الؾفؿ إين ضؾؿت كػسل ضؾًؿا كثقًرا وٓ يغػر الذكقب إٓ أكت، فاغػر لل مغػرة مـ »

 .(2)«طـدك وارحؿـل؛ إكؽ أكت الغػقر الرحقؿ

ؾ كؾ فؾقس ٕحد أن يظـ استغـاءه طـ التقبة إلك اهلل وآستغػار مـ الذكقب، ب»
 .(3)«أحد محتاج إلك ذلؽ دائًؿا

 الؿقفؼ ٓ شريؽ لف. واهلل الؿستعان، وهق وحده

                                                           
 (.1/119« )بدائع الػقائد» (1)
 .(184تؼدم تخريجف )ص: (1)
 .(155/ 11) «مجؿقع الػتاوى» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة476
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

  .(1)«وأبقـف وأجؿعف وأخصره لػظ أوجز يف هدَ قارِ ومَ  ر  الشَّ  مصادرَ  الحديُث  فجؿع

 بالشر: تتعؾؼ أمقر أربعة مـ  باهلل تعقذ فقف فالحديُث 

 .وأثامَ  كقَب والذُّ  ةَ ئَ السق   إطؿاَل  دقل  يُ  الـػس رُّ وَش  الـػس، رُّ َش  :ٕولا

 الؿعاصل عؾلػِ  بتحريؽف عؾقمةٌ مَ  لإلكسان طانالشق وطداوةُ  الشقطان، رُّ َش  والثاين:
 ف.بِ ؾْ وقَ  كػسف يف الباصؾ قِج فقِ وتَ  كقبوالذُّ 

 ،«وَشَركف» والراء الشقـ بػتح ىروَ ويُ  رك،الش   مـ إلقف يدطق ما :أي ،«كفرْ وِش » وققلف:
 حبائُؾف. أي:

 إلك طائدةٌ  ر  الشَّ  كتائج مـ كتقجةٌ  وهذه كػسف، طؾك السقءَ  اإلكسان اقرتاُف  :والثالث
 اإلكسان. كػس

 إلك ةٌ دطائ ر  الشَّ  كتائج مـ أخرى كتقجةٌ  وهذه الؿسؾؿقـ، ؾكط قءالسُّ  جرُّ  والرابع:
 أخريـ.

 أطظؿَ  وما حديث، مـ فعَ ؿَ أْج  فؿا كؾ ف، ذلؽ مـ باهلل التعقذَ  الحديُث  جؿع وقد
 !كؾ ف ر  الشَّ  مـ صؾُّ خَ بالتَّ  إحاصتف أكؿَؾ  وما ٓلتف،دَ 

 وطؾؿف أيًضا أن يؼقل:هذا الدطاء  طؾَّؿ أبا بؽر صديؼ إمة  ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل إذا كا
الؾفؿ إين ضؾؿت كػسل ضؾًؿا كثقًرا وٓ يغػر الذكقب إٓ أكت، فاغػر لل مغػرة مـ »

 .(2)«طـدك وارحؿـل؛ إكؽ أكت الغػقر الرحقؿ

ؾ كؾ فؾقس ٕحد أن يظـ استغـاءه طـ التقبة إلك اهلل وآستغػار مـ الذكقب، ب»
 .(3)«أحد محتاج إلك ذلؽ دائًؿا

 الؿقفؼ ٓ شريؽ لف. واهلل الؿستعان، وهق وحده

                                                           
 (.1/119« )بدائع الػقائد» (1)
 .(184تؼدم تخريجف )ص: (1)
 .(155/ 11) «مجؿقع الػتاوى» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار477
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

477 ي النهار
َ
ومن أذكار طرف
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   ومساء، صباح كؾ   ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِلّ  طؾقفا يحافظ كان التل العظقؿة الدطقات مـ إن 

 «ماجف بـا ســ»و «داود أبل ســ» يف ثبت ما :وأمسك أصبح ما كؾ   فاطُ َد يَ  ٓ كان بؾ
ـْ  َلؿْ  قال:  طؿر بـ اهلل طبد حديث مـ ،وغقرهؿا  ءِ َٓ َهمُ  َيَدعُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َيُؽ
َطَقاِت  ـَ  الدَّ ـَ  ُيْؿِسل ِحق ُفؿ  » :ُيْصبُِح  َوِحق ْكَقا فِل الَعافَِقةَ  َأْسَللَُؽ  إك ل الؾ   َوأِخَرةِ، الد 

ُفؿ   ُفؿ   َوَمالِل، َوَأْهِؾل َوُدْكَقايَ  ِديـِل فِل ةَ َوالَعافِقَ  الَعْػقَ  َأْسَلُلَؽ  إك ل الؾ   َطْقَراِتل، اْسُترْ  الؾ 
ـْ  ُفؿ   َرْوَطاتِل، َوآِم ـْ  اْحَػْظـِل الؾ  ـَ  ِم ، َبْق ـْ  َيَدي  ـْ  َخْؾِػل، َوِم ـْ  َيِؿقـِل، َوَط  ِشَؿالِل، َوَط
ـْ  ـْ  ُأْغَتاَل  َأنْ  بَِعَظَؿتَِؽ  َوَأُطقذُ  َفْققِل، َوِم  .(1)«َتْحتِل ِم

 فالُ عدِ يَ  ٓ والعافقةُ  وأخرة، الدكقا يف العافقة اهلل مالبُس  العظقؿَ  الدطاءَ  هذا ملسو هيلع هللا ىلص أبد وقد
 الرتمذي روى الخقر، مـ فقبُ ِص كَ  َؾ ؿُ كَ  فؼد وأخرة الدكقا يف العافقةَ  ُأططل ـْ ومَ  ،شلءٌ 
 ،اهلل لرسق يا :قؾُت  قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طؿ    الؿطؾب طبد بـ العباس طـ «جامعف» يف
ِ طؾ     :فؼؾت ئُت جِ  ثؿَّ  ،اأيامً  ُت ؽثْ فؿَ  ،«العافقةَ  اهللَ  ؾِ َس » :قال ، اهللَ  فأسللُ  اشقئً  لؿـ
ِ ؿْ طؾ   ،اهلل رسقل يا  اهللَ  ؾَس  ،اهلل رسقلِ  طؿ   يا اُس طب   يا» :لل فؼال ،اهللَ  أسللف اشقئً  لـ

 .(2)«ةوأخرَ  كقاالد   يف العافقةَ 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ، الصديؼ بؽر أبل طـ «ذيالرتم جامع»و «الؿسـد» ويف
 .(3)«العافقة مـ اقرً َخ  ؼقـالقَ  بعد طَ عْ يُ  ؿلَ  اأحًد  فنن   ؛والعافقةَ  قَ ػْ العَ  اهلل قاؾُ َس »

                                                           
(، 3871« )ســ ابـ ماجف»(، و5174« )ســ أبل داود»(، و1/15) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1)

حف إلباين يف   (.3111« )صحقح ابـ ماجف»وصحَّ
حف إلباين يف 3514) «الرتمذي جامع»(، و1/119) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1) صحقح »(، وصحَّ

 (.1791« )الرتمذي
حف إلباين يف 3558« )الرتمذي جامع»(، و1/3) «مسـد أحؿد» (3) « صحقح الجامع»(، وصحَّ

(3631.) 
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 ،ةحـَ ومِ  ةٍ ؿَ ؼْ كِ  كؾ   ـمِ  لعبده اهلل تلمقـ هل :«العافقةُ »و ها،وسرتُ  الذكقب قُ حْ مَ  :«قُ ػْ العَ »و
 وأثام. الشرور مـ وحػظف ،وإسؼام الباليا مـ يتفووقا طـف قءالسُّ  بصرف

 .والؿال وإهؾِ  والدكقا يـالد   يف والعافقةَ  وأخرة، الدكقا يف العافقةَ  ملسو هيلع هللا ىلص سلل وقد
ـُ ِش يَ  أمرٍ  كؾ   مـ الققاية صؾُب  ففق :يـالد   يف العافقة سمال اوأم   ـَ  ق ي  اوأم   .بف ؾُّ خِ يُ  أو الد 
 اءرَّ َض  أو الءبَ  أو صقبةمُ  ـمِ  دكقاه يف العبدَ  رُّ ُض يَ  أمرٍ  كؾ   مـ لققايةا بؾَ صَ  ففق :الدكقا يف
 فقفا وما وشدائدها أخرة هقالأَ  مـ الققاية ُب ؾَ صَ  ففق :أخرة يف اوأم   .ذلؽ كحق أو
 .والؿحـ ايَ اَل البَ  مـ فؿتِ ؿايَ وحِ  ـالػتَ  ـمِ  فؿتِ ايَ قَ قِ فبِ  :إهؾ يف اوأم   .العؼقبات أكقاع مـ
 يف عؿَ فجَ  ذلؽ، كحق أو ةٍ قَ رِ َس  أو ٍق رْ َح  أو ٍق رَ غَ  ـمِ  فػُ ؾِ تْ يُ  اؿَّ مِ  فحػظِ فبِ  :الؿال يف اأم  و

 ة.رَّ ِض الؿُ  وإخطار ةيَ ذِ مْ الؿُ  ضقارِ العَ  ؿقعَج  مـ الحػظَ  اهلل سماَل  ذلؽ

 كشػف، لكِ ؤُ سقيُ  ما وكؾَّ  وتؼصقري لؾِ ؾَ وَخ  لطققبِ  أي: ،«طقراتل استر الؾ فؿ  » وققلف:
 كبة،الرُّ  إلك ةرَّ السُّ  بقـ ما :جؾالرَّ  يف وهل ،العقرة اكؽشاف مـ الحػظ ذلؽ يف ويدخؾ

 هذا يف سقؿا وٓ ،طاءالدُّ  هذا طؾك حافظتُ  أن بالؿرأة ري  وَح  بدهنا، ؿقعَج  الؿرأة ويف
 حجاب،وال رِ تْ بالسَّ  َـّ فِ طـايتِ  مُ وطدَ  الـساء ؽتُّ فَ تَ  العالؿ أكحاء يف فقف رَ ثُ كَ  الذي الزمان
 وأخرياٌت  ها،رَ حْ وكَ  هارَ دْ َص  يدِ بْ تُ  وثالثةٌ  فا،ساقَ  ػؽِش تَ  وإخرى ها،ساطدَ  يدِ بْ تُ  فتؾؽ

ـَ يَ   ،كؾَّف ذلؽ بـَّ تتجَ  العػقػة ةـَ الصق   الؿسؾؿةُ  بقـؿا .ذلؽ مـ وأقبُح  أشدُّ  هق ما ػعؾ
 فا.تِ رَ طقْ  رِ تْ بَس  طؾقفا َـّ ؿُ يَ  وأن الػتـ، مـ فاحػظَ يَ  أن اوأبدً  ادائؿً  اهللَ  تسلل وهل

 ،ةطَ وْ رَ  ؿعَج  :اُت طَ وْ الر  و الخقف، ضدُّ  إمـ ـمِ  هق «طاتلوْ رَ  وآمـ» :وققلف
 ف،ؾؼُ ؼْ يُ  أو ف،حزكُ يُ  أو ف،خقػُ يُ  أمر كؾَّ  فبَ ـ  جَ يُ  أن اهلل سماُل  هذا فػل والحزن، الخقُف  وهق

 ها.دِ وتعدُّ  كثراهتا إلك إشارةٌ  الجؿع بصقغة طاتوْ الرَّ  وِذْكرُ 

ِ يَ  وطـ ؾػلَخ  ومـ يدي بقـ مـ احػظـل الؾ فؿ  » وققلف:  ومـ شؿالل وطـ لؿقـ
 رورِ والشُّ  الؿفالِؽ  مـ الحػظَ  اهلل سماُل  فقف «تحتل مـ تالغْ أُ  أن بعظؿتؽ وأطقذ ،فققل
 مـ أو إمام، مـ والباليا رُّ الشَّ  يلتقف فؼد ت،الس   جفاتال مـ لإلكسان تعرض التل

 أي   مـ يدري ٓ وهق تحتف، مـ أو فققف، مـ أو الشؿال، مـ أو القؿقـ، مـ أو الخؾػ،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 ،ةحـَ ومِ  ةٍ ؿَ ؼْ كِ  كؾ   ـمِ  لعبده اهلل تلمقـ هل :«العافقةُ »و ها،وسرتُ  الذكقب قُ حْ مَ  :«قُ ػْ العَ »و
 وأثام. الشرور مـ وحػظف ،وإسؼام الباليا مـ يتفووقا طـف قءالسُّ  بصرف

 .والؿال وإهؾِ  والدكقا يـالد   يف والعافقةَ  وأخرة، الدكقا يف العافقةَ  ملسو هيلع هللا ىلص سلل وقد
ـُ ِش يَ  أمرٍ  كؾ   مـ الققاية صؾُب  ففق :يـالد   يف العافقة سمال اوأم   ـَ  ق ي  اوأم   .بف ؾُّ خِ يُ  أو الد 
 اءرَّ َض  أو الءبَ  أو صقبةمُ  ـمِ  دكقاه يف العبدَ  رُّ ُض يَ  أمرٍ  كؾ   مـ لققايةا بؾَ صَ  ففق :الدكقا يف
 فقفا وما وشدائدها أخرة هقالأَ  مـ الققاية ُب ؾَ صَ  ففق :أخرة يف اوأم   .ذلؽ كحق أو
 .والؿحـ ايَ اَل البَ  مـ فؿتِ ؿايَ وحِ  ـالػتَ  ـمِ  فؿتِ ايَ قَ قِ فبِ  :إهؾ يف اوأم   .العؼقبات أكقاع مـ
 يف عؿَ فجَ  ذلؽ، كحق أو ةٍ قَ رِ َس  أو ٍق رْ َح  أو ٍق رَ غَ  ـمِ  فػُ ؾِ تْ يُ  اؿَّ مِ  فحػظِ فبِ  :الؿال يف اأم  و

 ة.رَّ ِض الؿُ  وإخطار ةيَ ذِ مْ الؿُ  ضقارِ العَ  ؿقعَج  مـ الحػظَ  اهلل سماَل  ذلؽ

 كشػف، لكِ ؤُ سقيُ  ما وكؾَّ  وتؼصقري لؾِ ؾَ وَخ  لطققبِ  أي: ،«طقراتل استر الؾ فؿ  » وققلف:
 كبة،الرُّ  إلك ةرَّ السُّ  بقـ ما :جؾالرَّ  يف وهل ،العقرة اكؽشاف مـ الحػظ ذلؽ يف ويدخؾ

 هذا يف سقؿا وٓ ،طاءالدُّ  هذا طؾك حافظتُ  أن بالؿرأة ري  وَح  بدهنا، ؿقعَج  الؿرأة ويف
 حجاب،وال رِ تْ بالسَّ  َـّ فِ طـايتِ  مُ وطدَ  الـساء ؽتُّ فَ تَ  العالؿ أكحاء يف فقف رَ ثُ كَ  الذي الزمان
 وأخرياٌت  ها،رَ حْ وكَ  هارَ دْ َص  يدِ بْ تُ  وثالثةٌ  فا،ساقَ  ػؽِش تَ  وإخرى ها،ساطدَ  يدِ بْ تُ  فتؾؽ

ـَ يَ   ،كؾَّف ذلؽ بـَّ تتجَ  العػقػة ةـَ الصق   الؿسؾؿةُ  بقـؿا .ذلؽ مـ وأقبُح  أشدُّ  هق ما ػعؾ
 فا.تِ رَ طقْ  رِ تْ بَس  طؾقفا َـّ ؿُ يَ  وأن الػتـ، مـ فاحػظَ يَ  أن اوأبدً  ادائؿً  اهللَ  تسلل وهل

 ،ةطَ وْ رَ  ؿعَج  :اُت طَ وْ الر  و الخقف، ضدُّ  إمـ ـمِ  هق «طاتلوْ رَ  وآمـ» :وققلف
 ف،ؾؼُ ؼْ يُ  أو ف،حزكُ يُ  أو ف،خقػُ يُ  أمر كؾَّ  فبَ ـ  جَ يُ  أن اهلل سماُل  هذا فػل والحزن، الخقُف  وهق

 ها.دِ وتعدُّ  كثراهتا إلك إشارةٌ  الجؿع بصقغة طاتوْ الرَّ  وِذْكرُ 

ِ يَ  وطـ ؾػلَخ  ومـ يدي بقـ مـ احػظـل الؾ فؿ  » وققلف:  ومـ شؿالل وطـ لؿقـ
 رورِ والشُّ  الؿفالِؽ  مـ الحػظَ  اهلل سماُل  فقف «تحتل مـ تالغْ أُ  أن بعظؿتؽ وأطقذ ،فققل
 مـ أو إمام، مـ والباليا رُّ الشَّ  يلتقف فؼد ت،الس   جفاتال مـ لإلكسان تعرض التل

 أي   مـ يدري ٓ وهق تحتف، مـ أو فققف، مـ أو الشؿال، مـ أو القؿقـ، مـ أو الخؾػ،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار479
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

479 ي النهار
َ
ومن أذكار طرف



. 

. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 ثؿ جفاتف، جؿقع مـ فحػظَ يَ  أن فربَّ  فسلل الؿصقبة، بف ؾُّ حُ تَ  أو البالءُ  همُ جَ ػْ يَ  قد جفة
 ُص بَّ رَ تَ يَ  الذي الشقطان شرَّ  مـف الحػظ إلك اإلكسانُ  يحتاج الذي العظقؿ ر  الشَّ  ـمِ  إنَّ 
 ،الؿصائب يف فعَ ققِ لقُ  :شؿالف وطـ يؿقـف وطـ وخؾػف أمامف ـم ويلتقف ،الدوائر كسانإلبا

 دطقاه يف كؿا ،آستؼامة وصريؼ الخقر سبقؾ طـ هدَ عِ بْ ولقُ  والؿفالؽ، الباليا إلك هرَّ جُ ولقَ 

 ﴾گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ ققلف: يف
 .[17]إطراف:

 الدطاء هذا ويف ه،ر  وَش  دهقْ كَ  مـ لف اٍق ووَ  ،العدو   هذا ـمِ  صـحِ  إلك بحاجة بدُ فالعَ 
ـٌ تَ  العظقؿ  يف فٕكَّ  الجفات: مـ جفة أي   مـ قطانالشَّ  رُّ َش  إلقف َؾ ِص يَ  أن مـ لؾعبد حصق
 ورطايتف. فػِ ـَ وكَ  اهلل حػظ

 البالء طقرةُخ  طظؿ إلك إشارةٌ  فقف ،«لتحتِ  مـ غتالأُ  أن بعظؿتؽ وأطقذ» وققلف:
 العؼقبة مـ كقعٌ  وهق ،تحتف مـ إرض بف ػخَس تُ  كلن :تحتف مـ باإلكسان حؾُّ يَ  الذي
 خالؼفا بطاطة مـفؿ ققام دون ،إرض طؾك ؿشقنيَ  ـمَ  ببعض  اهلل فاؾُّ حِ يُ  التل

 َل زَ لْ َز تُ  بلن بقنعاقَ فقُ  ،والعصقان ر  والشَّ  والعدوان باإلثؿ طؾقفا ؿشقنيَ  بؾ بدطفا،ومُ 
 قال كؿا ،طصقاهنؿ طؾك لفؿ طؼقبةً و ،ذكقهبؿ طؾك جزاءً  هبؿ َػ خَس تُ  أن أو تحتفؿ ـْ مِ 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ﴿ تعالك: اهلل
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
 .[41]العـؽبقت: ﴾چ چ

 ومساء صباح كؾ   طؾقفا حافظَ يُ  أن بالؿسؾؿ رُ جُد يَ  التل العظقؿة إذكار ومـ: 
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلرس قال قال:  هريرة أبل حديث مـ «أحؿد اإلمام مسـد» يف ثبت ما
ٓ   إلف ٓ :قال ـمَ »  شلء كؾ   طؾك وهق الحؿُد  ولف ُؽ ؾْ الؿُ  لف لف، ريَؽ َش  ٓ هوحَد  اهللإ

 ة،ئَ سق   مائة طـف اَح ومَ  حسـة، مائةَ  لف اهلل َب تَ كَ  ؛صبحيُ  حقـ اتمر   طشرَ  فاقالَ  ـمَ  ،قديرٌ 
 ؿسليُ  حقـ ذلؽ مثَؾ  فاقالَ  ـومَ  ؿسل،يُ  حتك ئذٍ يقمَ  فابِ  ػظوُح  قبة،رَ  دَل طِ  لف وكاكت
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 .(1)«ذلؽ مثؾ لف كان

 (2)ةمر   مائة صباح كؾ   فايؼقلَ  أن لؾؿسؾؿ شرعيُ  التل العظقؿة إذكار ومـ:  
 ـمَ » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ، هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» يف ثبت ما
ٓ   إلف ٓ :قال  قديرٌ  شلء كؾ   طؾك وهق الحؿُد  ولف ؾُؽ الؿُ  لف لف، شريَؽ  ٓ وحده اهللإ
 مائةُ  طـف حقتومُ  حسـة، مائةُ  لف تبَ تِ وكُ  رقاب، شرطَ  طدل لف كاكت ؛ةمر   مائة يقم يف

 اؿ  مِ  َؾ بلفَض  أحٌد  لتيَ  ؿولَ  سل،ؿْ يُ  حتك ذلؽ يقَمف الشقطان مـ ازً رْ حِ  لف وكاكت ئة،سق  
ٓ   ،بف جاء  ؛ةمر   مائة يقمٍ  يف هوبحؿد اهلل سبحان قال: ـومَ  ذلؽ، مـ أكثرَ  َؾ ؿِ طَ  أحدإ

 .(3)«البحر دِ بَ زَ  مثَؾ  كاكت ولق خطاياه تط  ُح 

ٓ   إلف ٓ» التقحقد كؾؿة لنَش  ظؿطِ  طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف  الؽؾؿات ؾُّ َج أَ  هل التل ،«اهللإ
 ؾؼتوُخ  والسؿقات، إرُض  قامت وٕجؾفا الـبقُّقن، قالف ما وأفضؾ اإلصالق، طؾك
 فؽؾؿةٌ  وأخرة، الدكقا يف والػقزِ  ،والػالح السعادة أهُؾ  هؿ فاأهؾُ و ات،يَّ رِ والبَ  ئُؼ اَل الخ
 والسداد. التقفقُؼ  بقده وحده واهلل هبا، فـايتُ طِ  ؿَ عظُ تَ  أن بالؿسؾؿ ري  َح  فاشلكُ  هذا

 

 
 

│ 

 

                                                           
حف إلباين يف 1/361« )الؿسـد» (1)  (.137 -6/1/136« )الصحقحة»(، وصحَّ
ا بققت الصباح، لؽـ اإلتقان بف (1) يف الصباح أفضؾ: لَِؿا يف ذلؽ مـ الؿبادرة  وهق لقس مختص 

ِل يقمف، ولقؽقن حرًزا لف مـ الشقطان مـ بداية الققم، ولفذا أورده  بالخقر، ولقحصؾ أجره مـ أوَّ
 العؾؿاء يف جؿؾة أذكار الصباح.

 (.11تؼدم تخريجف )ص:( 3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة480
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْذَماز و 
َ
َهازِ  من أ ِي النَّ

َ
 َطَسف

 .(1)«ذلؽ مثؾ لف كان

 (2)ةمر   مائة صباح كؾ   فايؼقلَ  أن لؾؿسؾؿ شرعيُ  التل العظقؿة إذكار ومـ:  
 ـمَ » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ، هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» يف ثبت ما
ٓ   إلف ٓ :قال  قديرٌ  شلء كؾ   طؾك وهق الحؿُد  ولف ؾُؽ الؿُ  لف لف، شريَؽ  ٓ وحده اهللإ
 مائةُ  طـف حقتومُ  حسـة، مائةُ  لف تبَ تِ وكُ  رقاب، شرطَ  طدل لف كاكت ؛ةمر   مائة يقم يف

 اؿ  مِ  َؾ بلفَض  أحٌد  لتيَ  ؿولَ  سل،ؿْ يُ  حتك ذلؽ يقَمف الشقطان مـ ازً رْ حِ  لف وكاكت ئة،سق  
ٓ   ،بف جاء  ؛ةمر   مائة يقمٍ  يف هوبحؿد اهلل سبحان قال: ـومَ  ذلؽ، مـ أكثرَ  َؾ ؿِ طَ  أحدإ

 .(3)«البحر دِ بَ زَ  مثَؾ  كاكت ولق خطاياه تط  ُح 

ٓ   إلف ٓ» التقحقد كؾؿة لنَش  ظؿطِ  طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف  الؽؾؿات ؾُّ َج أَ  هل التل ،«اهللإ
 ؾؼتوُخ  والسؿقات، إرُض  قامت وٕجؾفا الـبقُّقن، قالف ما وأفضؾ اإلصالق، طؾك
 فؽؾؿةٌ  وأخرة، الدكقا يف والػقزِ  ،والػالح السعادة أهُؾ  هؿ فاأهؾُ و ات،يَّ رِ والبَ  ئُؼ اَل الخ
 والسداد. التقفقُؼ  بقده وحده واهلل هبا، فـايتُ طِ  ؿَ عظُ تَ  أن بالؿسؾؿ ري  َح  فاشلكُ  هذا

 

 
 

│ 

 

                                                           
حف إلباين يف 1/361« )الؿسـد» (1)  (.137 -6/1/136« )الصحقحة»(، وصحَّ
ا بققت الصباح، لؽـ اإلتقان بف (1) يف الصباح أفضؾ: لَِؿا يف ذلؽ مـ الؿبادرة  وهق لقس مختص 

ِل يقمف، ولقؽقن حرًزا لف مـ الشقطان مـ بداية الققم، ولفذا أورده  بالخقر، ولقحصؾ أجره مـ أوَّ
 العؾؿاء يف جؿؾة أذكار الصباح.

 (.11تؼدم تخريجف )ص:( 3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار481
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

481 ي النهار
َ
ومن أذكار طرف



.  
 644 

 

 
   اإلمام رواه ما :صباح كؾ   ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِل   يؼقلفا كان التل العظقؿة إذكار مـ إن 
 َأْصَبْحـَا» َقاَل: َأْصَبَح  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ  قال:  زىبْ أَ  بـ الرحؿـ طبد طـ أحؿد
ـِ  َوَطَؾك ِص،اَل اإِلْخ  َوَكِؾَؿةِ  ِم،اَل اإِلْس  فِْطَرةِ  َطَؾك دٍ  َكبِق ـَا ِدي  َأبِقـَا ِمؾ ةِ  َوَطَؾك ،ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحؿ 

ـَ  انَ كَ  َوَما اُمْسِؾؿً  اَحـِقػً  إِْبَراِهقؿَ  ـَ  ِم  .(1)«الُؿْشرِكِق

 تجديد طؾك الؿشتؿؾة ،العظقؿة الؽؾؿات هبذه فيقمَ  الؿسؾؿُ  َح تِ ػتَ يَ  أن َؾ ؿَ أْج  وما
ِ  باعوآت   ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد بديـ آلتزامِ  وتلكقدِ  التقحقد، وإطالن اإليؿان،  إبراهقؿ ةؾّ ؿِ ل
 !وكبقره صغقره كؾ ف الشرك طـ عدِ والبُ  السؿحة، الحـقػقة ، الخؾقؾ

 واكؼقاد، ومتابعةٍ  وإذطان، وخضقعٍ  وإخالص، وصدٍق  وتقحقد، إيؿانٍ  كؾؿاُت  ففل
 ، وأن يحؼؼ الجؾقؾة ومعاكقفا العظقؿة ٓٓاهتادَ  يف ؾيتلمَّ  أن طؾقفا حافظيُ  ـؿَ بِ  جديرٌ 

 .ما دلت طؾقف مـ اإليؿان والتقحقد

 طؾك وكحـ باإلصباح طؾقـا اهلل َـّ مَ  :أي ،«اإلسالم فطرة طؾك أصبحـا» :وققلف
 لقـ.د  بَ مُ  وٓ ريـغق  مُ  غقر طؾقفا، محافظقـ هبا، مستؿسؽقـ اإلسالم فطرة

 بلن وذلؽ طؾقف، الـاس اهلل فطر الذي اإلسالم ديـ أي: ،«اإلسالم فطرة» وققلف:
 بشرائع آلتزام إلك البدنو والؼصد بالؼؾب فبالتقجُّ  ،احـقػً  اهلل لديـ فوجفَ  الؿرءُ  يؼقؿَ 
  ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :تعالك اهلل قال كؿا والباصـة، الظاهرة الديـ

 ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ
 .[31]الروم: ﴾ەئ

                                                           
حف إلباين يف 3/417« )مسـد أحؿد» (1)  (.4674« )صحقح الجامع»(، وصحَّ
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 ومً أذكاز الصباح
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 ومن أذماز الصباح

 طؾك واستؿر وجفؽ دد  فَس  :تعالك يؼقل» أية: معـك يف  كثقر ابـ قال
يـ  لؽ ؾفاوكؿّ  لفا اهلل هداك الذي إبراهقؿ ةمؾَّ  الحـقػقة مـ لؽ اهلل شرطف الذي الد 
 تعالك فنكَّف :طؾقفا الخؾَؼ  فطر التل السؾقؿة ؽفطرتَ  ٓزمٌ  ذلؽ مع وأكت الؽؿال، غاية
 . كالمفهـ ا (1)«غقره إلف ٓ وأكَّف وتقحقده، معرفتف طؾك خؾَؼف فطر

 لػطرتف َض رَ طَ  فؾعارض إصؾ هذا طـ خرج ومـ الـاس، جؿقع يف إصؾ ففذا
 رب ف طـ يرويف فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ علشاجالؿ طقاض حديث يف كؿا سدها،ففل
ـُ  ؿفُ تْ تَ أَ  فؿوإك   كؾ فؿ، ـػاءُح  طبادي ُت ؾؼْ َخ  لإك  » قال: أكَّف  ديـفؿ، طـ فؿتْ الَ تَ فاْج  الشقاصق

 رواه ،«اسؾطاكً  بف لكزِ أُ  ؿلَ  ما بل شركقايُ  أن فؿتْ رَ وأمَ  لفؿ، ُت ؾْ ؾَ أْح  ما طؾقفؿ ْت مَ وحر  
 .(2)«صحقحف» يف مسؾؿ

 مـ امَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» ويف
ٓ   قدقلُ مَ   .(3)«ساكفج  ؿَ يُ  أو راكفص  ـَ يُ  أو داكفق  فَ يُ  فلبقاه ؛الػطرة طؾك دقلَ يُ إ

 فطرة طؾك وهق صبُح يُ  حقـ صبَح يُ  أن طظقؿةٌ  طبده طؾك اهلل كعؿة أنَّ  شؽَّ  وٓ
 .اكحراٌف  أو رقُّ غَ تَ  أو ٌث قُّ ؾَ تَ  صبفايُ  ؿلَ  سؾقؿة

 التقحقد كؾؿة وهل اإلخالص، كؾؿة طؾك وأصبحـا :أي ،«اإلخالص وكؾؿة» :وققلف
ٓ   إلف ٓ»  وأجؾُّفا العظقؿة الؽؾؿات أفضُؾ  هل التل الجؾقؾة العظقؿة الؽؾؿةُ  تؾؽؿ ،«اهللإ

 تؾَ ِس رْ وأُ  الخؾقؼة، ؾؼتُخ  ٕجؾفا :أمره أُس ورَ  فوأساُس  يـالد   رأس هل بؾ اإلصالق، طؾك
 الؿرسؾقـ دطقة بدةزُ  وهل وكػار، مممـقـ إلك الـاُس  افرتق وهبا تب،الؽُ  تلوأكزِ  ؾ،ُس الرُّ 

 طققـة بـ سػقان يؼقل هذا ويف طباده، طؾك اهلل كعؿ أطظؿ وهل فؿ،رسآتِ  وخالصة
: «إلف ٓ ففؿطرَّ  أن مـ أطظؿ كعؿةً  العباد مـ طبد طؾك اهلل أكعؿ ما  َّٓ  .(4)«اهللإ

                                                           
 (.6/311« )تػسقر ابـ كثقر» (1)
 (.1865« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.1658« )صحقح مسؾؿ»(، و1359« )صحقح البخاري» (3)
 (.53)ص:« كؾؿة اإلخالص»ذكره ابـ رجب يف  (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

482
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ومن أذماز الصباح

 طؾك واستؿر وجفؽ دد  فَس  :تعالك يؼقل» أية: معـك يف  كثقر ابـ قال
يـ  لؽ ؾفاوكؿّ  لفا اهلل هداك الذي إبراهقؿ ةمؾَّ  الحـقػقة مـ لؽ اهلل شرطف الذي الد 
 تعالك فنكَّف :طؾقفا الخؾَؼ  فطر التل السؾقؿة ؽفطرتَ  ٓزمٌ  ذلؽ مع وأكت الؽؿال، غاية
 . كالمفهـ ا (1)«غقره إلف ٓ وأكَّف وتقحقده، معرفتف طؾك خؾَؼف فطر

 لػطرتف َض رَ طَ  فؾعارض إصؾ هذا طـ خرج ومـ الـاس، جؿقع يف إصؾ ففذا
 رب ف طـ يرويف فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ علشاجالؿ طقاض حديث يف كؿا سدها،ففل
ـُ  ؿفُ تْ تَ أَ  فؿوإك   كؾ فؿ، ـػاءُح  طبادي ُت ؾؼْ َخ  لإك  » قال: أكَّف  ديـفؿ، طـ فؿتْ الَ تَ فاْج  الشقاصق

 رواه ،«اسؾطاكً  بف لكزِ أُ  ؿلَ  ما بل شركقايُ  أن فؿتْ رَ وأمَ  لفؿ، ُت ؾْ ؾَ أْح  ما طؾقفؿ ْت مَ وحر  
 .(2)«صحقحف» يف مسؾؿ

 مـ امَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» ويف
ٓ   قدقلُ مَ   .(3)«ساكفج  ؿَ يُ  أو راكفص  ـَ يُ  أو داكفق  فَ يُ  فلبقاه ؛الػطرة طؾك دقلَ يُ إ

 فطرة طؾك وهق صبُح يُ  حقـ صبَح يُ  أن طظقؿةٌ  طبده طؾك اهلل كعؿة أنَّ  شؽَّ  وٓ
 .اكحراٌف  أو رقُّ غَ تَ  أو ٌث قُّ ؾَ تَ  صبفايُ  ؿلَ  سؾقؿة

 التقحقد كؾؿة وهل اإلخالص، كؾؿة طؾك وأصبحـا :أي ،«اإلخالص وكؾؿة» :وققلف
ٓ   إلف ٓ»  وأجؾُّفا العظقؿة الؽؾؿات أفضُؾ  هل التل الجؾقؾة العظقؿة الؽؾؿةُ  تؾؽؿ ،«اهللإ

 تؾَ ِس رْ وأُ  الخؾقؼة، ؾؼتُخ  ٕجؾفا :أمره أُس ورَ  فوأساُس  يـالد   رأس هل بؾ اإلصالق، طؾك
 الؿرسؾقـ دطقة بدةزُ  وهل وكػار، مممـقـ إلك الـاُس  افرتق وهبا تب،الؽُ  تلوأكزِ  ؾ،ُس الرُّ 

 طققـة بـ سػقان يؼقل هذا ويف طباده، طؾك اهلل كعؿ أطظؿ وهل فؿ،رسآتِ  وخالصة
: «إلف ٓ ففؿطرَّ  أن مـ أطظؿ كعؿةً  العباد مـ طبد طؾك اهلل أكعؿ ما  َّٓ  .(4)«اهللإ

                                                           
 (.6/311« )تػسقر ابـ كثقر» (1)
 (.1865« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.1658« )صحقح مسؾؿ»(، و1359« )صحقح البخاري» (3)
 (.53)ص:« كؾؿة اإلخالص»ذكره ابـ رجب يف  (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار483
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

483 ومن أذكار  الصباح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ٓ   إلف ٓ» وكؾؿة  ومـ مـف وبراءةٍ  لؾشرك، وكبذٍ  وتقحقد، إخالصٍ  كؾؿةُ  هل «اهللإ
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :تعالك اهلل قال أهؾف،
 .[18-16]الزخرف: ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 أصبح فؼد لد  بَ يُ  ؿولَ  غق ريُ  ؿلَ  العظقؿة الؽؾؿة هذه طؾك وهق العبدُ  أصبح وإذا
 اإلكثار طؾك الحثُّ  جاء العظقؿة الؽؾؿة هبذه الققم بدء شلن ؿظَ ولعِ  حال، خقر طؾك
 طشر يصبح حقـ قالفا ـمَ  أجر ذكرُ  سبؼ وقد صباح، كؾَّ  طديدة مرات ققلفا مـ

 مرة. مائة يصبح حقـ قالفا مـ وأجرِ  مرات،

 الذي العظقؿ الديـ ذلؽؿ طؾك وأصبحـا :أي ،«ملسو هيلع هللا ىلص محؿد كبقـا ديـ وطؾك» وققلف:
 چ﴿ :سبحاكف فقف وقال ،ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  الؽريؿ كبقف بف وبعث ،اديـً  لعباده اهلل رضقف
 :سبحاكف وقال ،[3]الؿائدة: ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :سبحاكف وقال ،[19طؿران: ]آل ﴾چچ چ چ ڃ ڃ﴿
 .[85طؿران: ]آل ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 لف وآكؼقاد بالتقحقد هلل آستسالمُ  وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد الؽريؿ الـَّبِّل  ديـ هق ففذا
 يصبح أن طظقؿة طبده طؾك  اهلل كعؿة نَّ إو ،وأهؾف الشرك مـ الرباءةو بالطاطة
 الؿغضقب غقر طؾقفؿ اهلل أكعؿ الذيـ صراط :الؿستؼقؿ والصراط العظقؿ الديـ هذا طؾك

 الضالقـ. وٓ طؾقفؿ

َـّ  الـعؿة ههبذ حباهؿ الذيـ طباده امذكرً  تعالك اهلل يؼقل  ڇ ڇ﴿ :هبا طؾقفؿ وم
 ﴾ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :تعالك ويؼقل ،[7]الحجرات:
 .[11]الـقر: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ

 !كعؿة مـ أجؾَّفا وما ةمـَّ  مـ فاؿَ أطظَ  ما ؾَّفؾِ ف
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 ومن أذماز الصباح

 وأصبحت :أي ،«الؿشركقـ مـ كان وما امسؾؿً  احـقػً  إبراهقؿ أبقـا ةمؾ   وطؾك» وققلف:
 والتؿسُؽ  السؿحة الحـقػقةُ  وهل ، الرحؿـ خؾقؾ إبراهقؿ مؾة الؿباركة الؿؾة هذه طؾك

 وهل ،«الؿشركقـ مـ كان وما امسؾؿً  احـقػً » :قال ولفذا الشرك، طـ والبعد باإلسالم
َّٓ  طـفا يرغب وٓ يرتكفا ٓ مباركةٌ  ةمؾَّ   قال ولفذا ف،ػَ والسَّ  بالغل   كػسف طؾك ؿَ ؽَ َح  ـمَ إ

 .[131]البؼرة: ﴾کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك:

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ تعالك: قال كؿا ،ةالؿؾَّ  هذه باعبات   ملسو هيلع هللا ىلص فكبقَّ   اهلل أمر وقد
 ، وهداه إلقفا: كؿا قال تعالك:]113الـحؾ: [ ﴾ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ

 ﴾ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ الـعؿة: هبذه طباده طؾك اـ  تَ ؿْ مُ  تعالك وقال ،[161]إكعام:
 .[78]الحج: ﴾﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 طؾك أصبح فؼد :ؿحةالسَّ  الحـقػقة الؿباركة ةالؿؾَّ  هذه طؾك وهق العبدُ  أصبح وإذا
 طؿقؿ. وفضؾ طظقؿ خقر

 ُح تَ ػتَ يُ  ويقمٌ  !الؿباركة الؽؾؿات هبذه فيقمَ  الؿسؾؿُ  َح تِ ػتَ يَ  أن وطظقؿٌ  جؿقٌؾ  هق فؽؿ
 !يقم مـ بف مْ رِ كْ أَ  صادق قؾب مـ فاشلكُ  هذا بؽؾؿات
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ومن أذماز الصباح

 وأصبحت :أي ،«الؿشركقـ مـ كان وما امسؾؿً  احـقػً  إبراهقؿ أبقـا ةمؾ   وطؾك» وققلف:
 والتؿسُؽ  السؿحة الحـقػقةُ  وهل ، الرحؿـ خؾقؾ إبراهقؿ مؾة الؿباركة الؿؾة هذه طؾك

 وهل ،«الؿشركقـ مـ كان وما امسؾؿً  احـقػً » :قال ولفذا الشرك، طـ والبعد باإلسالم
َّٓ  طـفا يرغب وٓ يرتكفا ٓ مباركةٌ  ةمؾَّ   قال ولفذا ف،ػَ والسَّ  بالغل   كػسف طؾك ؿَ ؽَ َح  ـمَ إ

 .[131]البؼرة: ﴾کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك:

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ تعالك: قال كؿا ،ةالؿؾَّ  هذه باعبات   ملسو هيلع هللا ىلص فكبقَّ   اهلل أمر وقد
 ، وهداه إلقفا: كؿا قال تعالك:]113الـحؾ: [ ﴾ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ

 ﴾ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ الـعؿة: هبذه طباده طؾك اـ  تَ ؿْ مُ  تعالك وقال ،[161]إكعام:
 .[78]الحج: ﴾﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 طؾك أصبح فؼد :ؿحةالسَّ  الحـقػقة الؿباركة ةالؿؾَّ  هذه طؾك وهق العبدُ  أصبح وإذا
 طؿقؿ. وفضؾ طظقؿ خقر

 ُح تَ ػتَ يُ  ويقمٌ  !الؿباركة الؽؾؿات هبذه فيقمَ  الؿسؾؿُ  َح تِ ػتَ يَ  أن وطظقؿٌ  جؿقٌؾ  هق فؽؿ
 !يقم مـ بف مْ رِ كْ أَ  صادق قؾب مـ فاشلكُ  هذا بؽؾؿات

 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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   كؾ   طؾقفا الؿحافظةَ  الزمُ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِل   كان التل الـافعة العظقؿة الدطقات مـ إن 
،  سؾؿة أم   حديث مـ «ماجف ابـ ســ»و «أحؿد اإلمام مسـد» يف بتثَ  ما :صباح

ْبَح  َصؾَّك إَِذا َيُؼقُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ـَ  الصُّ ُفؿ  » ُيَسؾ ُؿ: ِحق  ،اَكافِعً  اِطْؾؿً  َأْسَلُلَؽ  إك ل الؾ 
 .(1)«ُمَتَؼب اًل  َوَطَؿاًل  ،اَصق بً  اَوِرْزقً 

 الصبح صالة بعد الققت هذا يف بف اإلتقانَ  أن   جُد يَ  العظقؿَ  الدطاءَ  هذا ؾيتلم   ومـ
 يقمف يف طؿعمَ  لف لقس والؿسؾؿُ  ُحف،تَ ػتَ ومُ  الققم بدايةُ  هق الصبَح  ٕنَّ  ؛الؿـاسبة غاية يف

 َّٓ  وهل :الحديث هذا يف الؿذكقرة الجؾقؾة والؿؼاصد العظقؿة إهداف هذه تحصقؾإ
 إمقر هذه بذكر لققمف افتتاحف يف فوكلكَّ  ،الؿتؼبَّؾ والعؿؾ ب،الطق   زقوالر   الـافع، العؾؿُ 
 .فيقم يف هومؼاصدَ  فأهدافَ  دُ حد  يُ  غقرها دون الثالثة

 يصبح ـمَ  بخالف ومسؾؽف، لسقره وأضبط اإلكسان لؼؾب أجؿعُ  هذا أنَّ  ريب وٓ
 وكجد يقمف، يف هبا الؼقام طؾك يعزم التل هومؼاصدَ  وغاياتف فأهدافَ  يستشعر أن دون

 ويف اإلكسان، بف يؼقم طؿؾ كؾ   يف إهداف بتحديد قنقُص يُ  وأداب بالرتبقة عتـقـالؿُ 
 ،وآرتباك تالتشتُّ  مـ وأسؾؿَ  ،أهدافف تحؼقؼل كدطَ أَ  ذلؽ لقؽقن :يسؾؽف سبقؾ كؾ  

 ومؼاصدَ  دةٍ محدَّ  أهداٍف  َؼ فْ وَ  يسقرُ  ـمَ  أنَّ  شؽ   مـ وما وطؿؾف، مساره يف لف وأضبطَ 
 مؼاصد. تعققـ ودون أهداف تحديد دون يسقر ـؿَّ مِ  وأسؾؿُ  وأضبطُ  أكؿُؾ  ـةٍ معقَّ 

َّٓ  اكؾ ف أيامف يف لقس بؾ بلجؿعف، يقمف يف لف لقس والؿسؾؿُ   تحصقؾ يف الطؿعإ
 صريؼ. وأحسـ وجف أقرب مـ وكقؾفا وتؽؿقؾفا، الثالثة إهداف هذه

 أهداف تحدد التل الثالثة إمقر هذه بذكر الققمُ  ُيػتتح أن أجؿَؾ  فؿا ،هذا وطؾك
 !ومؼاصَده غاياتِف وتعق ـ يقمف يف الؿسؾؿ

                                                           
حف إلباين يف 915) «ســ ابـ ماجف»(، و6/311) «مسـد أحؿد» (1)  «صحقح ابـ ماجف»(، وصحَّ

(753.) 
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 ومن أذماز الصباح

 فحسب، أهدافف حديدت يؼصد يقمف مػتتح يف الدطاء هبذا إتقاكف يف الؿسؾؿ ولقس
 الؿؼاصد هذه بتحصقؾ طؾقف َـّ ؿُ يَ  بلن ،ومقٓه دهسق   إلك ويؾجل ،فرب   إلك عُ رَّ يتَض  هق بؾ

 أو كػع ؾبَج  طؾك طـده قدرة وٓ ققة، وٓ لف حقل ٓ إذ :الـبقؾة وإهداف العظقؿة
َّٓ  ر  ُض  فعدَ   .ويتقكؾ ؿديعت وطؾقف يستعقـ، وبف يؾجل، إلقف ففق سبحاكف، فرب   بنذنإ

 «متؼب اًل  وطؿاًل  ،ابً صق   اورزقً  كافعا اطؾؿً  أسللؽ إين الؾ فؿ  » :صباح كؾ   يف الؿسؾؿ فؼقل
 ،عاَب الص   لف ؾويذل   ،العسقر لف يقسر بلن سبحاكف فبرب   يقمف لوأوَّ  صباحف يف مـف استعاكةٌ  هق

 الحؿقدة. الؿباركة غاياتف تحؼقؼ طؾك ويعقـف

 زقالر   سمالف قبؾ ،الـافع العؾؿ اهلل بسمال الدطاءَ  هذا ملسو هيلع هللا ىلص لـَّبِلُّ ا أبد كقػ ؾوتلمَّ 
 اهلل قال كؿا يبدأ، وبف مٌ مؼدَّ  الـافع العؾؿَ  أنَّ  إلك إشارة هذا ويف .الؿتؼبَّؾ والعؿؾ الطقب
 فبدأ ،[19]محؿد: ﴾ىثيث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب﴿ تعالك:
 الؿتلمؾ، طؾك تخػك ٓ ضاهرة ؿةٌ حؽ الـافع بالعؾؿ البدء ويف والعؿؾ، الؼقل قبؾ بالعؾؿ
 الصالح، وغقر الصالح العؿؾ بقـ يؿقز أن الؿرءُ  يستطقع بف الـافع العؾؿ أنَّ  :وهل أٓ

 إمقر فننَّ  ،طؾؿ طؾك يؽـ ؿلَ  ـْ ومَ  الطقب، وغقر الطقب الرزق بقـ يؿقز أن ويستطقع
 تعالك واهلل كذلؽ، لقس وهق ،اكافعً  اصالحً  يحسبف بالعؿؾ فقؼقم ،طؾقف تختؾط قد

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :يؼقل
ًٓ  ارزقً  يؽتسب وقد ،[113،114]الؽفػ: ﴾ڻ  حؼقؼتف يف وهق ،امػقدً  ابً صق   فويظـُّ  وما

 والخبقث بوالطق   والضار الـافع بقـ التؿققز إلك سبقٌؾ  لإلكسان ولقس ،ضار   خبقٌث 
 َّٓ  يف ةإدلَّ  وتضافرت ،ةوالسـَّ  الؽتاب يف الـصقُص  تؽاثرت ولفذا :الـافع بالعؾؿإ

 ۈئ ۆئ﴿ :سبقؾف سؾؽ ـْ مَ  فضؾ وبقان تحصقؾف يف والرتغقب العؾؿ صؾب طؾك الحث  
 .[9]الزمر: ﴾ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 كافعٌ  طؾؿٌ  ؛كقطان العؾؿَ  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف ،«اكافعً  اطؾؿً » :الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص وققلف
 بديـف والؿعرفةَ  فرب   مـ الؼرَب  الؿسؾؿُ  بف يـال ما عالـاف العؾؿ وأطظؿُ  بـافع، لقس طؾؿو

 چ﴿ :تعالك اهلل ققل هذا يف ؾوتلمَّ  طؾقف، يسقر أن يـبغل الذي الحؼ بسبقؾ والبصقرةَ 

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ومن أذماز الصباح

 فحسب، أهدافف حديدت يؼصد يقمف مػتتح يف الدطاء هبذا إتقاكف يف الؿسؾؿ ولقس
 الؿؼاصد هذه بتحصقؾ طؾقف َـّ ؿُ يَ  بلن ،ومقٓه دهسق   إلك ويؾجل ،فرب   إلك عُ رَّ يتَض  هق بؾ

 أو كػع ؾبَج  طؾك طـده قدرة وٓ ققة، وٓ لف حقل ٓ إذ :الـبقؾة وإهداف العظقؿة
َّٓ  ر  ُض  فعدَ   .ويتقكؾ ؿديعت وطؾقف يستعقـ، وبف يؾجل، إلقف ففق سبحاكف، فرب   بنذنإ

 «متؼب اًل  وطؿاًل  ،ابً صق   اورزقً  كافعا اطؾؿً  أسللؽ إين الؾ فؿ  » :صباح كؾ   يف الؿسؾؿ فؼقل
 ،عاَب الص   لف ؾويذل   ،العسقر لف يقسر بلن سبحاكف فبرب   يقمف لوأوَّ  صباحف يف مـف استعاكةٌ  هق

 الحؿقدة. الؿباركة غاياتف تحؼقؼ طؾك ويعقـف

 زقالر   سمالف قبؾ ،الـافع العؾؿ اهلل بسمال الدطاءَ  هذا ملسو هيلع هللا ىلص لـَّبِلُّ ا أبد كقػ ؾوتلمَّ 
 اهلل قال كؿا يبدأ، وبف مٌ مؼدَّ  الـافع العؾؿَ  أنَّ  إلك إشارة هذا ويف .الؿتؼبَّؾ والعؿؾ الطقب
 فبدأ ،[19]محؿد: ﴾ىثيث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب﴿ تعالك:
 الؿتلمؾ، طؾك تخػك ٓ ضاهرة ؿةٌ حؽ الـافع بالعؾؿ البدء ويف والعؿؾ، الؼقل قبؾ بالعؾؿ
 الصالح، وغقر الصالح العؿؾ بقـ يؿقز أن الؿرءُ  يستطقع بف الـافع العؾؿ أنَّ  :وهل أٓ

 إمقر فننَّ  ،طؾؿ طؾك يؽـ ؿلَ  ـْ ومَ  الطقب، وغقر الطقب الرزق بقـ يؿقز أن ويستطقع
 تعالك واهلل كذلؽ، لقس وهق ،اكافعً  اصالحً  يحسبف بالعؿؾ فقؼقم ،طؾقف تختؾط قد

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :يؼقل
ًٓ  ارزقً  يؽتسب وقد ،[113،114]الؽفػ: ﴾ڻ  حؼقؼتف يف وهق ،امػقدً  ابً صق   فويظـُّ  وما

 والخبقث بوالطق   والضار الـافع بقـ التؿققز إلك سبقٌؾ  لإلكسان ولقس ،ضار   خبقٌث 
 َّٓ  يف ةإدلَّ  وتضافرت ،ةوالسـَّ  الؽتاب يف الـصقُص  تؽاثرت ولفذا :الـافع بالعؾؿإ

 ۈئ ۆئ﴿ :سبقؾف سؾؽ ـْ مَ  فضؾ وبقان تحصقؾف يف والرتغقب العؾؿ صؾب طؾك الحث  
 .[9]الزمر: ﴾ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 كافعٌ  طؾؿٌ  ؛كقطان العؾؿَ  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف ،«اكافعً  اطؾؿً » :الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص وققلف
 بديـف والؿعرفةَ  فرب   مـ الؼرَب  الؿسؾؿُ  بف يـال ما عالـاف العؾؿ وأطظؿُ  بـافع، لقس طؾؿو

 چ﴿ :تعالك اهلل ققل هذا يف ؾوتلمَّ  طؾقف، يسقر أن يـبغل الذي الحؼ بسبقؾ والبصقرةَ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار487
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
ِ تَ عْ يَ  أن يقمف يف بالؿسؾؿ ري  فحَ  ،[16-15]الؿائدة: ﴾ڳ  الؽريؿ بالؼرآن َل ـ

ِ عتَ يَ  وأن ومدارستف، ؿذاكرتفوب  ومؼاصده. لدٓلتف ةوالشارَح  لف ـةالؿبق   ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   بسـة لـ

 وخبقث، ٌب صق   :كقطان الرزق أنَّ  إلك إشارةٌ  فقف ،«اصقبً  اورزقً » :الحديث يف وققلف
َّٓ  يؼبؾ ٓ صقب تعالك واهلل  :تعالك فؼال ،الؿرسؾقـ بف أمر بؿا الؿممـقـ أمر وقد ،اصقبً إ
 ڇ چ﴿ تعالك: وقال ،[51]الؿممـقن: ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿
 الطقب بتحؾقؾ ملسو هيلع هللا ىلص كبقف اهلل بعث وقد ،[171]البؼرة: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ تعالك: قال كؿا ،الخبقث وتحريؿ

 زَق والر   ،الحالَل  َب الطق   الؿاَل  ىرَّ حَ يتَ  أن يقمف يف بالؿسؾؿ ري  فحَ  ،[157 ]إطراف:
 الؿحرمة. والؿؽاسب الخبقثة إمقال مـ رالحذَ  أشدَّ  حذرَ ويَ  ،الـافعَ  السؾقؿَ 

 إلك إشارةٌ  فقف «اصالًح  طؿاًل و» :رواية ويف ،«متؼباًل  طؿاًل و» :الحديث يف وققلف
 هق العؿؾ مـ ؾتؼبَّ الؿُ  بؾ ،اًل تؼبَّ مُ  يؽقن اهلل إلك بف العبدُ  بؼرَّ تَ يَ  طؿؾٍ  كؾُّ  لقس أكَّف

 :، وسـتفملسو هيلع هللا ىلص محؿد فكبق   هدي وطؾك وحده هلل كان ام هق :الصالُح و فؼط، الصالُح 
 قال ،[1]الؿؾؽ: ﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ تعالك: اهلل قال ولفذا

 فُ ُص أخؾَ  وما ،طؾل أبا يا :ققؾ ف،بُ وأصقَ  فُص أخؾَ  أي:» :أية معـك يف طقاض بـ الػضقؾ
 اصقابً  كان وإذا .ؾؼبَ يُ  ؿلَ  اصقابً  يؽـ ؿولَ  اخالًص  كان إذا العؿَؾ  إنَّ  قال: ف؟بُ قَ ْص وأَ 
 :والصقاب ،هلل كان ما :والخالُص  .اصقابً  اخالًص  يؽقن حتك ؾؼبَ يُ  ؿلَ  اخالًص  يؽـ ولؿ
ـَّة طؾك كان ما  .(1)«السُّ

 صباح كؾَّ  طؾقف حافظَ يُ  أن بالؿسؾؿ ـُ حُس يَ  الػائدة، كبقرُ  ػعالـَّ  طظقؿُ  دطاءٌ  ففذا: 
 اَل لقـَ  :إسباب ذلِ وبَ  طاءالدُّ  بقـ جؿعفقَ  لعؿؾ،با الدطاءَ  عُ تبِ يُ  ثؿَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ بالـبل اتلسقً 
 .خقر كؾ   طؾك والؿعقـ ؼالؿقف   وحده واهلل ،الؽريؿةَ  وإفضاَل  العظقؿةَ  الخقراِت  هذه

                                                           
 (.8/95(، وأبق كعقؿ يف الحؾقة )51 -51)ص: «اإلخالص والـقة»ا يف كتابف ( رواه ابـ أبل الدكق1)
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   كؾ   طؾقفا يقاضَب  أن لؾؿسؾؿ ُيستحب التل الجامعة العظقؿة إذكار مـ إن 
 َوِمَدادَ  َطْرِشِف، َوِزَكةَ  َكْػِسِف، َوِرَضا َخْؾِؼِف، َطَددَ  َوبَِحْؿِدهِ  اهللِ  ْبَحانَ ُس » يؼقل: أن :صباح

 َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ، ُجَقيرية طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى لِؿا وذلؽ ،«َكِؾَؿاتِفِ 
ـْ  ـَ  ُبْؽَرةً  ِطـِْدَها مِ ْبَح، َصؾَّك ِحق  َرَجعَ  ُثؿَّ  صالاهتا[، مقضع :]أي َمْسِجِدَها فِل َوِهَل  الصُّ
 كََعْؿ، َقاَلْت: «َطَؾقَْفا؟ َفاَرْقتُِؽ  ال تِل الَحالِ  َطَؾك ِزلِْت  َما» َفَؼاَل: َجالَِسٌة، َوِهَل  َأْضَحك َأنْ  بَْعدَ 
اٍت، َث اَل ثَ  َكِؾَؿاٍت  َأْرَبعَ  َبْعَدكِ  ُقْؾُت  َلَؼْد » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َقاَل   القَْقمِ  ُذ ُمـْ  ُقْؾِت  بَِؿا ُوِزَكْت  لَقْ  َمر 

: ـ   .(1)«َكِؾَؿاتِفِ  َوِمَدادَ  َطْرِشِف، َوِزَكةَ  َكْػِسِف، َوِرَضا َخْؾِؼِف، َطَددَ  َوبَِحْؿِدهِ  اهللِ  ُسْبَحانَ  َلَقَزَكْتُف

 ؾضالػ يف يزيد ُمضاَطٌػ، ذِكرٌ  أكَّف وبقَّـ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  إلقف أرشد مباَرك طظقؿٌ  ِذكرٌ  ففذا
د طؾك وإجر كر مجرَّ  اكرالذَّ  بؼؾب يؼقم ما ٕنَّ  مضاطػة: اأضعافً  «اهلل سبحان»ـ ب الذ 
ا أطظؿُ  العدد مـ الؿذكقر الؼدر هبذا وتعظقؿف زيففـْ وتَ  اهلل معرفة مـ يؼقلف حقـ  مِؿَّ
 فؼط. «اهلل سبحان» :قال َمـ بؼؾب يؼقم

 ـارب  » :ملسو هيلع هللا ىلص كؼقلف والعدد، الؼدر بذلؽ التسبقح يستحؼُّ  سبحاكف اهلل أنَّ  :والؿؼصقدُ 
 شلء مـ شئَت  ما ومؾء بقـفؿا ما ومؾء إرض ومؾء السؿقات مؾء الحؿد، ولؽ
 محصقر، العبد فعؾ فننَّ  :الؼدر بذلؽ اتسبقحً  سبَّح العبدَ  أنَّ  :الؿراد ولقس ،«بعد
ف ما :الؿراد وإكَّؿا  .(2)قدُره يعظؿ الذي فذاك التسبقح مـ الّربُّ  يستحؼُّ

 جؾقؾةٍ  لطائػ مـ فقف ما وبقان الحديث هذا رحش يف  الؼقؿ ابـ مةالعال   قال 
ك وهذا» طظقؿة: ومعارف كرُ  ُيسؿَّ كر مـ ثـاءً  أطظؿُ  وهق الؿضاطػ، الذ   الؿػرد، الذ 

كر هذا معرفة يف يظفرُ  إكَّؿا وهذا  َوبَِحْؿِدهِ  اهللِ  ُسْبَحانَ » الؿسب ح: ققَل  فننَّ  وففؿف، الذ 
                                                           

 (.96ص:) تؼدم تخريجف( 1)
 (.33/11« )مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة488
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   كؾ   طؾقفا يقاضَب  أن لؾؿسؾؿ ُيستحب التل الجامعة العظقؿة إذكار مـ إن 
 َوِمَدادَ  َطْرِشِف، َوِزَكةَ  َكْػِسِف، َوِرَضا َخْؾِؼِف، َطَددَ  َوبَِحْؿِدهِ  اهللِ  ْبَحانَ ُس » يؼقل: أن :صباح

 َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ، ُجَقيرية طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى لِؿا وذلؽ ،«َكِؾَؿاتِفِ 
ـْ  ـَ  ُبْؽَرةً  ِطـِْدَها مِ ْبَح، َصؾَّك ِحق  َرَجعَ  ُثؿَّ  صالاهتا[، مقضع :]أي َمْسِجِدَها فِل َوِهَل  الصُّ
 كََعْؿ، َقاَلْت: «َطَؾقَْفا؟ َفاَرْقتُِؽ  ال تِل الَحالِ  َطَؾك ِزلِْت  َما» َفَؼاَل: َجالَِسٌة، َوِهَل  َأْضَحك َأنْ  بَْعدَ 
اٍت، َث اَل ثَ  َكِؾَؿاٍت  َأْرَبعَ  َبْعَدكِ  ُقْؾُت  َلَؼْد » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َقاَل   القَْقمِ  ُذ ُمـْ  ُقْؾِت  بَِؿا ُوِزَكْت  لَقْ  َمر 

: ـ   .(1)«َكِؾَؿاتِفِ  َوِمَدادَ  َطْرِشِف، َوِزَكةَ  َكْػِسِف، َوِرَضا َخْؾِؼِف، َطَددَ  َوبَِحْؿِدهِ  اهللِ  ُسْبَحانَ  َلَقَزَكْتُف

 ؾضالػ يف يزيد ُمضاَطٌػ، ذِكرٌ  أكَّف وبقَّـ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  إلقف أرشد مباَرك طظقؿٌ  ِذكرٌ  ففذا
د طؾك وإجر كر مجرَّ  اكرالذَّ  بؼؾب يؼقم ما ٕنَّ  مضاطػة: اأضعافً  «اهلل سبحان»ـ ب الذ 
ا أطظؿُ  العدد مـ الؿذكقر الؼدر هبذا وتعظقؿف زيففـْ وتَ  اهلل معرفة مـ يؼقلف حقـ  مِؿَّ
 فؼط. «اهلل سبحان» :قال َمـ بؼؾب يؼقم

 ـارب  » :ملسو هيلع هللا ىلص كؼقلف والعدد، الؼدر بذلؽ التسبقح يستحؼُّ  سبحاكف اهلل أنَّ  :والؿؼصقدُ 
 شلء مـ شئَت  ما ومؾء بقـفؿا ما ومؾء إرض ومؾء السؿقات مؾء الحؿد، ولؽ
 محصقر، العبد فعؾ فننَّ  :الؼدر بذلؽ اتسبقحً  سبَّح العبدَ  أنَّ  :الؿراد ولقس ،«بعد
ف ما :الؿراد وإكَّؿا  .(2)قدُره يعظؿ الذي فذاك التسبقح مـ الّربُّ  يستحؼُّ

 جؾقؾةٍ  لطائػ مـ فقف ما وبقان الحديث هذا رحش يف  الؼقؿ ابـ مةالعال   قال 
ك وهذا» طظقؿة: ومعارف كرُ  ُيسؿَّ كر مـ ثـاءً  أطظؿُ  وهق الؿضاطػ، الذ   الؿػرد، الذ 

كر هذا معرفة يف يظفرُ  إكَّؿا وهذا  َوبَِحْؿِدهِ  اهللِ  ُسْبَحانَ » الؿسب ح: ققَل  فننَّ  وففؿف، الذ 
                                                           

 (.96ص:) تؼدم تخريجف( 1)
 (.33/11« )مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

489



. 

. 
 644 

 

 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ـ «َخْؾِؼفِ  َطَددَ  ـ :اارً وإخب إكشاءً  تضؿَّ ف طّؿا اإخبارً  تضؿَّ بُّ  يستحؼُّ  طددَ  التسبقح مـ الرَّ
ـٌ  هق أو كان مخؾقق كؾ   ـ لف، هنايةَ  ٓ ما إلك كائ  وتعظقؿف الّربَّ  تـزيففِ  طـ اإلخبارَ  فتضؿَّ

 الُؿحصقن. ُيحصقف وٓ العادُّون، يبؾغفُ  ٓ الذي العظقَؿ، العددَ  هذا طؾقف والثـاءِ 

ـ  قدُره هذا التسبقح مـ العبدُ  بف كتأ ما أنَّ  ٓ ُكف،لش هذا تسبقٍح ل العبدِ  إكشاءَ  وتضؿَّ
ف ما أنَّ  أخرب بؾ وطدُده، بُّ  يستحؼُّ  كان لق الذي العددَ  يبؾغ تسبقٌح  هق التسبقح مـالرَّ

 الحاضر. ُيحَصك وٓ ،اطددً  يـتفل ٓ الؿخؾققات دَ تجدُّ  نَّ نف :لَذكره طؾقف يزيد ما طدد يف

ن وهى هفظه(، ا)وزض :قىله ولرلو  عظيَمين: أمَسين يتضمَّ

 كؿا كػسف، لرضا مساوٍ  والجالل العظؿة يف هق اتسبقحً  الؿرادُ  يؽقن أن أحدهؿا:
ب   كػس رضا أنَّ  ريَب  وٓ خؾؼف، لعدد مساوٍ  تسبقٍح  طـ مخربٌ إول يف أكَّف  هناية ٓ أمرٌ  الرَّ
 كاكت فنذا والتـزيف، التعظقؿ ّؿـيتض سبحاكف طؾقف ثـاءٌ  والتسبقُح  والقصػ، العظؿة يف لف

 كان :وأجؾُّ  ذلؽ مـ أطظؿُ  هل بؾ غاية، وٓ لفا هنايةَ  ٓ جاللف وكعقُت  كؿالف أوصاُف 
 ولإ الؿعـك يـتظؿُ  الؿعـك وهذا وإكشاًء، اإخبارً  لفا تابِعٌ  هق إذ كذلؽ: هبا طؾقف الثـاءُ 
 طؽس. غقر مـ

 رضاه مقجباِت  مـ وهق لف، مـتفك ٓ قُرهوخ وبركتُف وثقابُف سبحاكف إحساُكف كان وإذا
 !الرضا؟ بصػة فؽقػ ،وثؿرتفِ 

ب   إلك وإضافتف العرش، إثباُت  فقف «طرشف وِزَكة» وققلف:  الؿخؾققات أثؼُؾ  وأكَّف ، الرَّ
 التسبقح. بف لُقزن مـف أثؼَؾ  شلءٌ  كان لق إذ اإلصالق: طؾك

 والث َؼؾ لؾِعَظؿ والثالث الؽقػقة،و لؾصػةِ  والثاين والؽؿقَّة، لؾعدد إول فالتضعقُػ 
 الؿؼدار. وكَِبر

 ٓ  كؾؿاتف مدادَ  فننَّ  ويشؿؾفا: الثالثة إقسام يعؿُّ  هذا «كؾؿاتف وِمدادَ » وققلف:
 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ تعالك: قال لعدده، وٓ لصػتف، وٓ لؼدره، هنايةَ 
 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ تعالك: وقال ،[119:]الؽفػ ﴾مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ
 ﴾مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
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 ومن أذماز الصباح

 ،اأقالمً  إرض أشجار وجؿقعُ  ،امدادً  البحرُ  فرض لق أكَّف :هذا ومعـك ،[17]لؼؿان:
ب   وكؾؿات وإقالم، البحار فتػـك الؿداد، بذلؽ تستؿدُّ  وإقالمُ   تـػد. وٓ تػـك ٓ الرَّ

 أن يقجب ما لِ الجال وكعقت الؽؿال صػات مـ التسبقح هذا يف أنَّ  :والؿؼصقدُ 
 .(1) كالمف هـا .«... غقره مـ أفضَؾ  يؽقن

 واستحضاره الؽؾؿات هذه بؿعاين العبد معرفة أهؿقَّة إلك ô العؾؿاء فكبَّ  وقد هذا
 مـ لف يؽقن وآستحضار الؿعرفة هذه مـ العبد بؼؾب يؼقم ما بحسب وأكَّف لتفا،َٓ لدَ 

كر هذا ثقرُ لت ويؽقن غقره،ل لقس ما والػضؾ الؿزيَّة  غقره. يف تلثقره مـ أبؾغَ  فقف الذ 

كر هبذا أتك ـْ ومَ   وٓ لؾؿعـك فمـ استحضار دون الؿلثقرة إذكار مـ بغقره أو الذ 
كر تلثقرَ  فننَّ  :ٓلةلؾدَّ  تعؼُّؾ  .اضعقػً  يؽقن فقف الذ 

كر هذا طؾك ُيقاضَب  أن بالؿسؾؿ فالجدير :كؾ   وطؾك  يقم، كؾ   صباَح  الؿبارك الذ 
ـُ  سبحاكف وهق التقفقؼ، وحده وباهلل ٓلتف،دَ  وتعؼُّؾ معـاه استحضار يف يجتفدَ  نوأ  الؿعق

 السبقؾ. سقاء إلك والفادي
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.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة490
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ومن أذماز الصباح

 ،اأقالمً  إرض أشجار وجؿقعُ  ،امدادً  البحرُ  فرض لق أكَّف :هذا ومعـك ،[17]لؼؿان:
ب   وكؾؿات وإقالم، البحار فتػـك الؿداد، بذلؽ تستؿدُّ  وإقالمُ   تـػد. وٓ تػـك ٓ الرَّ

 أن يقجب ما لِ الجال وكعقت الؽؿال صػات مـ التسبقح هذا يف أنَّ  :والؿؼصقدُ 
 .(1) كالمف هـا .«... غقره مـ أفضَؾ  يؽقن

 واستحضاره الؽؾؿات هذه بؿعاين العبد معرفة أهؿقَّة إلك ô العؾؿاء فكبَّ  وقد هذا
 مـ لف يؽقن وآستحضار الؿعرفة هذه مـ العبد بؼؾب يؼقم ما بحسب وأكَّف لتفا،َٓ لدَ 

كر هذا ثقرُ لت ويؽقن غقره،ل لقس ما والػضؾ الؿزيَّة  غقره. يف تلثقره مـ أبؾغَ  فقف الذ 

كر هبذا أتك ـْ ومَ   وٓ لؾؿعـك فمـ استحضار دون الؿلثقرة إذكار مـ بغقره أو الذ 
كر تلثقرَ  فننَّ  :ٓلةلؾدَّ  تعؼُّؾ  .اضعقػً  يؽقن فقف الذ 

كر هذا طؾك ُيقاضَب  أن بالؿسؾؿ فالجدير :كؾ   وطؾك  يقم، كؾ   صباَح  الؿبارك الذ 
ـُ  سبحاكف وهق التقفقؼ، وحده وباهلل ٓلتف،دَ  وتعؼُّؾ معـاه استحضار يف يجتفدَ  نوأ  الؿعق

 السبقؾ. سقاء إلك والفادي
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار491
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

491 ومن أذكار  الصباح
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 قال: إسدي سؾؿة بـ شؼقؼ وائؾ أبل طـ ،«صحقحف» يف مسؾؿٌ  اإلمام روى

قـَ َص  امَ دَ عْ بَ  امً قْ يَ   عقدْس مَ  بـ اهلل بدِ طَ  كؾَ طَ  َغَدْوكا»  فُلذِن بالباب، فسّؾؿـا اَة،دَ الغَ  اؾَّ
 فؼالت: ،الجاريةُ  فخرجت قال: [قؾقاًل  وتريَّثـا اكتظركا :]أي ُهـقَّةً  بالباب اـَ ثْ ؽَ ؿَ فَ  قال: لـا،

 لؽؿ؟ ذِنأُ  وقد تدخؾقا أن مـعؽؿ ما فؼال: ُيسب ح، جالٌس  هق فنذا فدخؾـا، ؟قنَ ؾُ ُخ دْ تَ  َٓ أَ 
َّٓ  ٓ، فؼؾـا:  ؟ةً ؾَ ػْ غَ  بدٍ ٍطَ  أم   ابـ بآل ؿتُ ـْ ـَ ضَ  قال: ،كائؿٌ  البقت هؾأ بعَض  أنَّ  اـَّ ضـَ  أكَّا إ

ف، الفذلقة طبدٍ  أمَّ  فننَّ  :كػَسف :يعـِل]  ثؿَّ  قال: [وطـفارضل اهلل طـف  صحابقَّةٌ  وهل أمُّ
َـّ  إذا حتك ُيسب ح قبؾأَ   ؟صؾعت هؾ اكظري ،جارية يا قال: ،صؾعت قد الشؿَس  أنَّ  ض

َـّ  إذا حتك ،ُيسب ح فلقبؾ ع،طؾُ تَ  َلؿ هل فنذا ،فـظرت قال:  قال: صؾعت قد الشؿَس  أنَّ  ض
 الذي هلل الحؿد قال: صؾعت، قد هل فنذا فـظرت قال: صؾعت؟ هؾ اكظري ،جارية يا

 .(1)«بذكقبـا ُيفؾؽـا ولؿ هذا، يقمـا أقالـا

َؾ  ُيعطل ثرَ إ هذا إنَّ  ة الحقاة تؾؽ طؾك كاصعةً  ودٓلةً  واضحةً  صقرةً  الؿتلم   الجادَّ
ة  الصحابةُ  سقؿا وٓ ô الصالح السؾػ طـد لؾققت وآستثؿار العالقة والِفؿَّ

 مـفا، والػاضؾِ  ٕقدارها ومعرفةٍ  بإوقات مـفؿ فؼفٍ  مع وأرضاهؿ،رضل اهلل طـفؿ 
ف. حؼ   ذي كؾ   وإططاءِ   حؼَّ

  مسعقد بـ اهلل طبد كطؾ معف وَمـ  وائؾ أبق فقف دخؾ الذي الققُت  ففذا
ـٌ  مباَركٌ  وقٌت  ة وكشاط وجد   هلل ِذكرٍ  وقُت  وهق لؾغاية، وثؿق َّٓ  الخقر، يف وهؿَّ  أنَّ إ
صقن ُيفؿؾقكف الـاس مـ اكثقرً  ا ضائعٌ  ففق وقدَره، مؽاكَتف لف يعرفقن وٓ فقف ويػر   يف إمَّ

َل  أنَّ  مع ر،إمق مـ التقافف يف بشغؾف أو والػتقر، الَؽَسؾ يف أو الـّقم،  زلةبؿـْ  الققم أوَّ

                                                           
 (.811« )صحقح مسؾؿ( »1)
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باح وَبَسَلُته  فضُل الصَّ

 يؽقن ما فننَّ  ولفذا :طؾقف شاب شلءٍ  طؾك شبَّ  وَمـ ،(1)شقخقختف بؿـزلة وآخَره شبابف،
لف الققم باكقرة يف كسانإلا مـ  وإن فـشاٌط، اكشاصً  إن يقمف، بؼقَّة طؾك يـسحب وأوَّ

ُلف وهق- الققم بزمام أمسؽ ـومَ  .فؽسؾ كساًل   وُأطقـ اهلل بنذن ؾُّفك يقُمف لف سؾؿ -أوَّ
َلفأ أمسؽَت  إن :جؿؾؽ مثؾ يقُمؽ» ققؾ: وقد فقف، لف ِركقوبُ  الخقر، طؾك فقف  تبَِعؽ وَّ

م، مسعقد ابـ أثر مـ مستػادٌ  الؿعـك وهذا ،«آخُره ا  فنكَّف الؿتؼد   لف تحؼَّؼ َلؿَّ
ل حػظُ  كر الققم أوَّ  .«بذكقبـا يفؾؽـا ولؿ هذا يقَمـا أقاَلـا الذي هلل الحؿدُ » قال: بالذ 

كرِ  طؾك الؿحافظةَ  إنَّ  بؾ اكرَ  ُيعطل الققت هذا يف الذ  ةً  الذَّ ةً  ِهؿَّ  يف اوكشاصً  وققَّ
ـَ  اإلسالم شقَخ  حضرُت » : الؼقؿ ابـ يؼقل كؾ ف، يقمِف ةً  تقؿقة اب  الػجَر، صّؾك مرَّ
 هذه وقال: ،إللَّ  التػَت  ثؿ الـفار، اكتصاف مـ قريب إلك تعالك اهللَ  يذكرُ  جؾس ثؿ

تِل، سؼطت اءَ دالغَ  هذا دَّ أتغ َلؿ ولق غدوتِل،  .(2)اهـ .«هذا مـ اقريبً  اكالمً  أو ققَّ

ـّة يف ثبت وقد تِف ُيبارك أن اهللَ  دطا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  السُّ  روى فؼد الققت، هذا يف ٕمَّ
 أنَّ  ، الغامدي   َوداطة بـ صخر طـ ،وغقُرهؿ والدارمل والرتمذي دودا أبق
تِل باِرك الؾ فؿ  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلرس  اجقًش  أو سريَّةً  بعث إذا وكان ،«بؽقِرها يف ٕم 

َل  بعثفؿ لِ  مـ تجارَتف يبعُث  فؽان ،اتاجرً   صخرٌ  وكان الـفار، أوَّ  الـفار، أوَّ
 .(3)ماُلف وكثُر فلثرى

 أبل بـ طؾلُّ  مـفؿ، فؼد رواه جؿع مـ الصحابة، ملسو هيلع هللا ىلصوهق حديث ثابت طـ الـبل 
ـُ  ب،صال ـُ  مسعقد، وابـ طباس، واب  اهلل وطبد مالؽ، بـ وأكس هريرة، وأبق طؿر، واب
 وغقُرهؿ اهلل طبد بـ وجابر ُحصقـ، بـ وطؿران سؿعان، بـ والـّقاس م،اَل س بـا

 .(4)أجؿعقـ رضل اهلل طـفؿ

                                                           
 (.1/116ٓبـ الؼقؿ )« مػتاح دار السعادة( »1)
 .(86 - 85)ص:« القابؾ الصقب( »1)
« الرتمذيجامع »(، و1616« )ســ أبل داود»(، و431-431/ 3) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 3)

 (.1136) «ســ ابـ ماجف»، و(1111)
 (.1/318« )صحقح الرتغقب والرتهقب»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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باح وَبَسَلُته  فضُل الصَّ

 يؽقن ما فننَّ  ولفذا :طؾقف شاب شلءٍ  طؾك شبَّ  وَمـ ،(1)شقخقختف بؿـزلة وآخَره شبابف،
لف الققم باكقرة يف كسانإلا مـ  وإن فـشاٌط، اكشاصً  إن يقمف، بؼقَّة طؾك يـسحب وأوَّ

ُلف وهق- الققم بزمام أمسؽ ـومَ  .فؽسؾ كساًل   وُأطقـ اهلل بنذن ؾُّفك يقُمف لف سؾؿ -أوَّ
َلفأ أمسؽَت  إن :جؿؾؽ مثؾ يقُمؽ» ققؾ: وقد فقف، لف ِركقوبُ  الخقر، طؾك فقف  تبَِعؽ وَّ

م، مسعقد ابـ أثر مـ مستػادٌ  الؿعـك وهذا ،«آخُره ا  فنكَّف الؿتؼد   لف تحؼَّؼ َلؿَّ
ل حػظُ  كر الققم أوَّ  .«بذكقبـا يفؾؽـا ولؿ هذا يقَمـا أقاَلـا الذي هلل الحؿدُ » قال: بالذ 

كرِ  طؾك الؿحافظةَ  إنَّ  بؾ اكرَ  ُيعطل الققت هذا يف الذ  ةً  الذَّ ةً  ِهؿَّ  يف اوكشاصً  وققَّ
ـَ  اإلسالم شقَخ  حضرُت » : الؼقؿ ابـ يؼقل كؾ ف، يقمِف ةً  تقؿقة اب  الػجَر، صّؾك مرَّ
 هذه وقال: ،إللَّ  التػَت  ثؿ الـفار، اكتصاف مـ قريب إلك تعالك اهللَ  يذكرُ  جؾس ثؿ

تِل، سؼطت اءَ دالغَ  هذا دَّ أتغ َلؿ ولق غدوتِل،  .(2)اهـ .«هذا مـ اقريبً  اكالمً  أو ققَّ

ـّة يف ثبت وقد تِف ُيبارك أن اهللَ  دطا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  السُّ  روى فؼد الققت، هذا يف ٕمَّ
 أنَّ  ، الغامدي   َوداطة بـ صخر طـ ،وغقُرهؿ والدارمل والرتمذي دودا أبق
تِل باِرك الؾ فؿ  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلرس  اجقًش  أو سريَّةً  بعث إذا وكان ،«بؽقِرها يف ٕم 

َل  بعثفؿ لِ  مـ تجارَتف يبعُث  فؽان ،اتاجرً   صخرٌ  وكان الـفار، أوَّ  الـفار، أوَّ
 .(3)ماُلف وكثُر فلثرى

 أبل بـ طؾلُّ  مـفؿ، فؼد رواه جؿع مـ الصحابة، ملسو هيلع هللا ىلصوهق حديث ثابت طـ الـبل 
ـُ  ب،صال ـُ  مسعقد، وابـ طباس، واب  اهلل وطبد مالؽ، بـ وأكس هريرة، وأبق طؿر، واب
 وغقُرهؿ اهلل طبد بـ وجابر ُحصقـ، بـ وطؿران سؿعان، بـ والـّقاس م،اَل س بـا

 .(4)أجؿعقـ رضل اهلل طـفؿ

                                                           
 (.1/116ٓبـ الؼقؿ )« مػتاح دار السعادة( »1)
 .(86 - 85)ص:« القابؾ الصقب( »1)
« الرتمذيجامع »(، و1616« )ســ أبل داود»(، و431-431/ 3) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 3)

 (.1136) «ســ ابـ ماجف»، و(1111)
 (.1/318« )صحقح الرتغقب والرتهقب»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار493
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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باح وَبَرك فضُل الصَّ
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 ô السؾَػ  فننَّ  خقٍر، مـ فقف ما وكثرة بركتِف وِطَظؿ الققت هذا ٕهؿقَّة اوكظرً 
 مةالعال   وهق-  الؼقؿ ابـ يؼقل والعجز، بالؽسؾ وإضاطتَف فقف الـَّقمَ  ؽرهقني كاكقا

 -ô السؾُػ  :أي- طـدهؿ الؿؽروه ومِـ» :«السالؽقـ مدارج» كتابف يف -الُؿرب ل
 طـد الققت ذلؽ ولؾسقر غـقَؿة، وقُت  فنكَّف الشؿس: وصؾقع الصبح صالة بقـ الـَّقمُ 

 ذلؽ السقر طـ بالؼعقد يسؿحقا َلؿ لقؾِفؿ صقل ساروا قل حتك طظقؿٌة، مزيَّةٌ  السالؽقـ
ُل  فنكَّف الشؿُس، تطؾع حتك الققت  وحصقلِ  إرزاق، كزول ووقُت  تاُحف،ػْ ومِ  الـفار أوَّ
 تؾؽ حؽؿ طؾك جؿقعف حؽؿُ  ويـسحُب  الـفار، يـشل ومـف الربكة، وحؾقل الَؼْسؿ،
ة،  .(1)اهـ .«الؿضطر كـقم فاكقمُ  يؽقن أن فقـبغل الحصَّ

 بـ اهلل طبد طـ ويرُ  ما :الؿعـك هذا يف ô السؾػ طـ القاردة أثار ومِـ
بحة، كقمةَ  اكائؿً  لف اابـً  رأى أك ف ، طباس  التل الساطة يف أتـامُ  ُقؿ،» :لف فؼال الص 
ؿ  .(2)«إرزاق فقف تؼسَّ

 :أوجف ثالثة طؾك الـَّقمُ » قال: أك ف ، العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد طـ وروي
ا ُحْؿؼ: وكقم ُخْؾؼ، وكقم ُخْرق، كقم حك فـقمةُ  الُخْرق الـقم فلمَّ  الـاُس  يؼضل الضُّ

ا .كائؿٌ  وهق حقائَجفؿ ا .الـفار كصػ الؼائؾةِ  فـقمُ  ْؾؼالخُ  الـقمُ  وأمَّ  فـقمٌ  الحْؿؼ كقم وأمَّ
 .(3)«الصالة تحضر حقـ

ـُ  مةالعال   يؼقل بحةا وكقم» :«الؿعاد زاد» كتابف يف  الؼقؿ اب زَق: ؿـعيَ  لصُّ  الر 
 حرمانٌ  فـقُمف إرزاق، قِسؿةِ  وقُت  وهق أرزاَقفا، الخؾقؼةُ  فقف تطؾُب  وقٌت  ذلؽ ٕنَّ 
 َّٓ ا ُمِضر   وهق ضرورة، أو لعارضٍ إ  التل لؾػضالِت  وإفساِده البدَن، إلرخائف بالبدن جد 

رً  فُقحِدُث  بالرياضة، تحؾقُؾفا يـبغل  والحركة التربُّز قبؾ انك وإن ،اوضعػً  اوطق   اتؽسُّ
 .(4)اهـ .«إدواء مـ كقاعٕ الؿقل دُ  الُعضاُل  الّداء فذلؽ ،بشلء الؿعدة وإشغالِ  والرياضة

                                                           
 (.1/459« )مدارج السالؽقـ( »1)
 (.4/141« )زاد الؿعاد»( أورده ابـ الؼقؿ يف 1)
 (.3/161« )أداب الشرطقة»(، وأورده ابـ مػؾح يف 4/181« )عبالش»( رواه البقفؼل يف 3)
 (.4/141« )زاد الؿعاد( »4)
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باح وَبَسَلُته  فضُل الصَّ

ـُ  مةُ العالَّ  هذا مـ اكحقً  ذكر وقد  .(1)«الشرطقة أداُب » كتابف يف  ُمػؾح اب

 ، هلل وذكرٍ  وكشاط، جد   وقُت  وأكَّف ،كػعف وِطظؿُ  الؿبارك الققت هذا ققؿةُ  يتبقـ  وبفذا
 ô لؾسؾػ كان وقد الربكة، وحؾقل الؼْسؿ، وحصقل إرزاق، كزولِ  وقُت  وهق
 آخر. شلن معف ولغقرهؿ وققَؿتف، أهؿقَّتف أدركقا إذ طظقؿ: نٌ لش معف

 هنِج  ات باعَ  يرزقـا وأن خقر، لؽؾ   اجؿقعً  ُيقف ؼـا وأن أكػسـا، رشدَ  ُيؾفؿـا أن اهللَ  كسلل
 سبقؾفؿ. وسؾقكَ  لحالصا السؾػ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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باح وَبَسَلُته  فضُل الصَّ

ـُ  مةُ العالَّ  هذا مـ اكحقً  ذكر وقد  .(1)«الشرطقة أداُب » كتابف يف  ُمػؾح اب

 ، هلل وذكرٍ  وكشاط، جد   وقُت  وأكَّف ،كػعف وِطظؿُ  الؿبارك الققت هذا ققؿةُ  يتبقـ  وبفذا
 ô لؾسؾػ كان وقد الربكة، وحؾقل الؼْسؿ، وحصقل إرزاق، كزولِ  وقُت  وهق
 آخر. شلن معف ولغقرهؿ وققَؿتف، أهؿقَّتف أدركقا إذ طظقؿ: نٌ لش معف

 هنِج  ات باعَ  يرزقـا وأن خقر، لؽؾ   اجؿقعً  ُيقف ؼـا وأن أكػسـا، رشدَ  ُيؾفؿـا أن اهللَ  كسلل
 سبقؾفؿ. وسؾقكَ  لحالصا السؾػ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار495
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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   يف وىأَ  كؾ ؿا ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـ بِل   طؾقفا حافظُ يُ  كان التل الؿباركة إوراد مـ إن 
 الـَّبِّل  أنَّ » ، طائشة الؿممـقـ أم   طـ ،«الصحقح» يف ثبت ما لقـامَ  فراشف إلك الؾقؾ

ْقفِ  َجَؿعَ  َلْقَؾةٍ  ُكؾَّ  َراِشفِ فِ  إَِلك َأَوى إَِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ٻ ٻ ٱ﴿ َفَؼَرَأ: فِقِفَؿا، َكَػَث  ُثؿَّ  َكػَّ
 اْسَتَطاعَ  َما بِِفَؿا َيْؿَسُح  ُثؿَّ  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ﴿و ،﴾ٹ ٹ ٿ ٿ﴿و ،﴾ٻ

ـْ  ـْ  َأْقبََؾ  َوَما َوَوْجِففِ  َرْأِسفِ  َطَؾك بِِفَؿا َيبَْدأُ  َجَسِدِه، مِ اٍت  َث اَل ثَ  َذلَِؽ  َيْػَعُؾ  َجَسِدِه، مِ  .(1)«َمرَّ
 ،مؽروهٌ  مـامف يف فسَّ ؿَ يَ  أن مـ اهلل بنذن لف ظٌ وحافِ  لإلكسان، زٌ رْ وحِ  ،طظقؿٌ  ذٌ تعقُّ  ففذا

 ؿاسقَّ  ٓ الؼاتؾة، الحشرات أو يةذِ مْ الؿُ  امالفقَ  مـ شلءٌ  فيصقبَ  أو ى،أذً  أو ر  َش  فيـالَ  أو
 فنذا لف، ثحدُ يَ  ما عجؿق وطـ ،إلقف يجلء ما كؾ   طـ غافاًل  يؽقن كقمف طـد واإلكسان
 َل ػِ وكُ  اهلل بنذن ظَ ػِ ُح  ،الؿتقـ زِ رْ والحِ  العظقؿ دِ رْ القِ  هبذا فراشف إلك لوييَ  طـدما اشتغؾ

 الؿسؾؿ محافظة ةَ أهؿقَّ  دُ ك  مَ يُ  وهذا صبح،يُ  أن إلك حافظٌ  اهلل مـ طؾقف ْل زَ يَ  ؿولَ  ،َل قِ وُ وَ 
 تؾؽ لف َؼ ؼَّ حَ تَ ولتَ  ،الحػظَ  هذا قـالل :فراشف إلك يلوي طـدما لقؾة كؾَّ  دِ رْ القِ  هذا طؾك

 والرطاية. العـاية
 يف فققلَ  رتكيَ  وٓ الؿحافظة، أشدَّ  دِ رْ القِ  هذا طؾك يحافظُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان وقد

 أنَّ  ،الحديث صرق بعض يف ثبت ما :بف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـاية طظؿ طؾك لُّ دُ يَ  اؿَّ ومِ  .لقؾة كؾ  
 .(2)«بف ذلؽ َؾ أفعَ  أن رُ مُ لْ يَ  كان ملسو هيلع هللا ىلص كؽَ تَ اْش  افؾؿَّ » قالت:  طائشةَ 

 ذيالَّ  فِض رَ مَ  يف ػسفكَ  طؾك ُث ػُ ـْ يَ  كان ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ » : طـفا «الصحقح» يف وثبت
َـّ بِ  طؾقف ُث كػُ أَ  أكا كـُت  َؾ ؼُ ثَ  فؾؿا ذات،بالؿعق   فقف بضقُ   .(3)«افَ تِ كَ رَ لبَ  فكػِس  بقد ُح َس فلمْ  ،ف

                                                           
 (.5117« )صحقح البخاري» (1)
 (.5747) البخاري رواه (1)
 (.1191) «صحقح مسؾؿ»، و(5751« )صحقح البخاري» (3)
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ْىِم  ْذَماُز النَّ
َ
 أ

ك آخر حقاتف ولؿ يرتكف حتك يف مرضف الذي إل ذالتعقُّ  هذا طؾك يحافظُ  ملسو هيلع هللا ىلص فؽان
 بسبب ذلؽ فعؾ مـ ـفؽُّ ؿَ تَ  ملعدَ  :جسده طؾك هيدَ  رَّ ُتؿِ  أن  طائشةَ  مات فقف، فقلمر

 جع.قَ وال الؿرض
 فؿَّ وَض  إلقف رجع إذا أي: «فراشف إلك آوى إذا كان» :الحديث يف  طائشة وققل

 اإلكسان. إلقف ييلو الذي الؿؽان وهق الؿلوى ومـف فقف، ودخؾ فراشف
 لقالقف. ؿقعَج  يف التعقذ هذا طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   محافظة طؾك دٓلةٌ  فقف «لقؾة كؾَّ » :وققلفا
 مػتقحتان وهؿا ،بإخرى إحداهؿا ؼَص لْ وأَ  فيدي ؿَّ َض  أي: «كػقف ؿعَج » :وققلفا

 فقفؿا. الـػَث  باشرلقُ  :جفالقَ  جفة إلك
 وهق ػؾ،التَّ  مـ أقؾ وهق ،ػخالـَّ  بقفُ َش  ُث ػْ والـَّ  القديـ، أي: «فقفؿا كػث ثؿ» :وققلفا

 يؼ.الر   مـ يسقر شلء مع الػؿ مـ الفقاء خروج
ـَّة أنَّ  طؾك دلقٌؾ  فقف «جسده مـ استطاع ما هبؿا مسح ثؿَّ » :وققلفا  ؿسَح يَ  أن السُّ

 .بدكف مـ مسحف استطاع ما بقده
 صحُّ يَ  وٓ الؿقصـ، هبذا خاص   والبدن القجف مسَح  أنَّ  :هـا ؿعؾَ يُ  أن يـبغل اؿ  ومِ 

 شقخ قال ولفذا :حديٌث  ذلؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ثبتيَ  ولؿ دطاء، أو كرٍ ذِ  كؾ   يف ؿَ ؿَّ عَ يُ  أن
َّٓ  فقف طـف فؾقس ،بقديف وجَفف مسُحف اوأمَّ » : تقؿقة ابـ اإلسالم  حديثان أو حديٌث إ

 .(1)«حجةٌ  هبؿا تؼقم ٓ
ـَّةَ  أنَّ  بقانٌ  فقف «جسده مـ أقبؾ وما ووجفف رأسف طؾك هبؿا يبدأ» :وققلفا  أن السُّ

 يـتفل ثؿ ،جسده مـ أقبؾ وما ووجفف رأسف طؾك فقؿسَح  ،بدكف بلطالل الؿسؾؿُ  يبدأَ 
 مـف. أدبر ما إلك

 إنَّ  ثؿ .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ بالرسقل اتلسقً  اتمرَّ  ثالَث  الؿسؾؿُ  ذلؽ يػعَؾ  أن ةـَّ والسُّ 
 -فشلكُ  جؾَّ - ب  الرَّ  صػة ذكر طؾك اشتؿؾت قد الثالث السقر هذه مـ إولك السقرةَ 

 طؾك مشتؿؾةٌ  فإكَّ  اإلخالص: سقرة قتؿ  ُس  ولفذا الصػة، تؾؽ لبقان أخؾصت بؾ
 الجقاب يف فاكتػك اهلل؟ هق ـمَ  :ٕحد ققؾ ولق  هلل العؾؿل التقحقد إخالص

                                                           
 (.11/519« )الػتاوىمجؿقع » (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

496
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْىِم  ْذَماُز النَّ
َ
 أ

ك آخر حقاتف ولؿ يرتكف حتك يف مرضف الذي إل ذالتعقُّ  هذا طؾك يحافظُ  ملسو هيلع هللا ىلص فؽان
 بسبب ذلؽ فعؾ مـ ـفؽُّ ؿَ تَ  ملعدَ  :جسده طؾك هيدَ  رَّ ُتؿِ  أن  طائشةَ  مات فقف، فقلمر

 جع.قَ وال الؿرض
 فؿَّ وَض  إلقف رجع إذا أي: «فراشف إلك آوى إذا كان» :الحديث يف  طائشة وققل

 اإلكسان. إلقف ييلو الذي الؿؽان وهق الؿلوى ومـف فقف، ودخؾ فراشف
 لقالقف. ؿقعَج  يف التعقذ هذا طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   محافظة طؾك دٓلةٌ  فقف «لقؾة كؾَّ » :وققلفا
 مػتقحتان وهؿا ،بإخرى إحداهؿا ؼَص لْ وأَ  فيدي ؿَّ َض  أي: «كػقف ؿعَج » :وققلفا

 فقفؿا. الـػَث  باشرلقُ  :جفالقَ  جفة إلك
 وهق ػؾ،التَّ  مـ أقؾ وهق ،ػخالـَّ  بقفُ َش  ُث ػْ والـَّ  القديـ، أي: «فقفؿا كػث ثؿ» :وققلفا

 يؼ.الر   مـ يسقر شلء مع الػؿ مـ الفقاء خروج
ـَّة أنَّ  طؾك دلقٌؾ  فقف «جسده مـ استطاع ما هبؿا مسح ثؿَّ » :وققلفا  ؿسَح يَ  أن السُّ

 .بدكف مـ مسحف استطاع ما بقده
 صحُّ يَ  وٓ الؿقصـ، هبذا خاص   والبدن القجف مسَح  أنَّ  :هـا ؿعؾَ يُ  أن يـبغل اؿ  ومِ 

 شقخ قال ولفذا :حديٌث  ذلؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ثبتيَ  ولؿ دطاء، أو كرٍ ذِ  كؾ   يف ؿَ ؿَّ عَ يُ  أن
َّٓ  فقف طـف فؾقس ،بقديف وجَفف مسُحف اوأمَّ » : تقؿقة ابـ اإلسالم  حديثان أو حديٌث إ

 .(1)«حجةٌ  هبؿا تؼقم ٓ
ـَّةَ  أنَّ  بقانٌ  فقف «جسده مـ أقبؾ وما ووجفف رأسف طؾك هبؿا يبدأ» :وققلفا  أن السُّ

 يـتفل ثؿ ،جسده مـ أقبؾ وما ووجفف رأسف طؾك فقؿسَح  ،بدكف بلطالل الؿسؾؿُ  يبدأَ 
 مـف. أدبر ما إلك

 إنَّ  ثؿ .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ بالرسقل اتلسقً  اتمرَّ  ثالَث  الؿسؾؿُ  ذلؽ يػعَؾ  أن ةـَّ والسُّ 
 -فشلكُ  جؾَّ - ب  الرَّ  صػة ذكر طؾك اشتؿؾت قد الثالث السقر هذه مـ إولك السقرةَ 

 طؾك مشتؿؾةٌ  فإكَّ  اإلخالص: سقرة قتؿ  ُس  ولفذا الصػة، تؾؽ لبقان أخؾصت بؾ
 الجقاب يف فاكتػك اهلل؟ هق ـمَ  :ٕحد ققؾ ولق  هلل العؾؿل التقحقد إخالص

                                                           
 (.11/519« )الػتاوىمجؿقع » (1)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 الؿتػرد :قه وإحدُ  .اكافقً  اوافقً  الجقاُب  لؽان السقرة هذه بتالوة السمال هذا طؾك
 سةالؿؼدَّ  وإفعال العؾقا الؽامؾة والصػات الحسـك إسؿاء لف الذي والجالل، بالؽؿال
 فلهُؾ  الحقائج، جؿقع يف الؿؼصقد أي: والصؿدُ  .مثقؾ وٓ لف كظقر ٓ الذي العظقؿة

 إلقف رغبقنويَ  فؿحقائجَ  يسللقكف آفتؼار، غايةَ  إلقف مػتؼرون ػؾلوالسُّ  العؾقي ؿالعالَ 
 أكَّف سبحاكف كؿالف ومـ .وكعقتف أوصافف جؿقع يف الؽامؾ العظقؿُ  فٕكَّ  مفؿااهتؿ: يف
 أسؿائف يف ٓ ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ غـاه، لؽؿال ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿
 . أفعالف يف وٓ أوصافف يف وٓ

 فسقرة كؾ فا، وأفات جؿقعفا الشرور مـ  باهلل ذُ التعقُّ  فػقفؿا :ذتانالؿعق   اوأمَّ 
 اإلصباح، وفالؼ قىوالـَّ  الحب   فالؼ أي: ﴾ٹ ٹ﴿ العظقؿ باهلل قذالتع فقفا الػؾؼ

 فقستعقذ والحققاكات، والجـ اإلكس مـ اهلل خؾؼ ما جؿقعَ  يشؿؾ وهذا ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ﴿
 ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :فؼال ،العؿقم هذا بعد صخصَّ  ثؿ فقفا، الذي الشر مـ بخالؼفا
 إرواح مـ كثقر فقف شروتـت الـاس، يغشك حقـ الؾقؾ، يف يؽقن ما ر  َش  مـ أي: ﴾ڄ

 يتالالَّ  قاحرالسَّ  أي: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ الؿمذية، والحققاكات الشريرة
َـّ   :هق والحاسد ﴾ڇ چ چ چ چ﴿ د،ؼَ العُ  يف بالـػث سحرهـ طؾك يستع
 العقـ تصدر ٓ فٕكَّ  :ـُ ئالعا ذلؽ يف ويدخؾ الؿحسقد، طـ الـعؿة زواَل  يحبُّ  الذي

 َّٓ  اطؿقمً  الشرور جؿقع مـ التعقذ الؽريؿة السقرة ذهه ـتفتضؿَّ  ،َحَسد كقع طـإ
 .اوخصقًص 

 الذي الرجقؿ الشقطان مـ ففؿوإلَ  ومالؽفؿ الـاس برب   ذالتعقُّ  فقفا الـاس وسقرة
 .(1)هاوفشقّ  هاُبدوّ  وأساس وماداهتا كؾ فا الشرور أصؾ هق

 إلك يلوي اطـدم لقؾة كؾَّ  الثالِث  السقر هذه قراءة طؾك حافظَ يُ  أن بالؿسؾؿ فحري  
 فورطايتَ  اهلل حػظَ  بذلؽ لقـاَل  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يػعؾفا كان التل ػةالص   طؾك ،فراشف
 التقفقؼ. وباهلل ،العقـ قريرَ  ولقـام ف،وكػايتَ 
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   طـدما لقؾة كؾ   طؾقفا يحافظَ  أن لؾؿسؾؿ حب  ستَ يُ  التل العظقؿة إذكار مـ إن 
 يف جاء فؼد الؽريؿ، الؼرآن يف آية أطظؿ هل التل ،الؽرسل آية قراءةَ  :راشفف إلك يلوي

 مـ طؾقف يزل ؿلَ  ففنكَّ  ،فراشف إلك وىأ إذا قرأها ـمَ  وأنَّ  ،ذلؽ فضؾ طؾك يدل ما ةـَّ السُّ 
 يصبح. حتك شقطان ؼربفيَ  وٓ حافظ اهلل

َؾـِل قال:  هريرة أبل طـ «صحقحف» يف البخاري روى  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َوكَّ
ـَ  َيْحُثق َفَجَعَؾ  آٍت، َفَلَتاكِل َرَمَضاَن، َزَكاةِ  بِِحْػظِ   َْٕرَفَعـََّؽ  َواهللِ  َوُقْؾُت: َفَلَخْذُتفُ  الطََّعاِم، مِ
 َفَخؾَّقُْت  َقاَل: َشِديَدٌة، َحاَجةٌ  َولِل ِطَقاٌل، َوَطَؾلَّ  ُمْحَتاٌج  إك ل َقاَل: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  إَِلك
  ُقْؾُت: َقاَل: «الَباِرَحَة؟ َأِسقُركَ  َفَعَؾ  َما ،ُهَرْيَرةَ  َأَبا َيا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َفَؼاَل  َبْحُت،َفَلْص  َطـُْف،
ًٓ  َشِديَدةً  َحاَجةً  َشَؽا اهللِ، َرُسقَل  َيا  َقْد  إِك فُ  َأَما» َقاَل: َسبِقَؾُف، َفَخؾَّْقُت  َفَرِحْؿُتُف، ،َوِطَقا

 َفَرَصْدُتُف، ،«َسَقُعقدُ  إِك فُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  لَِؼْقلِ  َسَقُعقدُ  َأكَّفُ  َفَعَرْفُت  ،«َوَسَقُعقدُ  َكَذَبَؽ 
ـَ  َيْحُثق َفَجاءَ   -الثَّالَِثةِ  فِل :َيْعـِل- َفَلَخْذُتفُ  َقاَل: َأنْ  إَِلك الَحِديَث  َوَذَكرَ - ...الطََّعامِ  مِ

اٍت  ِث اَل ثَ  آِخرُ  َوَهَذا ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  إَِلك َْٕرَفَعـََّؽ  َفُؼْؾُت:  ُثؿَّ  َتُعقدُ َٓ  َأكََّؽ  َتْزُطؿُ  َمرَّ
؟ َما ُقْؾُت: بَِفا، اهللُ  َيـَْػُعَؽ  َكؾَِؿاٍت  ُأَطؾ ُؿَؽ  َدْطـِل َقاَل: َتُعقُد، َـّ  إَِلك َأَوْيَت  إَِذا َقاَل: ُه

 أَيَة، َتْختِؿَ  َحتَّك [155البؼرة:] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :الُؽْرِسل   آَيةَ  َفاْقَرأْ  فَِراِشَؽ،
ـْ  َفنِكََّؽ  ـَ  َطَؾْقَؽ  َيَزاَل  َل َٓ  َحافٌِظ، اهللِ  مِ قْ  ُتْصبَِح، َحتَّك َشْقَطانٌ  َيْؼَرُبَؽ َو  َسبِقَؾُف، ُت َفَخؾَّ

 ،اهللِ  َرُسقَل  َيا َفُؼْؾُت: «البَاِرَحَة؟ َأِسقُركَ  َفَعَؾ  َما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  لِل َفَؼاَل  َفَلْصَبْحُت،
 لِل: َقاَل  ُقْؾُت: «ِهَل؟ َما» َقاَل: َسبِقَؾُف، َفَخؾَّْقُت  بَِفا، اهللُ  َيـَْػُعـِل َكؾَِؿاٍت  ُؿـِلُيعؾ   َأكَّفُ  َزَطؿَ 
ـْ  الُؽْرِسل   آَيةَ  َفاْقَرأْ  فَِراِشَؽ، إَِلك َأَوْيَت  إَِذا لَِفا مِ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :أَيةَ  َتْختِؿَ  َحتَّك َأوَّ
ـْ  لِل: َوَقاَل  ﴾ہھ ہ ـَ  َطَؾقَْؽ  َيَزاَل  َل َٓ  َحافٌِظ، اهللِ  مِ   ُتْصبَِح  َحتَّك َشْقَطانٌ  َيْؼَرُبَؽ َو

 َكُذوٌب، َوُهقَ  َصَدَقَؽ  َقْد  إِك فُ  َأَما» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َفَؼاَل  -الَخْقرِ  َطَؾك َشْلءٍ  َأْحَرَص  َوَكاُكقا-
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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   طـدما لقؾة كؾ   طؾقفا يحافظَ  أن لؾؿسؾؿ حب  ستَ يُ  التل العظقؿة إذكار مـ إن 
 يف جاء فؼد الؽريؿ، الؼرآن يف آية أطظؿ هل التل ،الؽرسل آية قراءةَ  :راشفف إلك يلوي

 مـ طؾقف يزل ؿلَ  ففنكَّ  ،فراشف إلك وىأ إذا قرأها ـمَ  وأنَّ  ،ذلؽ فضؾ طؾك يدل ما ةـَّ السُّ 
 يصبح. حتك شقطان ؼربفيَ  وٓ حافظ اهلل

َؾـِل قال:  هريرة أبل طـ «صحقحف» يف البخاري روى  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َوكَّ
ـَ  َيْحُثق َفَجَعَؾ  آٍت، َفَلَتاكِل َرَمَضاَن، َزَكاةِ  بِِحْػظِ   َْٕرَفَعـََّؽ  َواهللِ  َوُقْؾُت: َفَلَخْذُتفُ  الطََّعاِم، مِ
 َفَخؾَّقُْت  َقاَل: َشِديَدٌة، َحاَجةٌ  َولِل ِطَقاٌل، َوَطَؾلَّ  ُمْحَتاٌج  إك ل َقاَل: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  إَِلك
  ُقْؾُت: َقاَل: «الَباِرَحَة؟ َأِسقُركَ  َفَعَؾ  َما ،ُهَرْيَرةَ  َأَبا َيا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َفَؼاَل  َبْحُت،َفَلْص  َطـُْف،
ًٓ  َشِديَدةً  َحاَجةً  َشَؽا اهللِ، َرُسقَل  َيا  َقْد  إِك فُ  َأَما» َقاَل: َسبِقَؾُف، َفَخؾَّْقُت  َفَرِحْؿُتُف، ،َوِطَقا

 َفَرَصْدُتُف، ،«َسَقُعقدُ  إِك فُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  لَِؼْقلِ  َسَقُعقدُ  َأكَّفُ  َفَعَرْفُت  ،«َوَسَقُعقدُ  َكَذَبَؽ 
ـَ  َيْحُثق َفَجاءَ   -الثَّالَِثةِ  فِل :َيْعـِل- َفَلَخْذُتفُ  َقاَل: َأنْ  إَِلك الَحِديَث  َوَذَكرَ - ...الطََّعامِ  مِ

اٍت  ِث اَل ثَ  آِخرُ  َوَهَذا ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  إَِلك َْٕرَفَعـََّؽ  َفُؼْؾُت:  ُثؿَّ  َتُعقدُ َٓ  َأكََّؽ  َتْزُطؿُ  َمرَّ
؟ َما ُقْؾُت: بَِفا، اهللُ  َيـَْػُعَؽ  َكؾَِؿاٍت  ُأَطؾ ُؿَؽ  َدْطـِل َقاَل: َتُعقُد، َـّ  إَِلك َأَوْيَت  إَِذا َقاَل: ُه

 أَيَة، َتْختِؿَ  َحتَّك [155البؼرة:] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :الُؽْرِسل   آَيةَ  َفاْقَرأْ  فَِراِشَؽ،
ـْ  َفنِكََّؽ  ـَ  َطَؾْقَؽ  َيَزاَل  َل َٓ  َحافٌِظ، اهللِ  مِ قْ  ُتْصبَِح، َحتَّك َشْقَطانٌ  َيْؼَرُبَؽ َو  َسبِقَؾُف، ُت َفَخؾَّ

 ،اهللِ  َرُسقَل  َيا َفُؼْؾُت: «البَاِرَحَة؟ َأِسقُركَ  َفَعَؾ  َما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  لِل َفَؼاَل  َفَلْصَبْحُت،
 لِل: َقاَل  ُقْؾُت: «ِهَل؟ َما» َقاَل: َسبِقَؾُف، َفَخؾَّْقُت  بَِفا، اهللُ  َيـَْػُعـِل َكؾَِؿاٍت  ُؿـِلُيعؾ   َأكَّفُ  َزَطؿَ 
ـْ  الُؽْرِسل   آَيةَ  َفاْقَرأْ  فَِراِشَؽ، إَِلك َأَوْيَت  إَِذا لَِفا مِ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :أَيةَ  َتْختِؿَ  َحتَّك َأوَّ
ـْ  لِل: َوَقاَل  ﴾ہھ ہ ـَ  َطَؾقَْؽ  َيَزاَل  َل َٓ  َحافٌِظ، اهللِ  مِ   ُتْصبَِح  َحتَّك َشْقَطانٌ  َيْؼَرُبَؽ َو

 َكُذوٌب، َوُهقَ  َصَدَقَؽ  َقْد  إِك فُ  َأَما» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َفَؼاَل  -الَخْقرِ  َطَؾك َشْلءٍ  َأْحَرَص  َوَكاُكقا-

   
 111  

 

 ومً أذكاز اليىو
 

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ـْ  َتْعَؾؿُ   .(1)«َشْقَطانٌ  َذاكَ » َقاَل: .َٓ  َقاَل: «!ُهَرْيَرَة؟ َأَبا َيا َلَقالٍ  ِث اَل ثَ  ُمـُْذ  ُتَخاصُِب  َم

ةُ  كػعفا، وطظؿُ  الؽريؿة، أية هذه فضُؾ  فقف الحديُث  ففذا  زالتحر   يف قرهاثتل وشد 
 شقطان بفرَ ؼْ يَ  ؿولَ  َل ػِ وكُ  ػظُح  كقمف طـد قرأها ـمَ  وأنَّ  ،هر  َش  مـ والققاية الشقطان مـ
 وبقان وتعظقؿف وتؿجقده اهلل تقحقد مـ فقفا الؽريؿة أية هذه أنَّ  ذلؽ :يصبح حتك
ِ  يحؼؼ ما والجالل بالؽؿال تػرده  .والؽػايةَ  الحػظَ  قرأها ـؿَ ل

 العشريـ طؾك يزيد ما اهلل صػات مـ فقفاو أسؿاء، خؿسة الحسـك اهلل أسؿاء مـ فػقفا
 اهلل حقاة رِ كْ ذِ  ثؿ سقاه، مـ كؾ   ألقهقة وبطالن بإلقهقة اهلل تػرد بذكر دئتبُ  وقد صػة،
 أمقر بتدبقر وققامف بـػسف ققامف أي: ،سبحاكف تفقققمقَّ  رِ كْ ذِ  و فـاء، يؾحؼفا ٓ التل الؽامؾة
 سبحاكف مؾؽف عةَس  وبقان والـقم، ةـَ كالس   الـؼص صػات طـ سبحاكف فِ هِ زُّ ـَ تَ  وذكر خؾؼف،

 ـْ مِ  رَ كَ وذَ  وسؾطاكف، قفره تحت داخؾقن لف طبقدٌ  وإرض السؿاوات يف ـْ مَ  جؿقع وأنَّ 
َّٓ  سبحاكف طـده يشػع أن الخؾؼ مـ ٕحد يؿؽـ ٓ أكَّف :طظؿتف ةأدلَّ    .إذكف بعد مـإ

 ففق معؾقم، بؽؾ   محقطٌ  سبحاكف فطؾؿَ  وأنَّ  سبحاكف، هلل العؾؿ صػة إثباُت  :وفقفا
 سبحاكف اهلل طظؿة بقانُ  وفقفا يؽقن، كقػ كان لق يؽـ َلؿ وما سقؽقن وما كان ما يعؾؿ
 السؿاوات وسع -مخؾققاتف مـ مخؾقٌق  وهق- الؽرسل كان نذاف مخؾققاتف، طظؿة بذكر

 ؟!العظقؿ والرب الجؾقؾ بالخالؼ فؽقػ ،وإرض

  أي: ،يموده ٓ قدرتف كؿال مـ سبحاكف وأكَّف سبحاكف، اقتداره طظؿة بقانُ  :وفقفا
  .وإرض السؿاوات حػظ يثؼؾف ٓ

 إثباُت  اؿوفقف ،«عظقؿال العؾل» :وهؿا ،هلل طظقؿقـ اسؿقـ بذكر أية ختؿت ثؿ
 معاين جؿقع لف بلنَّ  باإليؿان سبحاكف طظؿتف وإثباُت  ،اوقفرً  اوقدرً  اذاتً  سبحاكف اهلل طؾق  

 سقاه. واإلجالل والتؽبقر التعظقؿَ  أحدٌ  يستحؼ ٓ وأكَّف والجالل، العظؿة

 اإليؿاكقة والؿعارف العؿقؼة والدٓٓت الجؾقؾة الؿعاين مـ فقفا طظقؿةٌ  آيةٌ  ففل
 الؼرآن يف آية أطظؿُ  أكَّفا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ثبت وقد شلهنا، وجاللة طظؿفا طؾك يدلُّ  ما

                                                           
 .(75تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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 ومن أذماز النىم

 أي   يرِ ْد تَ أَ  ،الؿـذر أبا يا» كعب: بـ ل  بَ ُٕ  قال ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أنَّ  :«الصحقح» يف كؿا ،الؽريؿ
 آية هل :ل  بَ أُ  قال ثؿ امرارً  هادَ فردَّ  أطؾؿ، ورسقلف اهلل فؼال: «أطظؿ؟ اهلل كتاب يف آية

ِ فْ قَ لِ » فؼال: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :الؽرسل  أي: ،(1)«الؿـذر أبا العؾؿُ  َؽ ـ
 لؽ. اهـقئً  العؾؿ لقؽـ

  ِسقرةَ » يؼرأ أن :فراشف إلك يلوي ما طـد طؾقف يحافظَ  أن لؾؿسؾؿ ستحبيُ  اؿ  وم 
 الشرك. مـ براءةٌ  فنهنا :يؼرأ ما آخر ويجعؾفا ،«الؽافرون

 دفع قال:  أبقف طـ إشجعل كقفؾ بـ روةفَ  طـ «دهمسـ» يف أحؿد اإلمام روى
 أتقتف، ثؿ اهلل شاء ما فؿؽثت قال: ،«ريضئْ  أكت ؿاإك  » وقال: سؾؿة، أم ابـة ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  إللَّ 

 «جئَت؟ ما فؿجلءُ » قال: فا،أم   طـد قؾت: قال: «الجقيرية؟ أو الجاريةُ  فعؾت ما» فؼال:
ِ عؾ  تُ  قؾت: قال:  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ :مـامؽ طـد اقرأ» فؼال: ـامل،م طـد أققل ما لؿـ

 .(2)«الشرك مـ براءةٌ  فنكفا فاتِ ؿَ خاتِ  طؾك ؿْ كَ  ثؿ [1]الؽافرون:

 والرتغقب الـقم، طـد قراءاهتا وفضؾ السقرة، هذه فضؾ طؾك الحديُث  هذا دلَّ  وقد
 والرباءةَ  التقحقد إطالنَ  هق طؾقف كام ما آخرُ  لقؽقن :خاتؿتفا طؾك الؿسؾؿُ  يـامَ  أن يف
 مـ برئ فؼد ،تؼتضقف بؿا وطؿؾ طؾقف تدلَّ  ما وففؿ قرأها ـمَ  أنَّ  ريب وٓ .الشرك مـ

 :فالن َش ؼَ ْش قَ  يؼال: ،ةَش ؼِ ْش ؼَ الؿُ  سؿقفا:يُ  ؾػالسَّ  بعض كان وقد ،اوباصـً  اضاهرً  الشرك
 الشرك. مـ صاحبفا تربئ ففل رضف،مَ  مـ برئ إذا

 إخالَص  فقفؿا ٕنَّ  ص:اإلخال يتبسقرَ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وسقرة هل كؿَّ َس وتُ 
 . هلل والعؿؾل العؾؿل بـقطقف التقحقد

 الـفار، طؿَؾ  هبؿا ُح تِ فقػتَ  ،الػجر لركعتَ  يف قراءاهتؿا طؾك قاضبيُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبلُّ  كان وقد
 فقؽقكان ،هبؿا يقتر وكان الـفار، طؿَؾ  هبؿا فقختتؿُ  ،الؿغرب ةـَّ ُس  يف يؼرؤهؿا وكان

                                                           
 .(75تؼدم تخريجف )ص: (1)
حف إلباين يف ( مختصًرا، 3413، ورواه الرتمذي )(5/456« )الؿسـد» (1)  «صحقح الرتغقب»وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة500
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ومن أذماز النىم

 أي   يرِ ْد تَ أَ  ،الؿـذر أبا يا» كعب: بـ ل  بَ ُٕ  قال ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أنَّ  :«الصحقح» يف كؿا ،الؽريؿ
 آية هل :ل  بَ أُ  قال ثؿ امرارً  هادَ فردَّ  أطؾؿ، ورسقلف اهلل فؼال: «أطظؿ؟ اهلل كتاب يف آية

ِ فْ قَ لِ » فؼال: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :الؽرسل  أي: ،(1)«الؿـذر أبا العؾؿُ  َؽ ـ
 لؽ. اهـقئً  العؾؿ لقؽـ

  ِسقرةَ » يؼرأ أن :فراشف إلك يلوي ما طـد طؾقف يحافظَ  أن لؾؿسؾؿ ستحبيُ  اؿ  وم 
 الشرك. مـ براءةٌ  فنهنا :يؼرأ ما آخر ويجعؾفا ،«الؽافرون

 دفع قال:  أبقف طـ إشجعل كقفؾ بـ روةفَ  طـ «دهمسـ» يف أحؿد اإلمام روى
 أتقتف، ثؿ اهلل شاء ما فؿؽثت قال: ،«ريضئْ  أكت ؿاإك  » وقال: سؾؿة، أم ابـة ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  إللَّ 

 «جئَت؟ ما فؿجلءُ » قال: فا،أم   طـد قؾت: قال: «الجقيرية؟ أو الجاريةُ  فعؾت ما» فؼال:
ِ عؾ  تُ  قؾت: قال:  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ :مـامؽ طـد اقرأ» فؼال: ـامل،م طـد أققل ما لؿـ

 .(2)«الشرك مـ براءةٌ  فنكفا فاتِ ؿَ خاتِ  طؾك ؿْ كَ  ثؿ [1]الؽافرون:

 والرتغقب الـقم، طـد قراءاهتا وفضؾ السقرة، هذه فضؾ طؾك الحديُث  هذا دلَّ  وقد
 والرباءةَ  التقحقد إطالنَ  هق طؾقف كام ما آخرُ  لقؽقن :خاتؿتفا طؾك الؿسؾؿُ  يـامَ  أن يف
 مـ برئ فؼد ،تؼتضقف بؿا وطؿؾ طؾقف تدلَّ  ما وففؿ قرأها ـمَ  أنَّ  ريب وٓ .الشرك مـ

 :فالن َش ؼَ ْش قَ  يؼال: ،ةَش ؼِ ْش ؼَ الؿُ  سؿقفا:يُ  ؾػالسَّ  بعض كان وقد ،اوباصـً  اضاهرً  الشرك
 الشرك. مـ صاحبفا تربئ ففل رضف،مَ  مـ برئ إذا

 إخالَص  فقفؿا ٕنَّ  ص:اإلخال يتبسقرَ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وسقرة هل كؿَّ َس وتُ 
 . هلل والعؿؾل العؾؿل بـقطقف التقحقد

 الـفار، طؿَؾ  هبؿا ُح تِ فقػتَ  ،الػجر لركعتَ  يف قراءاهتؿا طؾك قاضبيُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبلُّ  كان وقد
 فقؽقكان ،هبؿا يقتر وكان الـفار، طؿَؾ  هبؿا فقختتؿُ  ،الؿغرب ةـَّ ُس  يف يؼرؤهؿا وكان

                                                           
 .(75تؼدم تخريجف )ص: (1)
حف إلباين يف ( مختصًرا، 3413، ورواه الرتمذي )(5/456« )الؿسـد» (1)  «صحقح الرتغقب»وصحَّ

(614.) 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار501
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

501 وِمن أذكار النوم
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 وىأ إذا ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :يؼرأ كان ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف معـا مرَّ  أن وسبؼ الؾقؾ، طؿؾ خاتؿةَ 
 طـد ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ :قراءة يف الرتغقُب  هذا كقفؾ حديث ويف فراشف، إلك

 الؿسؾؿ. طؾقفا يـام التل الخاتؿةَ  بذلؽ فقؽقكان الـقم،
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 سقرة هبؿا تؿتُخ  تقـؾَّ ال أيتقـ قراءة يف الرتغقب ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ السـة يف ثبت لؼد
 مسعقد أبل طـ «الصحقحقـ» فػل ،اطظقؿً  فضاًل يف ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلص وذكر لقؾة، كؾ   يف البؼرة

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  قال قال:  ـِ  َقَرأَ  َم ـْ  بِأَيَتْق  .(1)«َكَػَتاهُ  ؛َلْقَؾةٍ  فِل الَبَؼَرةِ  ُسقَرةِ  آِخرِ  ِم

 ڳ ڳ ڳ﴿ :لقؾة كؾَّ  قـأيت هاتقـ قراءة فضؾ طؾك الحديُث  هذا دلَّ  وقد
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ
 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھھ
            ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼
 ىئ مئ جئحئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ    
 .[186-185]البؼرة: ﴾خت حت جت يب ىب مب حبخب جب يئ

 باهلل معف ممـقـوالؿ الرسقل إيؿان طؾك مـفؿا إولك تدل   طظقؿتان آيتان وهؿا
 :أوامره جؿقع يف سبحاكف لف وصاطتفؿ واكؼقادهؿ بف، باإليؿان سبحاكف أمرهؿ ما وبؽؾ  
 اإليؿان ـيتضؿَّ  وهذا ورسؾف، بفتُ وكُ  ومالئؽتف باهلل آمـقا فؿأكَّ  سبحاكف فقفا رأخبَ  حقث
 اللف،ج وكعقت كؿالف صػات مـ فؾُ رُس  طـف بف رتخبَ وأَ  كػسف طـ بف اهلل أخرب ما بجؿقع

 بالؿالئؽة اإليؿان ـويتضؿَّ  ؼص،الـَّ  صػات جؿقع وطـ والتعطقؾ التؿثقؾ طـ زيففـْ وتَ 
 ووضائػفؿ، وأطدادهؿ وأوصاففؿ أسؿائفؿ مـ :القحل يف طـفؿ ذكر ما وبجؿقع ،الؽرام

 إخبار مـ الؽتُب  ـتفتضؿَّ  وما طؾقفؿ، لةزَّ الؿـَ  والؽتب  سؾالرُّ  بجؿقع واإليؿانَ 
 بالجؿقع، يممـقن بؾ اهلل، رسؾ مـ أحد بقـ ققنيػر   ٓ فؿوأكَّ  ـقاهل،وال وإوامر
 طؾك الؿغػرةَ  ويسللقكف ذلؽ، يف لؽ وأصعـا طـف، فقتـاوكَ  بف أمرتـا ما سؿعـا :ويؼقلقن

 سبحاكف إلقف هؿومصقرَ  فؿمرجعَ  بلنَّ  ويممـقن إخالل، أو تؼصقر مـ مـفؿ صدر ما

                                                           
 (.818« )صحقح مسؾؿ»(، و5119« )صحقح البخاري( »1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 سقرة هبؿا تؿتُخ  تقـؾَّ ال أيتقـ قراءة يف الرتغقب ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ السـة يف ثبت لؼد
 مسعقد أبل طـ «الصحقحقـ» فػل ،اطظقؿً  فضاًل يف ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلص وذكر لقؾة، كؾ   يف البؼرة

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  قال قال:  ـِ  َقَرأَ  َم ـْ  بِأَيَتْق  .(1)«َكَػَتاهُ  ؛َلْقَؾةٍ  فِل الَبَؼَرةِ  ُسقَرةِ  آِخرِ  ِم

 ڳ ڳ ڳ﴿ :لقؾة كؾَّ  قـأيت هاتقـ قراءة فضؾ طؾك الحديُث  هذا دلَّ  وقد
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ
 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھھ
            ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼
 ىئ مئ جئحئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ    
 .[186-185]البؼرة: ﴾خت حت جت يب ىب مب حبخب جب يئ

 باهلل معف ممـقـوالؿ الرسقل إيؿان طؾك مـفؿا إولك تدل   طظقؿتان آيتان وهؿا
 :أوامره جؿقع يف سبحاكف لف وصاطتفؿ واكؼقادهؿ بف، باإليؿان سبحاكف أمرهؿ ما وبؽؾ  
 اإليؿان ـيتضؿَّ  وهذا ورسؾف، بفتُ وكُ  ومالئؽتف باهلل آمـقا فؿأكَّ  سبحاكف فقفا رأخبَ  حقث
 اللف،ج وكعقت كؿالف صػات مـ فؾُ رُس  طـف بف رتخبَ وأَ  كػسف طـ بف اهلل أخرب ما بجؿقع

 بالؿالئؽة اإليؿان ـويتضؿَّ  ؼص،الـَّ  صػات جؿقع وطـ والتعطقؾ التؿثقؾ طـ زيففـْ وتَ 
 ووضائػفؿ، وأطدادهؿ وأوصاففؿ أسؿائفؿ مـ :القحل يف طـفؿ ذكر ما وبجؿقع ،الؽرام

 إخبار مـ الؽتُب  ـتفتضؿَّ  وما طؾقفؿ، لةزَّ الؿـَ  والؽتب  سؾالرُّ  بجؿقع واإليؿانَ 
 بالجؿقع، يممـقن بؾ اهلل، رسؾ مـ أحد بقـ ققنيػر   ٓ فؿوأكَّ  ـقاهل،وال وإوامر
 طؾك الؿغػرةَ  ويسللقكف ذلؽ، يف لؽ وأصعـا طـف، فقتـاوكَ  بف أمرتـا ما سؿعـا :ويؼقلقن

 سبحاكف إلقف هؿومصقرَ  فؿمرجعَ  بلنَّ  ويممـقن إخالل، أو تؼصقر مـ مـفؿ صدر ما
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 إولك. أيةُ  طؾقف تدلَّ  ما خالصةُ  اهذ .وشر خقر مـ طؿؾقا بؿا فقجازيفؿ

 فعؾف، طؾقفؿ يشؼ أو يطقؼقن ٓ ما الـاَس  ػيؽؾ   ٓ اهلل بلنَّ  اإلخبار فقفا الثاكقة وأيةُ 
 كػقسفؿ، وزكاءُ  قؾقهبؿ، وصالُح  أبداهنؿ، ودواءُ  أرواحفؿ، غذاءُ  فقف بؿا ػفؿكؾَّ  بؾ

 اؿَّ ولَ  ،ر  الشَّ  مـ اكتسبت ما طؾقفاو الخقر مـ كسبت ما كػس لؽؾ   بلنَّ  اإلخبارُ  وفقفا
 ،والطاطة بالسؿع اهلل أمرَ  قابؾقا وأكَّفؿ معف والؿممـقـ سقلالرَّ  إيؿان طـ تعالك أخرب
 ،والـسقان والخطل لؾتؼصقر طرضةً  اإلكسانُ  وكان بعؿؾف، ىازَ جَ سقُ  طامؾ كؾَّ  وأنَّ 
َّٓ  العبادَ  ػيؽؾ   ٓ أكَّف أخرب   ﴿ :بذلؽ الؿممـقـ اءدط طـ أخربو ،يطقؼقن ماإ

 أخرب وقد مباركة، دطقات مـ أيات يف جاء ما آخر إلك ﴾    
ِ  أجبُت  أي: ،«ؾُت عَ فَ  قد» قال: اهلل أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل   الدطقات. هبذه دطا ـؿَ ل

 قال» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ، هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت وقد
 .(1)«كعؿ :اهلل

 واطرتاففؿ وطبقديتف صاطتف تحت ودخقلفؿ باهلل، الؿممـقـ إيؿان أيتان ـتفتضؿَّ 
 برجقطفؿ وإقرارهؿ ف،حؼ   يف بالتؼصقر واطرتاففؿ مغػرتف، إلك واضطرارهؿ بربقبقتف،

 وسمالفؿ ،سبحاكف اهإيَّ  ودطاءهؿ أطؿالفؿ، طؾك إياهؿ تفالؿجاز واستشعارهؿ إلقف،
 تدلُّ  طظقؿةٌ  معانٍ  -ريب بال- وهل إطداء، طؾك والـصر والرحؿة والؿغػرة العػق
 العالؿقـ. رب هلل اكؼقادهؿ صدقو بقلفؿقَ  مؿاتو إيؿاهنؿ كؿال طؾك

 الشقكاين قال كػتاه، لقؾة يف قرأهؿا ـْ مَ  أنَّ  الؿتؼدم الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أخرب ولفذا
: «:أو الؼرآن، قراءتف طـ أجزأتاه أو بالؼرآن، الؾقؾة تؾؽ ققام طـ أغـتاه أي 
ًٓ  وإطؿال اإليؿان مـ طؾقف اشتؿؾت لؿا :بآطتؼاد يتعؾؼ فقؿا أجزأتاه  تاهقَ وَ  أو ،إجؿا

 كػتاه أو كؾ فا، أفات شر أو الثؼؾقـ شر أو الشقاصقـ، شر كػتاه أو ومؽروه، سقء كؾ   مـ
  :ذلؽ ويميد .جؿقعفا إمقر هذه إرادة مـ ماكع وٓ غقرها، ثقاب مـ لف حصؾ بؿا
 كػتاه قال: فؽلكف بالتعؿقؿ، مشعرٌ  الؿتعؾؼ حذف أنَّ  ـْ مِ  والبقان الؿعاين طؾؿ يف تؼرر ما
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 فضل قساءة آلايتين آلاخيرجين من طىزة البقسة ملَّ ليلت

 . كالمف هـ. ا(1)«واسعٌ  اهلل وفضؾ يخاف، ما كؾ مـ أو شر كؾ مـ

 كتابف يف فؼال ،يمذيف ما شر مـ أي: ؛«كػتاه» معـك أن    الؼقؿ ابـ اختار وقد
 ققام مـ كػتاه وققؾ: يمذيف، ما شر مـ كػتاه معـاها: أنَّ  :الصحقح» :«الصقب القابؾ»

 اهـ. .(2)«بشلء ولقس الؾقؾ،

   الؿقطقد هذا لقـال :لقؾة كؾَّ  أيتقـ هاتقـ قراءة طؾك يحافظَ  أن بالؿسؾؿ فحري 
  قال: أك ف صالب أبل بـ طؾل طـ ورد وقد يمذيف، ر  َش  كؾ   مـ كػَ ؽْ يُ  بلن الؽريؿ

 :البؼرة سقرة وخقاتقؿ الؽرسل آية يؼرأ كحتَّ  يـامُ  اإلسالمُ  بؾغف يعؼؾ اأحدً  أرى ما»
 .(3)«العرش تحت زكـْ  مـ فافنكَّ 

  غقر يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  إلك امرفقطً  ثبت «العرش تحت زكـْ  مـ فافنكَّ » : وققلف
 اهلل رسقل قال قال:  ذر أبل طـ «مسـده» يف أحؿد اإلمام رواه ما مـفا حديث، ما

 .(4)«العرش تحت زـْ كَ  ـمِ  البؼرة سقرة خقاتقؿ قُت طِ طْ أُ » :ملسو هيلع هللا ىلص

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الجفـل طامر بـ طؼبة طـ اأيًض  «الؿسـد» ويف
 .(5)«العرش تحت مـ فؿاقتُ طِ طْ أُ  لفنك   ،البؼرة سقرة آخر مـ أيتقـ اقرأ»

 ابـ طـ «صحقحف» يف مسؾؿ اإلمام أخرجف ما :أيتقـ هاتقـ فضؾ يف ورد اؿ  ومِ 
 فرفع ،فققف مـ اكؼقًض  ؿعَس  إذ :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـد قاطدٌ  جربيؾ قـؿاب قال:  طباس
ٓ   ط  قَ  حػتَ يُ  ؿلَ  الققم تحفُ  باٌب  هذا» فؼال: ،رأسف  ٌؽ ؾَ مَ  هذا فؼال: ٌؽ ؾَ مَ  مـف لزَ فـَ  الققم،إ
ٓ   ط  قَ  لزِ ـْ يَ  ؿلَ  إرض إلك كزل  ؿافُ تَ مْ يُ  ؿلَ  ؿافُ قتَ وتِ أُ  ـيْ قرَ بـُ  رِش بْ أَ  وقال: ،ؿَ ؾ  فَس  الققمإ

                                                           
 (.99)ص:« تحػة الذاكريـ» (1)
 (.156)ص:« القابؾ الصقب» (1)
 ( بؾػظ آخر وقال:89)ص:« إذكار»(، وأورده الـقوي يف 1/517« )تػسقره»أورده ابـ كثقر يف  (3)

 «.إسـاده صحقح طؾك شرط البخاري ومسؾؿ»
حف إلباين يف 5/181« )الؿسـد( »4)  (.1161« )صحقح الجامع»(، وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة504
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 فضل قساءة آلايتين آلاخيرجين من طىزة البقسة ملَّ ليلت

 . كالمف هـ. ا(1)«واسعٌ  اهلل وفضؾ يخاف، ما كؾ مـ أو شر كؾ مـ

 كتابف يف فؼال ،يمذيف ما شر مـ أي: ؛«كػتاه» معـك أن    الؼقؿ ابـ اختار وقد
 ققام مـ كػتاه وققؾ: يمذيف، ما شر مـ كػتاه معـاها: أنَّ  :الصحقح» :«الصقب القابؾ»

 اهـ. .(2)«بشلء ولقس الؾقؾ،

   الؿقطقد هذا لقـال :لقؾة كؾَّ  أيتقـ هاتقـ قراءة طؾك يحافظَ  أن بالؿسؾؿ فحري 
  قال: أك ف صالب أبل بـ طؾل طـ ورد وقد يمذيف، ر  َش  كؾ   مـ كػَ ؽْ يُ  بلن الؽريؿ

 :البؼرة سقرة وخقاتقؿ الؽرسل آية يؼرأ كحتَّ  يـامُ  اإلسالمُ  بؾغف يعؼؾ اأحدً  أرى ما»
 .(3)«العرش تحت زكـْ  مـ فافنكَّ 

  غقر يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  إلك امرفقطً  ثبت «العرش تحت زكـْ  مـ فافنكَّ » : وققلف
 اهلل رسقل قال قال:  ذر أبل طـ «مسـده» يف أحؿد اإلمام رواه ما مـفا حديث، ما

 .(4)«العرش تحت زـْ كَ  ـمِ  البؼرة سقرة خقاتقؿ قُت طِ طْ أُ » :ملسو هيلع هللا ىلص

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الجفـل طامر بـ طؼبة طـ اأيًض  «الؿسـد» ويف
 .(5)«العرش تحت مـ فؿاقتُ طِ طْ أُ  لفنك   ،البؼرة سقرة آخر مـ أيتقـ اقرأ»

 ابـ طـ «صحقحف» يف مسؾؿ اإلمام أخرجف ما :أيتقـ هاتقـ فضؾ يف ورد اؿ  ومِ 
 فرفع ،فققف مـ اكؼقًض  ؿعَس  إذ :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـد قاطدٌ  جربيؾ قـؿاب قال:  طباس
ٓ   ط  قَ  حػتَ يُ  ؿلَ  الققم تحفُ  باٌب  هذا» فؼال: ،رأسف  ٌؽ ؾَ مَ  هذا فؼال: ٌؽ ؾَ مَ  مـف لزَ فـَ  الققم،إ
ٓ   ط  قَ  لزِ ـْ يَ  ؿلَ  إرض إلك كزل  ؿافُ تَ مْ يُ  ؿلَ  ؿافُ قتَ وتِ أُ  ـيْ قرَ بـُ  رِش بْ أَ  وقال: ،ؿَ ؾ  فَس  الققمإ

                                                           
 (.99)ص:« تحػة الذاكريـ» (1)
 (.156)ص:« القابؾ الصقب» (1)
 ( بؾػظ آخر وقال:89)ص:« إذكار»(، وأورده الـقوي يف 1/517« )تػسقره»أورده ابـ كثقر يف  (3)

 «.إسـاده صحقح طؾك شرط البخاري ومسؾؿ»
حف إلباين يف 5/181« )الؿسـد( »4)  (.1161« )صحقح الجامع»(، وصحَّ
حف إلباين يف4/147« )الؿسـد( »5)  (.1171« )صحقح الجامع» (، وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار505
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

505 فضل قراءة اآليتين األخيرتين من سورة البقرة كل ليلة
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ٓ   مـفا حرفبِ  أَ ؼرَ تَ  لـ البؼرة، سقرة وخقاتقؿ الؽتاب فاتحة قبؾؽ، ل  بِ كَ   .(1)«فقتَ طِ طْ أُ إ

 صؾك- امحؿدً  فكبقَّ  أططك سبحاكف اهلل أنَّ  اطؾؿ» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال
 ل  بِ كَ  مـف َت مْ يُ  ؿلَ  العرش، تحت زـْ كَ  مـ البؼرة سقرة خقاتقؿ -وباركاهلل طؾقف وسؾؿ 

 الخؿس، اإليؿان وققاطد يـ،الد   حؼائؼ مـ ـتفتضؿَّ  ما وففؿ أيات هذه ربَّ تدَ  ومـ قبؾف،
 تف،وأمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   هذا طؾك تعالك اهلل ؿعَ كِ  كؿال مـ تضؿـتف وما ؾ،طِ بْ مُ  كؾ   طؾك والرد
ِ فْ قَ فؾْ  :سقاهؿ ـْ مَ  طؾك اهؿإيَّ  وتػضقؾف لفؿ سبحاكف اهلل ومحبة  ذكر ثؿ ،(2)«العؾؿ فـ
  ًمعـاها. بقان يف اكػقًس  اكالم 

 ،اوتحؼقؼً  ارً بُّ دَ وتَ  وقراءة احػظً  :أيتقـ هباتقـ العـاية طؾك حث    كالمف ويف
 .خقر ولؽؾ   لذلؽ ـاؼَ يقف   أن الؿرغقُب  واهلل

 

 

 
 

 

│ 

 

                                                           
 (.816« )صحقح مسؾؿ( »1)
 (.14/119« )مجؿقع الػتاوى» (1)
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 مـ ُجؿؾةٍ  إلك لقـام فراشف كإل لوييَ  طـدما الؿسؾؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ لُّ بِ الـَّ  أرشد لؼد
 آثارٌ  هبا فوطـايتِ  طؾقفا تفمحافظ طؾك بتَّ يرتَ والتل الؽريؿة، والخصال العظقؿة أداب
 وأفات، الشرور مـ فوسالمتُ  ف،وراحتُ  فوسؽقكُ  كقمف يف ههدوؤُ  مـفا ،طديدة حؿقدةٌ 
 وكشاط. وخقر طالقة، ةؿَّ وهِ  بة،صق   كػس طؾك الـقم ذلؽ مـ ولقصبح

 قال:  طازب بـ الرباء حديث مـ «الصحقحقـ» يف ثبت ما :ذلؽ ومـ 
لْ  َعَؽ َمْضج َأَتْقَت  إَِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لل قال  َطَؾك اْضَطِجعْ  ُثؿ   ِة،اَل لِؾص   ُوُضقَءكَ  َفَتَقض 

ُفؿ   ُقْؾ: ُثؿ   إَْيَؿـ ِشؼ َؽ  فْ  إَِلْقَؽ  َكْػِسل َأْسَؾْؿُت  إِك ل الؾ  ْضُت  إَِلْقَؽ، لَوْجفِ  ُت َوَوج   َوَفق 
َٓ  َمْؾَجلَ َٓ  إَِلقَْؽ، َوَرْهَبةً  َرْغَبةً  إَِلقَْؽ، َضْفرِي َوَأْلَجْلُت  إَِلْقَؽ، َأْمرِي ٓ   ِمـَْؽ  كَمـَْج َو إِ
ـْ  ُمت   َفنِنْ  َأْرَسْؾَت، ال ِذي َوبِـَبِق َؽ  َأْكَزْلَت، ال ِذي بِؽِتَابَِؽ  آَمـُْت  إَِلْقَؽ،  َوَأْكَت  ُمت   َلْقَؾتَِؽ  ِم
ـ   الِػْطَرِة، َطَؾك ـْ  َواْجَعْؾُف َـّ  قال: ،«ِمَؽ اَل كَ  آِخرِ  ِم َـّ  َفَرَدْدُتُف  آَمـُْت  َفُؼْؾُت: ،َْٕسَتْذكَِرُه

 .(1)«َأْرَسْؾَت  ال ِذي َوبِـَبِق َؽ  ،َٓ » َقاَل: َأْرَسْؾَت، الَِّذي بَِرُسقلَِؽ 

 حافظَ يُ  أن بالؿسؾؿ ـُ حُس يَ  التل بأدا بعضِ  طؾك يشتؿؾ العظقؿُ  الحديُث  ففذا
َل  ملسو هيلع هللا ىلص أرشدَ  وقد كقمف، طـد طؾقفا  أن فراشف إلك ىوَ أ ـمَ  الحديث هذا يف أرشد ما أوَّ
ِ  أكؿؾ طؾك الـقم طـد لقؽقن وذلؽ لؾصالة، هوضقءَ  يتقضل  الطفارة، لوه ف،أحقال
 يف لؾؿسؾؿ إكؿُؾ  الحاُل  وهل الطفارة، حال طؾك كقمف طـد  هلل هذكرُ  ولقؽقن
ف ثؿ ، هلل ذكره  أحقال أكؿُؾ  وهل إيؿـ، فؼ  ِش  طؾك الؿسؾؿُ  يـامَ  أن إلك ملسو هيلع هللا ىلص وجَّ

  رب ف مـاجاة يف يبدأ أن الؽامؾة الحال هذه طؾك وهق ملسو هيلع هللا ىلص أرشده ثؿَّ  كقمف، يف الؿسؾؿ
 طؾقف. وسالمف اهلل صؾقات إلقف أرشد الذي العظقؿ الدطاء بذلؽ

                                                           
 .(184تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 مـ ُجؿؾةٍ  إلك لقـام فراشف كإل لوييَ  طـدما الؿسؾؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ لُّ بِ الـَّ  أرشد لؼد
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 قال:  طازب بـ الرباء حديث مـ «الصحقحقـ» يف ثبت ما :ذلؽ ومـ 
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 .(1)«َأْرَسْؾَت  ال ِذي َوبِـَبِق َؽ  ،َٓ » َقاَل: َأْرَسْؾَت، الَِّذي بَِرُسقلَِؽ 

 حافظَ يُ  أن بالؿسؾؿ ـُ حُس يَ  التل بأدا بعضِ  طؾك يشتؿؾ العظقؿُ  الحديُث  ففذا
َل  ملسو هيلع هللا ىلص أرشدَ  وقد كقمف، طـد طؾقفا  أن فراشف إلك ىوَ أ ـمَ  الحديث هذا يف أرشد ما أوَّ
ِ  أكؿؾ طؾك الـقم طـد لقؽقن وذلؽ لؾصالة، هوضقءَ  يتقضل  الطفارة، لوه ف،أحقال
 يف لؾؿسؾؿ إكؿُؾ  الحاُل  وهل الطفارة، حال طؾك كقمف طـد  هلل هذكرُ  ولقؽقن
ف ثؿ ، هلل ذكره  أحقال أكؿُؾ  وهل إيؿـ، فؼ  ِش  طؾك الؿسؾؿُ  يـامَ  أن إلك ملسو هيلع هللا ىلص وجَّ

  رب ف مـاجاة يف يبدأ أن الؽامؾة الحال هذه طؾك وهق ملسو هيلع هللا ىلص أرشده ثؿَّ  كقمف، يف الؿسؾؿ
 طؾقف. وسالمف اهلل صؾقات إلقف أرشد الذي العظقؿ الدطاء بذلؽ

                                                           
 .(184تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

   يعتَ  أن يـبغل اؿ  مِ  وإن ِ َؾ  أن :الؿؼام هذا مثؾِ  يف الؿسؾؿُ  فب لَ ـ  إدطقة معاكَِل  يتلمَّ
 إياه. ودطائف  لرب ف مـاجاتف يف لف أكؿَؾ  ذلؽ لقؽقن :الؿلثقرة وإذكار

 الؿعاين مـ اشتؿؾ أكَّف كجدُ  ،الحديث هذا يف القارد العظقؿ الدطاء هذا ؾكتلمَّ  وطـدما
 امستحضرً  يؽقن أن بالؿسؾؿ ـيحس ،طظقؿ جاكٍب  طؾك العظقؿة والؿؼاصد الجؾقؾة

 كقمف. طـد الف

 ضاالر   ؿامتَ  رضقُت  قد -اهلل يا- إكـل أي: «إلقؽ كػسل أسؾؿت إك ل الؾ فؿ  » :وققلف
 ـمِ  :أردَت  بؿا فقفا وتؼضل شئَت  بؿا فقفا فصرَّ تَ تَ  ،مشقئتؽ تحت كػسل تؽقن أن

 جؿقعفؿ العباد وكقاصل وإرض، السؿقات مؼالقد بقده الذي فلكت إرسالفا، أو إمساكفا
 لؼضائؽ رادَّ  ٓ تشاء، بؿا فقفؿ وتحؽؿ أردَت، بؿا فقفؿ تؼضل وقدرك بؼضائؽ معؼقدةٌ 

 لحؽؿؽ. معؼ ب وٓ

، أي: مخؾًصا ٓ أبتغل بعؿؾل وقصدي غقرك. «ووجفت وجفل إلقؽ»وققلف: 
 ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿ومـف ققل إبراهقؿ الخؾقؾ طؾقف والصالة والسالم: 

 .[79]إكعام:  ﴾ھ ھ

ضُت » :وققلف  آطتؿادُ  هذا ويف إلقؽ، كؾَّف لشلكِ  جعؾُت  أي: «إلقؽ أمري وفق 
ة وٓ لؾعبد حقل ٓ إذ :طؾقف التام والتقكؾ  اهلل طؾك َّٓ  ققَّ  . بفإ

 أكَّف طؾؿُت  الؿَّ  ورطايتؽ حػظؽ إلك أسـدُتف أي: ،«إلقؽ ضفري وألجلُت » :وققلف
َّٓ  احدً أ يـػع وٓ سقاك، بف تؼقىيُ  سـد ٓ  إلك العبد افتؼار إلك إشارةٌ  هذا ويف .حؿاكإ
 أحقالف. وسائر وسؽقكف وحركتف ويؼظتف كقمف يف :كؾ ف شلكف يف  اهلل

 أي: راهب، راغٌب  وأكا كؾَّف سبؼ ما أققل إكَّـل أي: ،«إلقؽ ورهبة رغبةً » :وققلف
 أمر كؾ   مـو مـؽ وراهٌب  العظقؿ، وإكعامؽ القاسع فضؾؽ يف الرغبة تؿام راغٌب 
 دطائفؿ يف يجؿعقن اهلل طباد مـ والصالحقـ إكبقاء شلن هق وهذا سخطؽ، يف يققع
َغب بقـ َهب، الرَّ  ائ ائ ى ى ې ې﴿ :تعالك اهلل قال كؿا والرَّ
 .[91إكبقاء:] ﴾ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ
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 من أذماز النىم

ٓ   مـؽ كمـج وٓ مؾجل ٓ» الدطاء: هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص قال ثؿ  وٓ مالذ ٓ أي: ،«إلقؽإ
َّٓ  طؼقبتؽ مـ َص ؾَ خْ مَ  وٓ َب مفرَ   :تعالك قال كؿا طؾقؽ، وآطتؿاد إلقؽ بالػزعإ

 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :تعالك قال وكؿا ،[51]الذاريات: ﴾جبحب يئ ىئ﴿

 .[11 -11 ]الؼقامة:

 بؽتابؽ آمـُت  أي: «أرسؾت الذي وبـبق ؽ أكزلت الذي بؽتابؽ آمـُت » قال: ثؿ
 مـ زيٌؾ ـْ تَ  خؾػف مـ وٓ يديف ــبق مـ ؾـلباصا يلتقف ٓ الذي -الؽريؿ رآنـالؼ- العظقؿ
 محؿد كبق ـا ورسقلؽ طبدك طؾك زيؾؽـْ وتَ  َؽ قُ ْح وَ  أكَّف وأقررُت  آمـت حؿقد، حؽقؿ

 وهق أرسؾَت  الذي بـبق ؽ كذلؽ وآمـت والـقر، والفدى الحؼ طؾك مشتؿٌؾ  وأكَّف ،ملسو هيلع هللا ىلص
 بف آمـت ؿقـ،لؾعال رحؿةً  الؿبعقث خؾؼف، مـ وخقرتف ورسقلف اهلل طبد ملسو هيلع هللا ىلص محؿد
َّٓ  هق إن الفقى طـ يـطؼ ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ففق بف، جاء ما وبؽؾ    بف جاء ما فؽؾُّ  يقحك، وحٌل إ
 .وحؼ   صدٌق  ففق

 بنذكف اهلل إلك اوداطقً  اوكذيرً  ابشقرً  الخؾؼ كافة إلك أي: «أرسؾت الذي» وققلف:
ة، وكصح إماكة، وأدَّى الرسالَة، فبؾَّغ ،امـقرً  اوسراًج   جفاده حؼَّ  اهلل يف وجاهد إمَّ
 القؼقـ. أتاه حتك

 فنن» :طؾقف الؿرتتب والػضؾ الخقر وطظؿ الدطاء هذا فضقؾة امبق ـً  ملسو هيلع هللا ىلص قال ثؿ
 :تعالك اهلل قال كؿا الػطرة، ديـ هق فاإلسالم اإلسالم، طؾك أي: ،«الػطرة طؾك ُمت   ُمت  
 يف جاء وقد [31:الروم] ﴾ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿

 تؿُ تَ  ؿلَ  إن أي: ،«اخقرً  أصبَت  أصبحت وإن» :قال أكَّف حديثال هذا روايات بعض
 .إمر هبذا اهتؿامؽ طؾك لؽ اثقابً  :اخقرً  الصباح يف أصبت تؾؽ لقؾتؽ مـ

 آخر يف الدطاءَ  هذا الؿسؾؿُ  يجعؾ أن إلك -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- أرشد وقد
 كالم آخر الؽؾؿات هذه لتؽقن :كقمف طـد الؿسؾؿ يؼقلفا التل وإذكار الدطقات
ـ  » قال: ولفذا :كقمف طـد الؿسؾؿ  .«كالمؽ آخر ِمـ واجؾعف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة508
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 من أذماز النىم

ٓ   مـؽ كمـج وٓ مؾجل ٓ» الدطاء: هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص قال ثؿ  وٓ مالذ ٓ أي: ،«إلقؽإ
َّٓ  طؼقبتؽ مـ َص ؾَ خْ مَ  وٓ َب مفرَ   :تعالك قال كؿا طؾقؽ، وآطتؿاد إلقؽ بالػزعإ

 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :تعالك قال وكؿا ،[51]الذاريات: ﴾جبحب يئ ىئ﴿

 .[11 -11 ]الؼقامة:

 بؽتابؽ آمـُت  أي: «أرسؾت الذي وبـبق ؽ أكزلت الذي بؽتابؽ آمـُت » قال: ثؿ
 مـ زيٌؾ ـْ تَ  خؾػف مـ وٓ يديف ــبق مـ ؾـلباصا يلتقف ٓ الذي -الؽريؿ رآنـالؼ- العظقؿ
 محؿد كبق ـا ورسقلؽ طبدك طؾك زيؾؽـْ وتَ  َؽ قُ ْح وَ  أكَّف وأقررُت  آمـت حؿقد، حؽقؿ

 وهق أرسؾَت  الذي بـبق ؽ كذلؽ وآمـت والـقر، والفدى الحؼ طؾك مشتؿٌؾ  وأكَّف ،ملسو هيلع هللا ىلص
 بف آمـت ؿقـ،لؾعال رحؿةً  الؿبعقث خؾؼف، مـ وخقرتف ورسقلف اهلل طبد ملسو هيلع هللا ىلص محؿد
َّٓ  هق إن الفقى طـ يـطؼ ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ففق بف، جاء ما وبؽؾ    بف جاء ما فؽؾُّ  يقحك، وحٌل إ
 .وحؼ   صدٌق  ففق

 بنذكف اهلل إلك اوداطقً  اوكذيرً  ابشقرً  الخؾؼ كافة إلك أي: «أرسؾت الذي» وققلف:
ة، وكصح إماكة، وأدَّى الرسالَة، فبؾَّغ ،امـقرً  اوسراًج   جفاده حؼَّ  اهلل يف وجاهد إمَّ
 القؼقـ. أتاه حتك

 فنن» :طؾقف الؿرتتب والػضؾ الخقر وطظؿ الدطاء هذا فضقؾة امبق ـً  ملسو هيلع هللا ىلص قال ثؿ
 :تعالك اهلل قال كؿا الػطرة، ديـ هق فاإلسالم اإلسالم، طؾك أي: ،«الػطرة طؾك ُمت   ُمت  
 يف جاء وقد [31:الروم] ﴾ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿

 تؿُ تَ  ؿلَ  إن أي: ،«اخقرً  أصبَت  أصبحت وإن» :قال أكَّف حديثال هذا روايات بعض
 .إمر هبذا اهتؿامؽ طؾك لؽ اثقابً  :اخقرً  الصباح يف أصبت تؾؽ لقؾتؽ مـ

 آخر يف الدطاءَ  هذا الؿسؾؿُ  يجعؾ أن إلك -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- أرشد وقد
 كالم آخر الؽؾؿات هذه لتؽقن :كقمف طـد الؿسؾؿ يؼقلفا التل وإذكار الدطقات
ـ  » قال: ولفذا :كقمف طـد الؿسؾؿ  .«كالمؽ آخر ِمـ واجؾعف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار509
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

509 ِمن أذكار النوم
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ا لؾرباء ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   ققل ويف  وبـبق ؽ ٓ،» استذكاره: أجؾ مـ أمامف الدطاءَ  ردَّد َلؿَّ
 يف لؽؿالفا القاردة: ألػاضفا حسب إذكار هبذه التؼقُّد أهؿقَّة طؾك دلقٌؾ  «أرسؾت الذي
 ا.ومعـاه مبـاها

 ٓٓتفدَ  يف َؾ ويتلمَّ  كقمف، طـد طؾقف يحافظَ  أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل طظقؿ دطاءٌ  ففذا 
ِ  اهلل مقطقد بعظقؿ لقظػر :الجؾقؾة ومعاكقف العظقؿة   .بف واطتـك طؾقف حافظ ـؿَ ل

 لؽؾ   ؼـايقف   وأن بف، والعـاية طؾقف لؾؿحافظة وإياكؿ ؼـايقف   أن كسلل الؽريؿ واهللَ 
 وأخرة. الدكقا يف رضاهوي يحبف خقر

 
 
 

 

 
 

│ 
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   ـ قم طـد ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿُ  الـ بِل   طؾقفا ُيقاضُب  كان التل العظقؿة إذكار مـ إن  وطـد ال
 كان قال:  القؿان بـ ُحذيػة حديِث  مِـ «صحقحف» يف البخاري رواه ما :مـف آكتباه

 فامِ ـَ مَ  مـ ظَ ؼَ قْ استَ  وإذا ،«اوأحقَ  أمقُت  الؾ فؿ   ؿؽباْس » قال: ـامَ يَ  أن ادَ رَ أَ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ 
 إلك أوى إذا كان» لػظ: ويف .(1)«قرالـ ُش  وإلقف اـَ اتَ أمَ  بعدما اأحقاكَ  الذي هلل الحؿُد » قال:
 واحد. كبؿعـً  وكؾُّفا ،(3)«فجعَ ْض مَ  أخذ إذا كان» آخر: لػظٍ  ويف فقف، دخؾ أي: ،(2)«فراشف

 امستعقـً  أكام والؿعـك: لالستعاكة، والباء اهلل، يا باسؿؽ أي: ،«الؾ فؿ   باسؿؽ» ف:وققلُ 
  .والعافقةَ  والسالمةَ  الققايةَ  مـؽ اراجقً  حػَظؽ، اصالبً  بؽ،

 اسؿَؽ  فبذكر ٓسؿؽ، اذاكرً  الحال هذه طؾك أكا أي: ،«وأحقا أمقُت » وققلف:
 صْرفةَ  رب ف ذكر طـ لف غـك ٓ الؿسؾؿَ  أنَّ  لكإ إشارةٌ  هذا ويف .أمقُت  وطؾقف حققُت  ما أحقا
ـٍ   اهلل، بذكر أطؿاَلف يختؿُ  الـَّقم طـد هق ففا شموكف، جؿقع ويف يؼَظتف ويف كقمِف طـد طق
ُل  يؽقن آكتباه وطـد  اهلل، ذكر طؾك امحافظً  أحايقـف جؿقع يف هق ثؿ اهلل، ذكرَ  أطؿالف أوَّ
 الؼقامة. يقمَ  ُيبعُث  طؾقفو يؿقت، وطؾقف ،ايحق سبحاكف ذكره فعؾك

ك الـَّقمَ  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  الـَّقم إرادة طـد «أمقُت  الؾ فؿ   باسؿؽ» ققلف: ويف  امقتً  ُيسؿَّ
ك  ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: ققُلف ذلؽ ومـ .فقف مقجقدةً  الحقاةُ  كاكت وإن وفاًة، وُيسؿَّ
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 هلل الحؿُد » آستقؼاظ: طـد الحديث هذا امتؿ يف قال ولفذا ،[41]الزمر: ﴾چچ چ
 :الؿق َت  ُيشبفُ  والـَّائؿ .اإلكسان طؾقف كان الذي الـَّقم إلك يشقرُ  «أماتـا بعدما أحقاكا الذي

                                                           
 .(475تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.6311« )صحقح البخاري( »1)
 (.6314« )صحقح البخاري( »3)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة510
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   ـ قم طـد ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿُ  الـ بِل   طؾقفا ُيقاضُب  كان التل العظقؿة إذكار مـ إن  وطـد ال
 كان قال:  القؿان بـ ُحذيػة حديِث  مِـ «صحقحف» يف البخاري رواه ما :مـف آكتباه

 فامِ ـَ مَ  مـ ظَ ؼَ قْ استَ  وإذا ،«اوأحقَ  أمقُت  الؾ فؿ   ؿؽباْس » قال: ـامَ يَ  أن ادَ رَ أَ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ 
 إلك أوى إذا كان» لػظ: ويف .(1)«قرالـ ُش  وإلقف اـَ اتَ أمَ  بعدما اأحقاكَ  الذي هلل الحؿُد » قال:
 واحد. كبؿعـً  وكؾُّفا ،(3)«فجعَ ْض مَ  أخذ إذا كان» آخر: لػظٍ  ويف فقف، دخؾ أي: ،(2)«فراشف

 امستعقـً  أكام والؿعـك: لالستعاكة، والباء اهلل، يا باسؿؽ أي: ،«الؾ فؿ   باسؿؽ» ف:وققلُ 
  .والعافقةَ  والسالمةَ  الققايةَ  مـؽ اراجقً  حػَظؽ، اصالبً  بؽ،

 اسؿَؽ  فبذكر ٓسؿؽ، اذاكرً  الحال هذه طؾك أكا أي: ،«وأحقا أمقُت » وققلف:
 صْرفةَ  رب ف ذكر طـ لف غـك ٓ الؿسؾؿَ  أنَّ  لكإ إشارةٌ  هذا ويف .أمقُت  وطؾقف حققُت  ما أحقا
ـٍ   اهلل، بذكر أطؿاَلف يختؿُ  الـَّقم طـد هق ففا شموكف، جؿقع ويف يؼَظتف ويف كقمِف طـد طق
ُل  يؽقن آكتباه وطـد  اهلل، ذكر طؾك امحافظً  أحايقـف جؿقع يف هق ثؿ اهلل، ذكرَ  أطؿالف أوَّ
 الؼقامة. يقمَ  ُيبعُث  طؾقفو يؿقت، وطؾقف ،ايحق سبحاكف ذكره فعؾك

ك الـَّقمَ  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  الـَّقم إرادة طـد «أمقُت  الؾ فؿ   باسؿؽ» ققلف: ويف  امقتً  ُيسؿَّ
ك  ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: ققُلف ذلؽ ومـ .فقف مقجقدةً  الحقاةُ  كاكت وإن وفاًة، وُيسؿَّ
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 هلل الحؿُد » آستقؼاظ: طـد الحديث هذا امتؿ يف قال ولفذا ،[41]الزمر: ﴾چچ چ
 :الؿق َت  ُيشبفُ  والـَّائؿ .اإلكسان طؾقف كان الذي الـَّقم إلك يشقرُ  «أماتـا بعدما أحقاكا الذي

                                                           
 .(475تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.6311« )صحقح البخاري( »1)
 (.6314« )صحقح البخاري( »3)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 حتك امرفقطً  طـف التؽؾقُػ  كان ولفذا :يذهُب  والتَّؿققزَ  تتققَُّػ، فقف الحركةَ  ٕنَّ 
 كقمف. مـ يستقؼظَ 

الَّة العظقؿة اهلل آيات مـ آيةٌ  والـَّقمُ   واستحؼاقف فِ وطظؿتِ  سبحاكف الخالؼ كؿال طؾك الدَّ
 قال كقٌم، وٓ ِسـةٌ  تلخذه ٓ الذي يؿقُت، ٓ الذي الحلُّ  سبحاكف ففق لؾعبادة، وحده
 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿ : اهلل

 اوقتً  لفؿ جعؾ حقُث  :بعباده تعالك اهلل رحؿة مـ اأيًض  وهق ،[13:الروم] ﴾﮼
ق فقف نسرتيحقي  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ سبحاكف: قال كؿا ،نويستجؿُّ

 .[73]الؼصص: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 رُ  أكَّف :العظقؿة الـ قمِ  فقائدِ  ومـ  إكسانٍ  كؾ   هنايةُ  هق الذي بالؿقت اإلكسانَ  يذك 
َّٓ  حل   كؾ   ومآُل   فسبحاك اهلل قدرة طؾك ٓلةٌ دَ  مـف آستقؼاظ ويف يؿقت، ٓ الذي الحلَّ إ
 الحؿُد » آستقؼاظ: طـد قال ولفذا .وفااهتا بعد وإحقائفا مقاهتا بعد إجساد بعث طؾك
 بعد واإلحقاءُ  الؼقامة يقم البعُث  هق والـُّشقرُ  «الـ شقر وإلقف أماتـا بعدما أحقاكا الذي هلل

م كؿا مقٌت  هق الذي- الـَّقم بعد القؼَظة بنطادة فـبَّفَ  اإلماتة،  بعثال إثبات طؾك -تؼدَّ
 «الؿػرد إدب» يف ثبت ولفذا :العالؿقـ لرب   الـاُس  يؼقم يقم ،الؼقامة يقم الؿقت بعد
 تحت يَده وضع يـام أن أراد إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  كان قال:  طازب بـ الرباء حديث مـ
ه  .(1)«طباَدكَ  تبعُث  يقمَ  طَذاَبَؽ  قِـِل الؾ فؿ  » يؼقل:و إيؿـ خد 

 العظقؿة الـ عؿة هذه طؾك اهلل حؿدُ  فقف «أماتـا بعدما أحقاكا ذيال هلل الحؿُد » وققُلف:
 :الؿعؾقم ومـ .الـَّقم بعد آستقؼاظُ  أي: ،اإلماتة بعد اإلحقاءُ  وهل ،الجسقؿة والِؿـَّةِ 

 فنذا العبادات، أداء مـ ـِ والتؿؽُّ  الحقاة هبذه آكتػاع طـ يتعطَُّؾ  كقمِف حاَل  اإلكسانَ  أنَّ 
 سبحاكف ويشؽُره اإلكعام هذا طؾك  اهللَ  يحؿدُ  ففق الؿاكُع، ذلؽ طـف زال قؼظتاس

 واإلكرام. العطاء هذا طؾك

                                                           
 (،3399، والرتمذي )(، طـ حػصة 5145(، وأبق داود )181/ 4) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

حف إلباين يف 1115« )إدب الؿػرد»و  (.911« )صحقح إدب الؿػرد»(، وصحَّ
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ىم ْذَماز النَّ
َ
 ومن أ

جف ما :آت ػاق تؿامَ  معف ويت ػُؼ  آرتباط تؿام الؿعـك بفذا يرتبطُ  ما جؿقؾ ومـ  خرَّ
 أوى إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  قال قال:  هريرة أبل حديث مـ ومسؾؿ البخاريُّ  الشقخان

 يؼقل: ثؿ   طؾقف، خَؾَػفُ  ما يدري ٓ فنك ف إزاِره، بداخؾة فراَشف فْؾقـُػْض  فراِشف إلك ؿأحُدكُ 
 أْرسْؾَتفا وإنْ  فاْرحْؿفا، كػسل أْمسْؽَت  إنْ  أْرفُعف، وبؽ جـبل وضعُت  رب ل باسؿؽ
 .(1)«الصالحقـ طباَدك بف حػظُ تَ  بؿا فاحػظفا

 أمر أكَّف : طؿر بـ اهلل طبد طـ ،«صحقحف» يف مسؾؿٌ  رواه ما كذلؽ ومثُؾف
اها، وأكت كػسل، خؾؼَت  الؾ فؿ  » قال: َعفمضج أخذ إنْ  رجاًل   ومحقاها، مؿاُتفا لؽ تقف 

 أسؿعَت  الرجُؾ: لف فؼال ،«العافقةَ  أسللُؽ الؾ فؿ   لفا، فاغػر أمت فا وإنْ  فاحػظْفا، أحققْتفا إنْ 
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مـ طؿر، مـ خقرٍ  مـ فؼال: طؿر؟ مـ هذا

 الذي ففق سبحاكف، اهلل بقد اإلكسان روَح  أنَّ  طؾك واضحةٌ  دٓلةٌ  إحاديث هذه ويف
 حاَل  أمسؽفا شاء إن الذي سبحاكف وهق تؽـ، ؿلَ  أن بعد وخؾؼفا العدم بعد أوجدها

 ققد طؾك بذلؽ اإلكسانُ  فقبؼك أرسؾفا شاء وإن إمقات، طداد يف فُقصبُح  اإلكسان كقم
فؽ وتحت بقدك ذلؽ أنَّ  أي: «ومحقاها مؿاُتفا لؽ» :قال ولفذا :الحقاة  وتدبقرك، تصرُّ
 قديٌر. شلءٍ  كؾ   طؾك وأكت الؿؿقُت، وأكت الؿحقل فلكت سقاك، أحدٌ  طؾقف يؼدرُ  وٓ

 ،والحقاةَ  البؼاءَ  لف َب تَ كَ  إنْ  الحػظَ  ربَّف يسلل أن الؿؼام هذا يف لؾؿسؾؿ ُشرع ولفذا
 إنْ » قال:  هريرة أبل حديث فػل ،الؿقَت  لف تبكَ  إنْ  والؿغػرةَ  الرحؿةَ  يسللفو

 ويف .«الصالحقـ طبادك بف تحػظ بؿا فاحػظفا أرسؾتفا وإنْ  فارحؿفا، كػسل أمسؽَت 
 .«لفا فاغػر أمت فا وإنْ  فاحػظْفا، أحقْقتفا إنْ » :قال طؿر ابـ حديث

رً  فراِشف إلك يلوي طـدما يؽقن أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل وكؿا  ومصقَره، مآَلف امتذك 
ر أن طؾقف يـبغل كذلؽ فنكَّف  والشراب بالطعام أّيامف مـ مضك فقؿا طؾقف اهلل كعؿةَ  يتذكَّ

 ذلؽ. طؾك ويشؽُره اهللَ  فقحؿدُ  والعافقة، والصحة والؿسؽـ

                                                           
 (.1714« )صحقح مسؾؿ»و ،(6311« )صحقح البخاري( »1)
 (.1711« )صحقح مسؾؿ( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة512
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ىم ْذَماز النَّ
َ
 ومن أ

جف ما :آت ػاق تؿامَ  معف ويت ػُؼ  آرتباط تؿام الؿعـك بفذا يرتبطُ  ما جؿقؾ ومـ  خرَّ
 أوى إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  قال قال:  هريرة أبل حديث مـ ومسؾؿ البخاريُّ  الشقخان

 يؼقل: ثؿ   طؾقف، خَؾَػفُ  ما يدري ٓ فنك ف إزاِره، بداخؾة فراَشف فْؾقـُػْض  فراِشف إلك ؿأحُدكُ 
 أْرسْؾَتفا وإنْ  فاْرحْؿفا، كػسل أْمسْؽَت  إنْ  أْرفُعف، وبؽ جـبل وضعُت  رب ل باسؿؽ
 .(1)«الصالحقـ طباَدك بف حػظُ تَ  بؿا فاحػظفا

 أمر أكَّف : طؿر بـ اهلل طبد طـ ،«صحقحف» يف مسؾؿٌ  رواه ما كذلؽ ومثُؾف
اها، وأكت كػسل، خؾؼَت  الؾ فؿ  » قال: َعفمضج أخذ إنْ  رجاًل   ومحقاها، مؿاُتفا لؽ تقف 

 أسؿعَت  الرجُؾ: لف فؼال ،«العافقةَ  أسللُؽ الؾ فؿ   لفا، فاغػر أمت فا وإنْ  فاحػظْفا، أحققْتفا إنْ 
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مـ طؿر، مـ خقرٍ  مـ فؼال: طؿر؟ مـ هذا

 الذي ففق سبحاكف، اهلل بقد اإلكسان روَح  أنَّ  طؾك واضحةٌ  دٓلةٌ  إحاديث هذه ويف
 حاَل  أمسؽفا شاء إن الذي سبحاكف وهق تؽـ، ؿلَ  أن بعد وخؾؼفا العدم بعد أوجدها

 ققد طؾك بذلؽ اإلكسانُ  فقبؼك أرسؾفا شاء وإن إمقات، طداد يف فُقصبُح  اإلكسان كقم
فؽ وتحت بقدك ذلؽ أنَّ  أي: «ومحقاها مؿاُتفا لؽ» :قال ولفذا :الحقاة  وتدبقرك، تصرُّ
 قديٌر. شلءٍ  كؾ   طؾك وأكت الؿؿقُت، وأكت الؿحقل فلكت سقاك، أحدٌ  طؾقف يؼدرُ  وٓ

 ،والحقاةَ  البؼاءَ  لف َب تَ كَ  إنْ  الحػظَ  ربَّف يسلل أن الؿؼام هذا يف لؾؿسؾؿ ُشرع ولفذا
 إنْ » قال:  هريرة أبل حديث فػل ،الؿقَت  لف تبكَ  إنْ  والؿغػرةَ  الرحؿةَ  يسللفو

 ويف .«الصالحقـ طبادك بف تحػظ بؿا فاحػظفا أرسؾتفا وإنْ  فارحؿفا، كػسل أمسؽَت 
 .«لفا فاغػر أمت فا وإنْ  فاحػظْفا، أحقْقتفا إنْ » :قال طؿر ابـ حديث

رً  فراِشف إلك يلوي طـدما يؽقن أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل وكؿا  ومصقَره، مآَلف امتذك 
ر أن طؾقف يـبغل كذلؽ فنكَّف  والشراب بالطعام أّيامف مـ مضك فقؿا طؾقف اهلل كعؿةَ  يتذكَّ

 ذلؽ. طؾك ويشؽُره اهللَ  فقحؿدُ  والعافقة، والصحة والؿسؽـ

                                                           
 (.1714« )صحقح مسؾؿ»و ،(6311« )صحقح البخاري( »1)
 (.1711« )صحقح مسؾؿ( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار513
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

513 ومن أذكار النوم
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، مالؽ بـ أكس طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت ولفذا
 لَ افِ كَ  ٓ ـْ ؿ  مِ  ؿْ فؽَ  ا،اكَ وآوَ  ااكَ وكػَ  ا،اكَ ؼَ وَس  اـَ ؿَ عَ صْ أَ  ذيال   هلل الحؿُد » قال: فراشف إلك أوى

 .(1)«يوِ مْ مُ  وٓ فُ لَ 

 رً  يؽقن أن يـبغل فراشف إلك يلوي طـدما الؿسؾؿَ  فنن   هذا وطؾك  أمريـ: امتذك 
ه ما طؾك اهللَ  فقحؿدُ  ،أّيامف مـ مضك ما  والؿشرب والؿطعؿ والعافقة الصحة مـ فقفا أمدَّ

ا أمريـ: بقـ فقفا وهق أوقاتف: مـ يستؼبؾ ما يتذّكر وأن .ذلؽ وغقر ،والؿسؽـ  أن إمَّ
 .أجؾف يف لف ُيػسح أن أو ،والرحؿةَ  الؿغػرةَ  ذلؽ كان إن اهللَ  يسلُل  ففق ،روُحف ُتؼبَض 

 الصالحقـ. طباَده بف يحػظ بؿا يحػظف أن الحال هذه يف اهلل يسلل ففق

 
 
 

 
 
 
 
│ 

                                                           
 (.1715« )صحقح مسؾؿ( »1)
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   طؾك فراشف إلك وىأ َمـ يحث   ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِل   كان التل العظقؿة الدطقات مـ إن 
  هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :بفا يةاوالعـ طؾقفا الؿحافظة

ُفؿ  » َكُؼقَل: َأنْ  َمْضِجَعـَا َأَخْذَكا إَِذا َيْلُمُرَكا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  قال:  َؿَقاِت،الس   َرب   الؾ 
 َوُمـِْزَل  َوالـ َقى، الَحب   َفالَِؼ  َشْلٍء، ُكؾ   َوَرب   َرب ـَا الَعظِقِؿ، الَعْرشِ  َوَرب   إَْرِض، َوَرب  
ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  َوالُػْرَقاِن، َواإِلْكِجقؾِ  اةِ الت ْقرَ  ُفؿ   بِـَاِصَقتَِفا، آِخٌذ  َأْكَت  َداب ةٍ  ُكؾ   َشر   ِم  َأْكَت  الؾ 

ُل ا  َفْقَقَؽ  َفَؾْقَس  الظ اِهرُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، َبْعَدكَ  َفَؾْقَس  أِخرُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، َقْبَؾَؽ  َفَؾْقَس  َٕو 
ـُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، ، َطـ ا اْقضِ  َشْلٌء، ُدوَكَؽ  َفَؾْقَس  الَباصِ ـَ ْي ـَ  َوَأْغـِـَا الد   .(1)«الَػْؼرِ  ِم

ـُ  طظقؿ، دطاءٌ  وهق  فراشف، إلك يلوي طـدما لقؾةٍ  كؾَّ  طؾقف ُيحافظَ  أن بالؿسؾؿ يحس
الٍت  طؾك مشتؿٌؾ  وهق  لؾسؿقات شلء، لؽؾ   تفبربقبقّ   اهلل إلك طظقؿة تقسُّ
 نلب الؿبقـ ووحقف العظقؿ لؽالمف وبنكزالف العظقؿ، والعرش السبع ضقـرَ وإَ  السبع
ؾ طؾك ومشتؿٌؾ  ،الشرور جؿقع مـ ويحػَظف بعـايتف، ويؽأله برطايتِف اإلكسانَ  يحقط  تقسُّ
الَّة العظقؿة أسؿائف ببعض  اهلل إلك  بؽؾ   وإحاصتف وطظؿتف وجاللف كؿالف طؾك الدَّ
 فؼره. مـ وُيغـقف دْيـَف اإلكسان طـ يؼضل نلب :شلء

ُفؿ  » وققلف: َؿَقاِت، َرب   الؾ   خالَؼ  يا أي: «الَعظِقؿِ  الَعْرشِ  َوَرب   إَْرِض، َوَرب   الس 
 الؿخؾققات هذه خصَّ  وقد العدم، بعد ومقجدها ومبدطفا العظقؿة ئـاتالؽا هذه

كر  طؾك الباهرات والدٓٓت البق ـات أيات مـ فقفا ما ولؽثرة وكربها لعظؿفا بالذ 
َّٓ  ُمبِدطفا، وطظؿةِ  خالؼفا كؿال  دققؼفا وكبقرها، صغقرها الؿخؾققات جؿقعَ  نَّ نفوإ

 سبحاكف. الخالؼ الكؿ طؾك بّقـةٌ  آيةٌ  فقفا وجؾقؾفا
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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   طؾك فراشف إلك وىأ َمـ يحث   ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِل   كان التل العظقؿة الدطقات مـ إن 
  هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :بفا يةاوالعـ طؾقفا الؿحافظة

ُفؿ  » َكُؼقَل: َأنْ  َمْضِجَعـَا َأَخْذَكا إَِذا َيْلُمُرَكا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  قال:  َؿَقاِت،الس   َرب   الؾ 
 َوُمـِْزَل  َوالـ َقى، الَحب   َفالَِؼ  َشْلٍء، ُكؾ   َوَرب   َرب ـَا الَعظِقِؿ، الَعْرشِ  َوَرب   إَْرِض، َوَرب  
ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  َوالُػْرَقاِن، َواإِلْكِجقؾِ  اةِ الت ْقرَ  ُفؿ   بِـَاِصَقتَِفا، آِخٌذ  َأْكَت  َداب ةٍ  ُكؾ   َشر   ِم  َأْكَت  الؾ 

ُل ا  َفْقَقَؽ  َفَؾْقَس  الظ اِهرُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، َبْعَدكَ  َفَؾْقَس  أِخرُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، َقْبَؾَؽ  َفَؾْقَس  َٕو 
ـُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، ، َطـ ا اْقضِ  َشْلٌء، ُدوَكَؽ  َفَؾْقَس  الَباصِ ـَ ْي ـَ  َوَأْغـِـَا الد   .(1)«الَػْؼرِ  ِم

ـُ  طظقؿ، دطاءٌ  وهق  فراشف، إلك يلوي طـدما لقؾةٍ  كؾَّ  طؾقف ُيحافظَ  أن بالؿسؾؿ يحس
الٍت  طؾك مشتؿٌؾ  وهق  لؾسؿقات شلء، لؽؾ   تفبربقبقّ   اهلل إلك طظقؿة تقسُّ
 نلب الؿبقـ ووحقف العظقؿ لؽالمف وبنكزالف العظقؿ، والعرش السبع ضقـرَ وإَ  السبع
ؾ طؾك ومشتؿٌؾ  ،الشرور جؿقع مـ ويحػَظف بعـايتف، ويؽأله برطايتِف اإلكسانَ  يحقط  تقسُّ
الَّة العظقؿة أسؿائف ببعض  اهلل إلك  بؽؾ   وإحاصتف وطظؿتف وجاللف كؿالف طؾك الدَّ
 فؼره. مـ وُيغـقف دْيـَف اإلكسان طـ يؼضل نلب :شلء

ُفؿ  » وققلف: َؿَقاِت، َرب   الؾ   خالَؼ  يا أي: «الَعظِقؿِ  الَعْرشِ  َوَرب   إَْرِض، َوَرب   الس 
 الؿخؾققات هذه خصَّ  وقد العدم، بعد ومقجدها ومبدطفا العظقؿة ئـاتالؽا هذه

كر  طؾك الباهرات والدٓٓت البق ـات أيات مـ فقفا ما ولؽثرة وكربها لعظؿفا بالذ 
َّٓ  ُمبِدطفا، وطظؿةِ  خالؼفا كؿال  دققؼفا وكبقرها، صغقرها الؿخؾققات جؿقعَ  نَّ نفوإ

 سبحاكف. الخالؼ الكؿ طؾك بّقـةٌ  آيةٌ  فقفا وجؾقؾفا
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ـــــــة لـــــــف شـــــــلء كـــــــؾ   ويف  آي

 

ــــــف طؾــــــك تــــــدل   قاحــــــدال أك 

 

 تخصقص: بعد تعؿقؿٌ  وهذا «َشْلءٍ  ُكؾ   َوَرب   َرب ـَا» بؼقلف: الدطاء هذا طؼَّب ولفذا
َـّ  لئالَّ   ُذكر. بؿا مختص   إمر أنَّ  ُيظ

 الؿخؾققات، أطظؿُ  وأكَّف العرش، طظؿة طؾك دٓلة فقف «الَعظِقؿِ  الَعْرشِ  َرب  » وققلف:
ٓ   العرش يف الؽرسل   ما» :قال أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ الحديث يف جاء وقد  مـ ؼةؾْ كَح إ

 العظؿة هبذه الؿخؾقق هذا كان وإذا ،(1)«إرض مـ فالةٍ  ضفري بقـ ُألؼقت حديدٍ 
َعة، والؿجد  سبحاكف. وُمبِدطف بخالؼف فؽقػ والسَّ

، وهق الػْؾؼ مـ «ىَوالـ قَ  الَحب   َفالَِؼ » وققلف: ؼُّ  وكقى الطعام حبَّة يشؼُّ  الذي أي: الشَّ
ا الـباتات فننَّ  والزروع، إشجار لتخرج وغقره التؿر  أو الـّقى، أصؾفا أشجارٌ  إمَّ
، أصؾفا زروعٌ   الحبَّ  هذا يػتح الذي هق خؾؼف وبديع ُقدرتف لؽؿال سبحاكف واهلل الَحبُّ

 العظقؿةُ  الزروعُ  مـف وتخرج فقـػرج يزيد، وٓ ؿقيـ ٓ كالحجر الذي القابس والـَّقى
 قال سبحاكف، الخالِؼ  وطظؿةِ  بِدعالؿُ  كؿال طؾك باهرةٌ  آيةٌ  هذا ويف .الؽبقرة وإشجارُ 

 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ تعالك: اهلل
 .[95]إكعام: ﴾ٿ ٿ ٿٿ

ٌؾ  فقف «َوالُػْرَقانِ  َواإِلْكِجقؾِ  اةِ الت ْقرَ  َوُمـِْزَل » الدطاء: هذا يف وققلف   اهلل إلك تقسُّ
 الدكقا يف وسعاداهتؿ وفالحفؿ الـاسِ  هداية طؾك الؿشتؿؾة العظقؿة الؽتب لفذه بنكزالف

 مرّتبةً  وذكرها اهلل، أكزلفا كتب أطظؿُ  ٕكَّفا الثالثة: الؽتَب  هذه خصَّ  وقد وأخرة،
ًٓ  فذكر ،ازمـق   اترتقبً   ُأكزل الذي اإلكجقؾ ثؿَّ  ، مقسك طؾك ُأكزلت التل التقراةَ  أوَّ
د طؾك ُأكزل الذي -الؽريؿ الؼرآن وهق- الػرقان ثؿَّ  ، طقسك طؾك  .ملسو هيلع هللا ىلص محؿَّ

لةٌ  وأكَّفا اهلل، كالم مـ الؽتب هذه أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف  سبحاكف، طـده مـ مـزَّ
ق ولفذا مخؾققة، غقرُ  وأكَّفا  «رب  » ل:قا الؿخؾققاِت  فػل بقـفا: الدطاء هذا يف فرَّ

                                                           
 .(114تؼدم تخريجف )ص:( 1)

.   
 544 

 

ىم ومن ْذَماز النَّ
َ
 أ

 الذيـ وإهقاء البدع أهؾ طؾك رد   هذا ويف ،«زلمـْ » قال: ووحقِف كالمف ويف ،«فالَؼ »و
ا اهللُ  تعالك مخؾقق، اهلل كالمَ  إنَّ  :يؼقلقن ا اهلل وسبحان يؼقلقن، طؿَّ  يصػقن. طؿَّ

 آخٌذ  أكت داب ةٍ  كؾ   شر   ِمـ بؽ أطقذ» العظقؿة: القسائؾ لفذه ذكره بعد قال ثؿَّ 
 .سبحاكف رب ف مـ ومطؾقبف وحاجتف اإلكسان رغبة ذكر يف شروعٌ  وهذا «ـاصقتفاب

 داب ةٍ  كؾ   شر   مـ» بجـابؽ وأحتؿل بؽ وأطتصؿُ  ألتجُئ  أي: ،«بؽ أطقذ» وققلف:
 يؿشل الذي يشؿؾ وهق إرض، طؾك يدبُّ  ما كؾُّ  هل والدابَّة «بـاصقتفا آخٌذ  أكت

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ تعالك: اهلل قال بع،أر طؾك أو رجؾقـ طؾك أو بطـف، طؾك
 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 .[45]الـقر: ﴾ڇ چ چ چ

 قفره تحت داخؾةٌ  كؾَّفا الؿخؾققاِت  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف «بـاصقتفا آخٌذ  أكت» وققلف:
ف طؾقفا، قادرٌ  بـقاصقفا، آخذٌ  سبحاكف ففق وسؾطاكف،  ويحؽؿ يشاء كقػ فقفا يتصرَّ

 يريد. بؿا فقفا

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ : هقد طـ ذكره فقؿا تعالك اهللُ  قال
 .[56]هقد: ﴾ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ

م :والـَّاصقةُ   الرأس. مؼدَّ

اًل  قال ثؿَّ  ُفؿ  » :العظقؿة وصػاتف الحسـك أسؿائف ببعض سبحاكف اهلل إلك متقس   الؾ 
ُل  َأْكَت   َفَؾقَْس  الظ اِهرُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، َبْعَدكَ  َفَؾْقَس  أِخرُ  َأْكَت وَ  َشْلٌء، َقْبَؾَؽ  َفَؾْقَس  إَو 

ـُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، َفْقَقَؽ  لقَّةِ  طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف ،«َشْلءٌ  ُدوَكَؽ  َفَؾْقَس  الَباصِ  سبحاكف اهلل أوَّ
تِف شلء، كؾ   قبؾ وأكَّف ه شلء، كّؾ  بعد وبؼائِف سبحاكف وأبديَّ  قائِفواست خؾؼف طؾك وطؾق 
 وإحاصتِف خؾؼف مـ سبحاكف وُقربِف فقَقف، شلء ٓ الذي الظاهرُ  وأكَّف ،وفقققَّتِف طرشف طؾك
ـُ   وأكَّف ،هبؿ  بقان طؾك إربعة إسؿاء هذه ومدارُ  دوكف. شلءَ  ٓ الذي الباص

ا ومؽاكقة: زماكقة إحاصتان: وهل سبحاكف، الرب   إحاصة  اسُؿف طؾقفا دلَّ  فؼد الزماكقة أمَّ
ا وأخر. إّول  تػسقر مؼتضك هذا والباصـ. الّظاهر اسُؿف طؾقفا دلَّ  فؼد الؿؽاكّقة وأمَّ

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة516
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ىم ومن ْذَماز النَّ
َ
 أ

 الذيـ وإهقاء البدع أهؾ طؾك رد   هذا ويف ،«زلمـْ » قال: ووحقِف كالمف ويف ،«فالَؼ »و
ا اهللُ  تعالك مخؾقق، اهلل كالمَ  إنَّ  :يؼقلقن ا اهلل وسبحان يؼقلقن، طؿَّ  يصػقن. طؿَّ

 آخٌذ  أكت داب ةٍ  كؾ   شر   ِمـ بؽ أطقذ» العظقؿة: القسائؾ لفذه ذكره بعد قال ثؿَّ 
 .سبحاكف رب ف مـ ومطؾقبف وحاجتف اإلكسان رغبة ذكر يف شروعٌ  وهذا «ـاصقتفاب

 داب ةٍ  كؾ   شر   مـ» بجـابؽ وأحتؿل بؽ وأطتصؿُ  ألتجُئ  أي: ،«بؽ أطقذ» وققلف:
 يؿشل الذي يشؿؾ وهق إرض، طؾك يدبُّ  ما كؾُّ  هل والدابَّة «بـاصقتفا آخٌذ  أكت

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ تعالك: اهلل قال بع،أر طؾك أو رجؾقـ طؾك أو بطـف، طؾك
 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 .[45]الـقر: ﴾ڇ چ چ چ

 قفره تحت داخؾةٌ  كؾَّفا الؿخؾققاِت  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف «بـاصقتفا آخٌذ  أكت» وققلف:
ف طؾقفا، قادرٌ  بـقاصقفا، آخذٌ  سبحاكف ففق وسؾطاكف،  ويحؽؿ يشاء كقػ فقفا يتصرَّ

 يريد. بؿا فقفا

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ : هقد طـ ذكره فقؿا تعالك اهللُ  قال
 .[56]هقد: ﴾ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ

م :والـَّاصقةُ   الرأس. مؼدَّ

اًل  قال ثؿَّ  ُفؿ  » :العظقؿة وصػاتف الحسـك أسؿائف ببعض سبحاكف اهلل إلك متقس   الؾ 
ُل  َأْكَت   َفَؾقَْس  الظ اِهرُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، َبْعَدكَ  َفَؾْقَس  أِخرُ  َأْكَت وَ  َشْلٌء، َقْبَؾَؽ  َفَؾْقَس  إَو 

ـُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، َفْقَقَؽ  لقَّةِ  طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف ،«َشْلءٌ  ُدوَكَؽ  َفَؾْقَس  الَباصِ  سبحاكف اهلل أوَّ
تِف شلء، كؾ   قبؾ وأكَّف ه شلء، كّؾ  بعد وبؼائِف سبحاكف وأبديَّ  قائِفواست خؾؼف طؾك وطؾق 
 وإحاصتِف خؾؼف مـ سبحاكف وُقربِف فقَقف، شلء ٓ الذي الظاهرُ  وأكَّف ،وفقققَّتِف طرشف طؾك
ـُ   وأكَّف ،هبؿ  بقان طؾك إربعة إسؿاء هذه ومدارُ  دوكف. شلءَ  ٓ الذي الباص

ا ومؽاكقة: زماكقة إحاصتان: وهل سبحاكف، الرب   إحاصة  اسُؿف طؾقفا دلَّ  فؼد الزماكقة أمَّ
ا وأخر. إّول  تػسقر مؼتضك هذا والباصـ. الّظاهر اسُؿف طؾقفا دلَّ  فؼد الؿؽاكّقة وأمَّ

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار517
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

517 ومن أذكار النوم
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 تػسقره. مـ أكؿؾ تػسقر وٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  

، َطـ ا اْقضِ » وققلف: ـَ ْي ـَ  َوَأْغـِـَا الد   مـف وصؾب  اهلل سمال قه «الَػْؼرِ  ِم
الت. تؾؽ بعد سبحاكف  التقسُّ

ـَ  َطـ ا اْقضِ » وققلف: ْي  إكقاع، جؿقع مـ العباد وحؼقق اهلل حؼقق طـَّا َأد   أي: ،«الد 
ة، الَحقل مـ اإلكسان تربي هذا ويف َّٓ  لف ققة وٓ حقل ٓ وأكَّف والؼقَّ  العظقؿ. باهللإ

ـَ  َوَأْغـِـَا» وققلف:  والػؼقر القد، ذات خؾق والػؼر: الحاجة، طدم هق والغـك «الَػْؼرِ  ِم
 .أصاًل  اشقئً  يجد َلؿ أو كػايتف، َض بع وجد َمـ :هق

ـَ  أنَّ  الؿعؾقم ومـ ي  مـ ويؿـعف اإلكسانَ  يمرق قد طظقٌؿ، َهؿ   كالهؿا والػؼرَ  الدَّ
اًل  وطقكف مّده سبحاكف مـف وصؾب اهلل إلك العبدُ  َلجل فنذا الـقم، الت بتؾؽ إلقف متقس   التقسُّ

 َمـ إلك أمَره وكؾ ٕكَّف ويفدأ: رتاحي وقؾَبف وتطؿئـ، تسؽـ ئذٍ طـد كػَسف فننَّ  العظقؿة،
ة بقده  :يؼقل أن اشقئً  أراد إذا أمُره َمـ إلك وَلجل وإرض، السؿقات ومؼالقد إمقر أزمَّ
ُـّ  ٓ وكقػ فقؽقن، كـ لف  ؟!شلكف هذا بَِؿـ تعؾَّؼ وقد الؼؾُب  يطؿئ
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   يلوي طـدما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾقفا يحافظ كان التل الؿباركة الدطقات مـ إن 

 أنَّ  ، مالؽ بـ أكس حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿٌ  روى ما :لقـام فراِشف إلك
 َوَكَػاَكا َوَسَؼاَكا، َأْصَعَؿـَا ال ِذي هللِ  الَحْؿُد » قال: فراشف إلك أوى إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
ـْ  َفَؽؿْ  َوآَواَكا، َٓ  َلفُ  َكافِلَ َٓ  ِمؿ   .(1)«ْمِويمُ َو

رٌ  فقف الدطاء وهذا  أوقاتف وسالػ أّيامف لَِؿاضل يـام أن يريد طـدما الؿسؾؿ مـ تذكُّ
ه وما  مـ طددٍ  وجقد حالِ  يف واإليقاء، والؽػاية والؿشرب الؿطعؿ مـ فقفا اهللُ  أمدَّ

 يسرتُه الباًس  أو وُيرويف، ضؿله يسدُّ  اشرابً  أو ويغّذيف، ُيشبعف اصعامً  يجد ٓ َمـ مـفؿ الـاس
ُـّ  امسؽـً  أو ويقاريف،  مفؾؽة مجاطاٍت  يف حتُػف أدركف مـ مـفؿ بؾ ويمويف، فقف يستؽ

 أن يجُب  واإليقاء بالؽػاية طؾقف َـّ ومَ  والشراب بالطعام اهللُ  أكرَمف فؿـ ،مػجع وقحطٍ 
رَ  بلن :سبحاكف مـَّتف وكَبرَ  طؾقف اهلل كعؿة ِطظؿ يستشعرَ   وأكرمف والشراب الغذاء لف يسَّ
 ڤ﴿ يؼقل:  فاهللُ  والؿزيد، بدوامفا ممذنٌ  الـ عؿة وشؽرُ  ،واإليقاء بالؽػاية
ؽرُ  ،[7]إبراهقؿ: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  فالشُّ
 أي: ،«الشؽرَ  فاستؼبؾ مزيدٍ  يف حاَلَؽ  ترَ  َلؿ فؿتك» ققؾ: ولذا :اوأبدً  ادائؿً  الؿزيدُ  معف
 ػؽ.قؾح الؿزيدُ  كان استؼبؾتف إذا فنكَّؽ

 وحؿُده  اهلل طؾك الثـاءُ  فقف .آخره إلك «...َوَسَؼاَكا َأْصَعَؿـَا ال ِذي هللِ  الَحْؿُد » وققُلف:
 إحساكف، عةوَس  مقاهبف، وجزيؾ وططائف، فضؾف وتقالل كعؿائف سقابغ طؾك سبحاكف
 والثـاء. الحؿد أهُؾ  سبحاكف وهق أياديف، وكريؿ

 والعاديات، الغقائؾ أذى ووقاكا الؿمذيات شرَّ  طـّا دفع أي: ،الؽػاية مـ «َوَكَػاَكا» وققلف:
اتـا كػاكا :معـاه وققؾ:  :امرادً  الؿعـققـ كال يؽقن أن مـ ماكع وٓ حاجاتِـا، لـا وقضك ُمِفؿَّ

                                                           
 .(514تؼدم تخريجف )ص:( 1)

   
 111  

 

 ومً َأِذَكاز اليَّىو
 

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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   يلوي طـدما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾقفا يحافظ كان التل الؿباركة الدطقات مـ إن 

 أنَّ  ، مالؽ بـ أكس حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿٌ  روى ما :لقـام فراِشف إلك
 َوَكَػاَكا َوَسَؼاَكا، َأْصَعَؿـَا ال ِذي هللِ  الَحْؿُد » قال: فراشف إلك أوى إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
ـْ  َفَؽؿْ  َوآَواَكا، َٓ  َلفُ  َكافِلَ َٓ  ِمؿ   .(1)«ْمِويمُ َو

رٌ  فقف الدطاء وهذا  أوقاتف وسالػ أّيامف لَِؿاضل يـام أن يريد طـدما الؿسؾؿ مـ تذكُّ
ه وما  مـ طددٍ  وجقد حالِ  يف واإليقاء، والؽػاية والؿشرب الؿطعؿ مـ فقفا اهللُ  أمدَّ

 يسرتُه الباًس  أو وُيرويف، ضؿله يسدُّ  اشرابً  أو ويغّذيف، ُيشبعف اصعامً  يجد ٓ َمـ مـفؿ الـاس
ُـّ  امسؽـً  أو ويقاريف،  مفؾؽة مجاطاٍت  يف حتُػف أدركف مـ مـفؿ بؾ ويمويف، فقف يستؽ

 أن يجُب  واإليقاء بالؽػاية طؾقف َـّ ومَ  والشراب بالطعام اهللُ  أكرَمف فؿـ ،مػجع وقحطٍ 
رَ  بلن :سبحاكف مـَّتف وكَبرَ  طؾقف اهلل كعؿة ِطظؿ يستشعرَ   وأكرمف والشراب الغذاء لف يسَّ
 ڤ﴿ يؼقل:  فاهللُ  والؿزيد، بدوامفا ممذنٌ  الـ عؿة وشؽرُ  ،واإليقاء بالؽػاية
ؽرُ  ،[7]إبراهقؿ: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  فالشُّ
 أي: ،«الشؽرَ  فاستؼبؾ مزيدٍ  يف حاَلَؽ  ترَ  َلؿ فؿتك» ققؾ: ولذا :اوأبدً  ادائؿً  الؿزيدُ  معف
 ػؽ.قؾح الؿزيدُ  كان استؼبؾتف إذا فنكَّؽ

 وحؿُده  اهلل طؾك الثـاءُ  فقف .آخره إلك «...َوَسَؼاَكا َأْصَعَؿـَا ال ِذي هللِ  الَحْؿُد » وققُلف:
 إحساكف، عةوَس  مقاهبف، وجزيؾ وططائف، فضؾف وتقالل كعؿائف سقابغ طؾك سبحاكف
 والثـاء. الحؿد أهُؾ  سبحاكف وهق أياديف، وكريؿ

 والعاديات، الغقائؾ أذى ووقاكا الؿمذيات شرَّ  طـّا دفع أي: ،الؽػاية مـ «َوَكَػاَكا» وققلف:
اتـا كػاكا :معـاه وققؾ:  :امرادً  الؿعـققـ كال يؽقن أن مـ ماكع وٓ حاجاتِـا، لـا وقضك ُمِفؿَّ

                                                           
 .(514تؼدم تخريجف )ص:( 1)

   
 111  

 

 ومً َأِذَكاز اليَّىو
 

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 مدلقلفا. تحت مـدرٌج  الؽػاية معـك يف داخٌؾ  مـفؿا كؾ   إذ

كا ف،فق كسؽـ امسؽـً  ورزقـا إلقف، كلوي ملوى لـا هقَّل أي: «وآَواَكا» وققلف:  إلك وردَّ
ـٍ  بال كالبفائؿ مـتشريـ يجعؾـا ولؿ فقف، ـسرتيحل زلالؿـْ   تعالك اهلل قال ملوى، وٓ مسؽ

 تسؽـقن أي: [81]الـحؾ: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الـ عؿة هبذه طباده طؾك اـ  تَ ؿْ مُ 
 تعقلقن، ومـ أكتؿ فقفا وتجتؿعقن إطقـ، مـ وتسرتكؿ والربد، الحر   مـ وُتؽـُّؽؿ فقفا،
َـّ  الذي هلل فالحؿدُ  بف، اإلحاصةُ  يؿؽـ ٓ ما والؿـافع الؿصالح مـ فقفاو  فلفضؾ م

 ويرضك. سبحاكف يحب كؿا فقف امباركً  اصق بً  اكثقرً  احؿدً  الحؿد لف ،فلجزل وأططك

 صالب أبل بـ طؾل   طـ «الصحقحقـ» يف ثبت ما :الـقم طـد الؿلثقرة إوراد ومـ
 مـف: لِؽ  خقرٌ  هق ما أخبركِ  أٓ» فؼال: .اخادمً  تسللف ملسو هيلع هللا ىلص لَّ الـَّبِ  أتت  فاصؿةَ  أنَّ  ،
 اأربعً  اهللَ  وتؽب ريـ وثالثقـ، اثالثً  اهللَ  وتحؿديـ وثالثقـ، اثالثً  مـاِمؽ طـد اهللَ  ُتسب حقـ
قـ؟ لقؾةَ  وٓ ققؾ: .بعدُ  تركتُفا فؿا : طؾل   قال «وثالثقـ قـ لقؾةَ  وٓ قال: صػ   .(1)صػ 

 إلك تشتؽل -طـفا ورضل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- اهلل رسقل ـُت ب فاصؿةُ  ففذه
 )والخادم اخادمً  يعطقفا أن وتسلُلف والخدمة، والسؼل الطحـ مـ تؼاسقف ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
ةٍ  تعٍب  مـ تجده ما طـفا لقخػَّ  :وإكثك( الذكر طؾك يطؾؼ  .إطؿال تؾؽ يف ومشؼَّ
ة مـ  تجده كاكت ما ػوص يف  طؾّل  طـ «داود أبل ســ» يف ويرُ  وقد  مشؼَّ
ت إكَّفا» قال: أكَّف الؿـزلّقة أطؿالفا يف حك جرَّ  بالؼربة واستؼت يدها، يف أثَّرْت  حتَّك بالرَّ

 .(2)«ثقاُبفا اغربّت حّتك البقت وكـست كحرها، يف أثَّرت حتَّك

 أٓ» فؼال: خادم مـ لفا خقرٌ  هق ما إلك -طؾقف وسالُمف اهلل صؾقاُت - فلرشدها
  التشقيؼ وتؿام الـصح حسـ مـ هذا ويف الخادم، أي: «مـف لؽ خقرٌ  هق ما ركِ أخب
ا يخػك، ٓ ما زْت  كػُسفا اهتقَّلْت  فؾؿَّ  مـ لفا خقرٌ  هق الذي إمر هذا لؿعرفة وتحػَّ

 اثالثً  مـاِمؽ طـد اهللَ  ُتسب حقـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  لفا قال .تسلُلف جاءت الذي الشلء

                                                           
 (.1717« )صحقح مسؾؿ»و ،(5361« )ح البخاريصحق( »1)
 لؽـ سـده ضعقػ. ،(5163« )ســ أبل داود( »1)

.   
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ىم ْذَماز النَّ
َ
 ومن أ

 إذا تؼقلقـ أي: ،«وثالثقـ اأربعً  اهللَ  وتؽب ريـ وثالثقـ، اثالثً  اهللَ  وتحؿديـ وثالثقـ،
ة، وثالثقـ اثالثً  اهلل سبحان :مضجعِؽ  أخذِت  ة، وثالثقـ اثالثً  هلل والحؿدُ  مرَّ  واهللُ  مرَّ
ة، وثالثقـ اأربعً  أكرب  مائة. ذلؽ مجؿقعُ  فقؽقن مرَّ

ـُ إ الـاصُح  طؾقف دلَّفا الذي العظقؿ الخقر هبذا  فػرحت  اهلل صؾقاُت - مق
 بعد أي: ،«بعدُ  تركُتف فؿا» قال: إكَّف حّتك ، طؾل   زوُجفا بف وفرح -طؾقف وسالُمف
َـّ  فؿا» قال: روايةٍ  ويف لف، سؿاطف َـّ  مـذ تركُتف  وٓ لف: فؼقؾ «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مـ سؿعتف

قـ؟ لقؾةَ   الحرب ؾةلق هل صػقـ ولقؾة الؾقؾة. تؾؽ يف وٓ الؽؾؿات تؾؽ تركت ما أي: صػ 
 : فؼال الشام، أهؾ وبقـ بقـف دارت التل الػرات، مـ اقريبً  «صػقـ»ـب الؿعروفة

قـ لقؾةَ  وٓ»  اإلكسان أنَّ  الؿعؾقم ومـ .الؾقؾة تؾؽ يف وٓ الؽؾؿات هذه يرتك َلؿ أي: «صػ 
 َلؿ ذلؽ ومع طؾقفا، الؿحافظة وألػ هبا اطتـك أمقر طـ هُؾ ذي قد الشدائد بعض طـد
ة طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف الؾقؾة، تؾؽ يف وٓ الؽؾؿات ٓءهم  يدع  الؿحافظة شدَّ

 .الحرص وتؿام آهتؿام وحسـ

كر فضائؾ مـ أن   طؾك الحديث بفذا استدل قا قد العؾؿ أهَؾ  إن   ثؿ    :العظقؿة وفقائِده الذ 
اكرَ  يعطل أكَّف ةً  الذَّ تف بدكف يف ققَّ تف، وكشاصف وصحَّ ـُ  يؼقل هذا ويف وهؿَّ  : الؼقؿ اب

كرُ » اكرَ  لطيع الذ  ةً  الذَّ كر مع لقػعؾ إكَّف حتَّك ققَّ  شاهدُت  وقد بدوكف، فعَؾف يطؼ َلؿ ما الذ 
ة مـ  ثؿَّ  «... اطجقبً  اأمرً  وكتابتف وإقدامف وكالمف قتِفْش مِ  يف تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ققَّ
م طؾل   حديَث  أورد ةً  وجد ذلؽ طؾك داوم ـْ مَ  إنَّ  :فؼقؾ» طِؼَبف: وقال الؿتؼد   فبدكِ  يف ققَّ
 .(1)«خادم طـ مغـقةً 

 همٓء طؾك حافظ َمـ أكَّف غـاؾَ بَ » :قال أك ف تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ طـ  وكؼؾ
 اهـ. .(2)«وغقره شغؾٍ  مـ يعاكقف فقؿا إطقاءٌ  يلخذه َلؿ الؽؾؿات

 قٌب.مج سؿقعٌ  إكَّف :خقرٍ  ولؽؾ   لفذا اجؿقعً  يقف ؼـا أن الؿسمول واهلل

                                                           
 (.156 - 155)ص:« القابؾ الصق ب( »1)
 (.116)ص:« القابؾ الصق ب( »1)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة520
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.   
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ىم ْذَماز النَّ
َ
 ومن أ

 إذا تؼقلقـ أي: ،«وثالثقـ اأربعً  اهللَ  وتؽب ريـ وثالثقـ، اثالثً  اهللَ  وتحؿديـ وثالثقـ،
ة، وثالثقـ اثالثً  اهلل سبحان :مضجعِؽ  أخذِت  ة، وثالثقـ اثالثً  هلل والحؿدُ  مرَّ  واهللُ  مرَّ
ة، وثالثقـ اأربعً  أكرب  مائة. ذلؽ مجؿقعُ  فقؽقن مرَّ

ـُ إ الـاصُح  طؾقف دلَّفا الذي العظقؿ الخقر هبذا  فػرحت  اهلل صؾقاُت - مق
 بعد أي: ،«بعدُ  تركُتف فؿا» قال: إكَّف حّتك ، طؾل   زوُجفا بف وفرح -طؾقف وسالُمف
َـّ  فؿا» قال: روايةٍ  ويف لف، سؿاطف َـّ  مـذ تركُتف  وٓ لف: فؼقؾ «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مـ سؿعتف

قـ؟ لقؾةَ   الحرب ؾةلق هل صػقـ ولقؾة الؾقؾة. تؾؽ يف وٓ الؽؾؿات تؾؽ تركت ما أي: صػ 
 : فؼال الشام، أهؾ وبقـ بقـف دارت التل الػرات، مـ اقريبً  «صػقـ»ـب الؿعروفة

قـ لقؾةَ  وٓ»  اإلكسان أنَّ  الؿعؾقم ومـ .الؾقؾة تؾؽ يف وٓ الؽؾؿات هذه يرتك َلؿ أي: «صػ 
 َلؿ ذلؽ ومع طؾقفا، الؿحافظة وألػ هبا اطتـك أمقر طـ هُؾ ذي قد الشدائد بعض طـد
ة طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف الؾقؾة، تؾؽ يف وٓ الؽؾؿات ٓءهم  يدع  الؿحافظة شدَّ

 .الحرص وتؿام آهتؿام وحسـ

كر فضائؾ مـ أن   طؾك الحديث بفذا استدل قا قد العؾؿ أهَؾ  إن   ثؿ    :العظقؿة وفقائِده الذ 
اكرَ  يعطل أكَّف ةً  الذَّ تف بدكف يف ققَّ تف، وكشاصف وصحَّ ـُ  يؼقل هذا ويف وهؿَّ  : الؼقؿ اب

كرُ » اكرَ  لطيع الذ  ةً  الذَّ كر مع لقػعؾ إكَّف حتَّك ققَّ  شاهدُت  وقد بدوكف، فعَؾف يطؼ َلؿ ما الذ 
ة مـ  ثؿَّ  «... اطجقبً  اأمرً  وكتابتف وإقدامف وكالمف قتِفْش مِ  يف تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ققَّ
م طؾل   حديَث  أورد ةً  وجد ذلؽ طؾك داوم ـْ مَ  إنَّ  :فؼقؾ» طِؼَبف: وقال الؿتؼد   فبدكِ  يف ققَّ
 .(1)«خادم طـ مغـقةً 

 همٓء طؾك حافظ َمـ أكَّف غـاؾَ بَ » :قال أك ف تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ طـ  وكؼؾ
 اهـ. .(2)«وغقره شغؾٍ  مـ يعاكقف فقؿا إطقاءٌ  يلخذه َلؿ الؽؾؿات

 قٌب.مج سؿقعٌ  إكَّف :خقرٍ  ولؽؾ   لفذا اجؿقعً  يقف ؼـا أن الؿسمول واهلل

                                                           
 (.156 - 155)ص:« القابؾ الصق ب( »1)
 (.116)ص:« القابؾ الصق ب( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار521
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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طة أذكارٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ثبت لؼد  مـ آستقؼاظ طـد يؼقلفا أن لؾؿسؾؿ ُيشرع متـق 
 الشقطان مـ وآستعاذة ، هلل التقحقد إطالن طؾك مشتؿؾةٌ  الجؿؾة يف وهل الـقم،

 ِره.وِذك صاطتف طؾك لف وإطاكتف لؾعبد حػظف طؾك سبحاكف اهلل وحؿد الرجقؿ،

ـْ  «صحقحف» يف البخاري رواه ما :إحاديث هذه ومـ ـِ  ُطبَاَدةَ  َط امِِت  ب  ، الصَّ
ـِ  ـْ » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   َط ـَ  َتَعار   َم ٓ   إَِلفَ َٓ  َفَؼاَل: الؾ ْقؾِ  ِم  الُؿْؾُؽ  َلفُ  َلُف، َشرِيَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللإِ
ٓ   إَِلفَ  َٓ و اهللِ، وُسبَْحانَ  هللِ، الَحْؿُد  ِديٌر،قَ  َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَحْؿُد، َوَلفُ   َواهللُ  اهللُ،إِ

َٓ  َحْقَل  َٓ و َأْكَبُر، ةَ َو ٓ   ُقق  ُفؿ   َقاَل: ُثؿ   بِاهللِ،إِ لَ  َفنِنْ  اسُتِجقَب، ؛َدَطا َأوْ  لِل اْغِػرْ  الؾ   َتَقض 
 .(1)«ُتفُ اَل َص  ُقبَِؾْت 

 آستقؼاظ طـد سبحاكف طؾقف والّثـاء  اهلل ذِكر لكإ الؿبادرة فضُؾ  الحديث هذا ويف
َل  ذلؽ يؽقن وأن الـَّقم، مـ ـُ  يػعُؾف شلءٍ  أوَّ  يتحؼَّؼ إكَّؿا وهذا استقؼاضف، طـد الؿمم
كر َألَِػ  لَِؿـ د الذ   كقمِف يف كػِسف حديَث  صار حتك طؾقف َب ؾَ وغَ  بف، واستلكَس  طؾقف وتعقَّ

َل  فننّ  كذلؽ شلُكف كان إذا فنكَّف وَيؼظتِف،  الؿبادرةُ  هق كقمف مـ ققامف طـد يػعؾف شلءٍ  أوَّ
 هذه طؾك كان وَمـ أهؾف، هق بؿا طؾقف والثـاء وَحؿده وتؿجقده سبحاكف رب ف ِذكر إلك

 دطا. إذا لف ُيستجاب وأن سلَل  إذا ُيعطك أن -اهلل بنذن- حري   ففق الحال

ـُ  قال  اَلفجً  كقمف مـ استقؼظ َمـ أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص كبق ف لسان طؾك اهللُ  وطد» : بط ال اب
هف طؾقفا، يحؿده فبـعؿ وآطرتاف بالؿؾؽ لف واإلذطان رب ف بتقحقد لساكف ا ويـز   ٓ طؿَّ
َّٓ  الؼدرة طـ بالَعجز لف والتسؾقؿ بالتؽبقر لف والخضقع بتسبقحف بف يؾقؼ  إذا أكَّف بعقكف،إ
 بف العؿَؾ  يغتـِؿ أن الحديث هذا ؾغفب لَِؿـ يـبغل صالُتف، ُقبؾت صؾَّك وإذا أجابف، دطاه

                                                           
 .(318تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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ْىِم  ْذَماُز الاْهِتَباِه ِمَن النَّ
َ
 أ

 اهـ. .(1)«سبحاكف لرب ف كقََّتف وُيخؾَِص 

ـْ » الحديث: يف وققلف ـَ  َتَعار   َم  .لقاًل  كقمف مـ استقؼظ أي: «الؾ ْقؾِ  ِم

ٓ   إلف ٓ» التقحقد بؽؾؿة الؽؾؿات همٓء ملسو هيلع هللا ىلص بدأ وقد دً  «اهللإ  دلَّت وما معـاها اممك 
َّٓ  إلف ٓ» ٕنَّ  :«لف ريؽش ٓ وحده» بؼقلف: طؾقف  الـَّػُل  :هؿا طظقؿان ركـان فقفا «اهللإ

 واإلثبات اهلل، سقى َمـ كؾ   طـ لؾعبقدية كػل وهق «إلف ٓ» ققلف: يف الـَّػُل  واإلثبات،
ٓ  » ققلف: يف  . هلل معاكقفا بؽؾ   لؾعبقدية إثبات وهق ،«اهلل إ

د وقد  تلكقدٌ  فقف «وحده» :فؼقلف ،«لف يؽشر ٓ وحده» بؼقلف: إمريـ هذيـ أكَّ
 لؾـَّػل. تلكقد فقف «لف شريؽ ٓ» وققلف: لإلثبات،

 طؾك والتلكقد سقاه، ما طؾك وتؼديؿف بف والبدء التقحقد أهؿقَّة طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف
 مؼتضاه. وتطبقؼ بؿدلقلف والؼقام معـاه بػفؿ ةيالعـا

 التقحقد براهقـ وهذه ،«َقِديرٌ  َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَحْؿُد، َوَلفُ  الُؿْؾُؽ  َلفُ » قال: ثؿ
 طؾك الؼديرُ  لؾحؿِد، الؿستحؼُّ  لؾؿؾؽ، الؿالُؽ  هق الخالص التقحقد لف فالذي دٓئؾف،و

 ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ اشقئً  العبادة مـ يستحؼُّ  ٓ سقاه وَمـ شلء، كؾ  
 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
 .[11]سبل: ﴾ىب

ٓ   إَِلفَ  َٓ و اهللِ، وُسْبَحانَ  هللِ، َحْؿُد ال» قال: ثؿ  الؽؾؿات فذكر ،«َأْكَبرُ  َواهللُ  اهللُ،إِ
 بـ سؿرة حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف كؿا ، اهلل إلك الؽالم أحبُّ  هل التل إربع
ك ٓ َأْرَبٌع، تعالك اهلل إَِلك الؽالمِ  َأَحب  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  جـدب  َيُضر 
ٓ   إَِلف وٓ هلل، والحؿُد  اهلل، سبحانَ  بدأَت: بلي فـ  الحديث ويف ،(2)«أكبر واهلل اهلل،إِ
َٓ  هللِ، َوالَحْؿُد  اهللِ، ُسْبَحانَ  :َأُققَل  َٕنْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ليؼق ٓ   إَِلفَ َو ا إَِلل   َأَحب   َأْكَبرُ  َواهللُ  اهللُ،إِ  ِمؿ 

                                                           
 (.3/41ٓبـ حجر )« فتح الباري( »1)
 .(83تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.   
 544 

 

ْىِم  ْذَماُز الاْهِتَباِه ِمَن النَّ
َ
 أ

 اهـ. .(1)«سبحاكف لرب ف كقََّتف وُيخؾَِص 

ـْ » الحديث: يف وققلف ـَ  َتَعار   َم  .لقاًل  كقمف مـ استقؼظ أي: «الؾ ْقؾِ  ِم

ٓ   إلف ٓ» التقحقد بؽؾؿة الؽؾؿات همٓء ملسو هيلع هللا ىلص بدأ وقد دً  «اهللإ  دلَّت وما معـاها اممك 
َّٓ  إلف ٓ» ٕنَّ  :«لف ريؽش ٓ وحده» بؼقلف: طؾقف  الـَّػُل  :هؿا طظقؿان ركـان فقفا «اهللإ

 واإلثبات اهلل، سقى َمـ كؾ   طـ لؾعبقدية كػل وهق «إلف ٓ» ققلف: يف الـَّػُل  واإلثبات،
ٓ  » ققلف: يف  . هلل معاكقفا بؽؾ   لؾعبقدية إثبات وهق ،«اهلل إ

د وقد  تلكقدٌ  فقف «وحده» :فؼقلف ،«لف يؽشر ٓ وحده» بؼقلف: إمريـ هذيـ أكَّ
 لؾـَّػل. تلكقد فقف «لف شريؽ ٓ» وققلف: لإلثبات،

 طؾك والتلكقد سقاه، ما طؾك وتؼديؿف بف والبدء التقحقد أهؿقَّة طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف
 مؼتضاه. وتطبقؼ بؿدلقلف والؼقام معـاه بػفؿ ةيالعـا

 التقحقد براهقـ وهذه ،«َقِديرٌ  َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَحْؿُد، َوَلفُ  الُؿْؾُؽ  َلفُ » قال: ثؿ
 طؾك الؼديرُ  لؾحؿِد، الؿستحؼُّ  لؾؿؾؽ، الؿالُؽ  هق الخالص التقحقد لف فالذي دٓئؾف،و

 ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ اشقئً  العبادة مـ يستحؼُّ  ٓ سقاه وَمـ شلء، كؾ  
 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
 .[11]سبل: ﴾ىب

ٓ   إَِلفَ  َٓ و اهللِ، وُسْبَحانَ  هللِ، َحْؿُد ال» قال: ثؿ  الؽؾؿات فذكر ،«َأْكَبرُ  َواهللُ  اهللُ،إِ
 بـ سؿرة حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف كؿا ، اهلل إلك الؽالم أحبُّ  هل التل إربع
ك ٓ َأْرَبٌع، تعالك اهلل إَِلك الؽالمِ  َأَحب  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  جـدب  َيُضر 
ٓ   إَِلف وٓ هلل، والحؿُد  اهلل، سبحانَ  بدأَت: بلي فـ  الحديث ويف ،(2)«أكبر واهلل اهلل،إِ
َٓ  هللِ، َوالَحْؿُد  اهللِ، ُسْبَحانَ  :َأُققَل  َٕنْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ليؼق ٓ   إَِلفَ َو ا إَِلل   َأَحب   َأْكَبرُ  َواهللُ  اهللُ،إِ  ِمؿ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار523
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

523 أذكار االنتباه من النوم
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ْؿُس  َطَؾْقفِ  َصَؾَعْت   .(1)«الش 

ا اهلل زيفتـْ  فقف والتسبقُح   الؽؿال أكقاع إثبات فقف والحؿدُ  وكؿالف، بجاللف يؾقؼ ٓ طؿَّ
يـ وإخالص تقحقده فقف والتفؾقؾ سبحاكف، لف  وأكَّف سبحاكف تعظقؿف فقف والتؽبقر لف، الد 
 مـف. أكرب شلء ٓ

ٓ   ققة وٓ حقل وٓ» قال: ثؿ  هذا مثؾ يف هبا اإلتقانُ  استعاكة، كؾؿة وهل «باهللإ
ة إلك بحاجة الـَّقم مـ يؼقم طـدما اإلكسانَ  ٕنَّ  الؿـاسبة: غاية مـاسٌب  قتالق  طالقة ِهؿَّ

ـُ  واجتفاد، وجد وكشاط  ققة وٓ حقل ٓ» وكؾؿة وحده، اهلل هق كؾ ف ذلؽ طؾك والُؿعق
  ٓ ة الحقل مـ وتربؤ  هلل إمر تػقيض افقف «باهللإ َّٓ  والؼقَّ  يؿؾؽ ٓ العبدَ  وأنَّ  بف،إ
، دفع يف لف حقؾة وٓ ،اشقئً  أمِره ـم َّٓ  خقرٍ  جؾب يف لف قّقة وٓ شر   سبحاكف. بنرادتفإ

ُفؿ  » قال: ثؿ ، الرواية جاءت هؽذا «اسُتِجقَب  ؛َدَطا َأوْ  لِل اْغِػرْ  الؾ   ويحتؿؾ بالشؽ 
 دطاَءه. اهللُ  أجاب دطا وإن لف، اهللُ  غػر استغَػرَ  إن أي: لؾتَّـقيع، تؽقن أن

لَ  َفنِنْ » ل:قا ثؿ  بعض يف الؾػظ جاء وقد صؾَّك، إن أي: «ُتفُ اَل َص  ُقبَِؾْت  َتَقض 
لَ  َفنِنْ » هؽذا: «البخاري صحقح»ـل الروايات  حث   هذا ويف ،«ُتفُ اَل َص  ُقبَِؾْت  وَصؾ ك َتَقض 

 وقد والؽسؾ، والتقاين الخؿقل وترك العبادة، ٕداء والـشاط الطاطة يف الجد   طؾك
 باب:» ،«صحقحف» مـ «التفجد كتاب» يف الحديث هذا  البخاري اإلمام أخرج
 .«فصؾَّك الؾقؾ مـ تعارَّ  َمـ فضؾ

 حريَّةٌ  فصالُتف الحال تؾؽ يف الصالة إلك وبادر الققت، ذلؽ يف صؾَّك َمـ نَّ إ :أي
 غقره. يف مـف أرجك الؿقصـ هذا يف بقلوالؼَ  بقل،بالؼَ 

 حقل لطقػةً  فائدةً  الحديث ذالف شرحف يف  حجر ابـ الحافظ أورد وقد
 هذا أجريت» قال: -البخاري طـ الراوي- بريرَ الػَ  اهلل طبد أبل طـ الذكر، هبذا العـاية

 ٻ ٱ﴿ :فؼرأ الؿـام[ يف ]أي: آٍت  فلتاين كِؿُت  ثؿ ،اكتباهل طـد لساين طؾك كرالذ  

                                                           
 .(116تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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ْىِم  ْذَماُز الاْهِتَباِه ِمَن النَّ
َ
 أ

 .(1)«[14]الحج: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ومـ الؼقل مـ الطق ب إلك الفداية مـ الذكر هذا طؾك الؿحافظة أنَّ  شؽ مـ وما
 فضؾف. مـ الؽريؿَ  اهللَ  كسلل الحؿقد، الصراط إلك الفداية
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة524
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْىِم  ْذَماُز الاْهِتَباِه ِمَن النَّ
َ
 أ

 .(1)«[14]الحج: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ومـ الؼقل مـ الطق ب إلك الفداية مـ الذكر هذا طؾك الؿحافظة أنَّ  شؽ مـ وما
 فضؾف. مـ الؽريؿَ  اهللَ  كسلل الحؿقد، الصراط إلك الفداية
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

525 أذكار االنتباه من النوم
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   جامع» يف ثبت ما :كقمف مـ استقؼظ إذا ققُلفا لؾؿسؾؿ ُيشرع التل إذكار مـ إن 
 َفْؾَقُؼْؾ: َأَحُدُكؿْ  اْسَتْقَؼظَ  إَِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ، هريرة أبل حديث مـ «الرتمذي

 .(1)«بِِذْكرِهِ  لِل َوَأِذنَ  ُروِحل، َطَؾل   َوَرد   َجَسِدي فِل َطاَفاكِل ال ِذي هللِ  الَحْؿُد 

 وإسؼام، إمراض مـ والسالمة الجسد يف الؿعافاة طؾك  اهلل حؿدُ  هذا ويف
 مـ واإلكثار الطاطة يف الزيادة مـ تؿّؽـلق العبد طؾك الروح رد   طؾك سبحاكف وحؿده
 طؾقف، وأطاكـل لذلؽ وفَّؼـل أي: ،«بذكره لل وأِذن» :قال ولفذا بالذكر، والعـاية العبادة

 تارةً  الـصقص يف ورد إذا اإلذنَ  ٕنَّ  الؼدري: الؽقين اإلذن أي: هـا باإلذن والؿرادُ 
، الؽقينُّ اإلذنُ  بف ُيرادُ    .الديـلُّ  الشرطلُّ  اإلذنُ  بف يراد وتارةً  الؼدريُّ

 لؽـَّف صاطتِف، ولزومِ  بذكره اوديـً  اشرطً  جؿقِعفؿ لؾعباد أذن  اهللَ  أنَّ  الؿعؾقم ومـ
َّٓ  اوقدرً  اكقكً  بذلؽ يلذن َلؿ سبحاكف  ووّفؼفؿ لإلسالم وهداهؿ باإليؿان طؾقفؿ أكعؿ لؿـإ
 وهداه كرامٍة، بلطظؿ أكرمف ؼدف اوقدرً  اكقكً  بذكره لف اهلل أِذن َمـ فننَّ  وطؾقف لؾخقر،
 لؾؿسؾؿ ُشرع ولفذا الحؿَد، يستقجب ما أطظؿ مـ وهذا .الخقر إلك سبحاكف ومـ ف بتقفقؼف

 والػضؾ. العطاء هذا طؾك سبحاكف ويشؽَره العظقؿة الـعؿة هذه طؾك  اهللَ  يحؿد أن

 طؾك الؿثقبو العبد، قه كرالذ   مـ والؿستػقد ،اهلل هق كربالذ   أذن :أخل وتلّمؾ
 طؾقفا ويثقبُفؿ بالـعؿ طباَده ُئ يبتد إكعامف وواسع فضؾف طظقؿ مـ سبحاكف ففق اهلل، هق كرالذ  

ُـّ  ولف ،اشؽرً  الحؿدُ  فؾف الثقاب أطظؿَ   وإولك. أخرة يف الحؿدُ  سبحاكف ولف ،فضاًل  الؿ

  ًكرذ إلك الؿبادرة :هق كقمف مـ ققامف طـد الؿسؾؿ طؾك يـبغل الذي :اوطؿقم 
ةٍ  ذا اكشقطً  فقف ولقؽقن يقمف، يف لف لقبارك والصالة والقضقء اهلل  وحرصٍ  طالقةٍ  هؿَّ

                                                           
ـف إلباين يف 3411« )الرتمذيجامع ( »1)  (.319« )صحقح الجامع»(، وحسَّ
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 أذماز الاطتيقاظ من النىم

 يف ومسؾؿ البخاري روى وقد الـػس، وخبث الؽسؾ مـ بذلؽ ولقسؾؿ الخقر، طؾك
 افقةقَ  طؾك الشقطانُ  يعؼُد » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، هريرة أبل طـ صحقحقفؿا

 صقيٌؾ  لقٌؾ  طؾقؽ فا:مؽاكَ  ؼدةٍ طُ  كؾ   طؾك ُب يضرِ  د،ؼَ طُ  ثالَث  كام هق إذا كؿأحدِ ِ رأسِ 
 اكحؾ ْت  صؾ ك فنن ؼدٌة،طُ  اكحؾ ْت  لَ ض  قَ تَ  فنن ؼدٌة،طُ  اكحؾ ْت  اهللَ  رَ كَ فَذ  ظَ قؼَ تَ اْس  فنن ،فارُقْد 

ٓ   ػس،الـ   صق َب  اكشقطً  َح فلصبَ  كؾ فا، ؼُدهطُ   .(1)«سالنكَ  الـػس خبقَث  أصبَح وإ

 اهلل رسقل قال قال:  اهلل طبد بـ جابر حديث مـ ،أحؿد لإلمام «الؿسـد» ويف
ٓ   أكثك وٓ َذَكر ـمِ  ما» :ملسو هيلع هللا ىلص  فنن يرقد، حقـ طؼد ثالث معؼقدٌ  (2)جرير رأسف وطؾكإ

 الصالة إلك قام فنذا طؼدة، اكحؾ ْت  فتقّضل قام فنذا ؼدة،طُ  اكحؾ ْت  اهللَ  رَ كَ فَذ  استقؼظ
 .(3)«كؾ فا ُدهؼَ طُ  اكحؾ ْت 

 طـدما اإلكسان رأس ممخر طؾك يعؼد الشقطانَ  أنَّ  طؾك الحديثان هذان دلَّ  وقد
 تخذياًل  :فارُقد صقيٌؾ  لقٌؾ  طؾقؽ مؽاهنا: طؼدةٍ  كؾ   طؾك ويضرب طؼد، ثالث يـام

تف اوكؼًض  لف اوتثبقطً  لإلكسان  هذه مـ طؼدةٌ  اكحؾَّْت  ربَّف العبدُ  ذكر فنذا وطزيؿتف، لفؿَّ
 وذهب العؼد جؿقع طـفُ  اكحؾَّْت  صّؾك فنذا ثاكقة، طؼدة اكحؾَّْت  قّضلوت قام فنذا العؼد،
تُف، وارتػعت الؽسؾ، طـف  طؾقف، مؼباًل  الخقر طؾك احريًص  اكشقطً  وأصبح كػُسف، وصابت هؿَّ

 لف وحصؾ والـسقان، الغػؾة أطباءُ  طـف وتخػػ الشقطان، طؼد مـ تخؾص ٕكَّف وذلؽ
 الرحؿـ. برضا الػقز

 قام فنذا ،الؿسؾؿ مـ القضقء مقاضع طؾك يعؼد قد الشقطانَ  أنَّ  آخر كص   يف وجاء
 العؼد. تؾؽ طـف اكحؾَّت وتقضل

 بـ ُطؼبة حديث مـ -لف والؾػظ- «صحقحف» يف حبان وابـ أحؿد أخرج فؼد
تِل مـ رجٌؾ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  قال: مراط  كػَسف ُيعالج الؾقؾ ميؼق أم 

ل فنذا ،ُطؼٌد  وطؾقف فقرالطّ  إلك ل فنذا ُطؼدة، اكحؾ ت يديف وض   ُطؼدة، اكحؾ ت وجفف وض 
                                                           

 (.776« )صحقح مسؾؿ»(، و1141« )صحقح البخاري( »1)
 .الجرير: الحبؾ (1)
حف إلباين يف 3/315« )الؿسـد( »3)  (.614« )صحقح الرتغقب»(، وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أذماز الاطتيقاظ من النىم

 يف ومسؾؿ البخاري روى وقد الـػس، وخبث الؽسؾ مـ بذلؽ ولقسؾؿ الخقر، طؾك
 افقةقَ  طؾك الشقطانُ  يعؼُد » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، هريرة أبل طـ صحقحقفؿا

 صقيٌؾ  لقٌؾ  طؾقؽ فا:مؽاكَ  ؼدةٍ طُ  كؾ   طؾك ُب يضرِ  د،ؼَ طُ  ثالَث  كام هق إذا كؿأحدِ ِ رأسِ 
 اكحؾ ْت  صؾ ك فنن ؼدٌة،طُ  اكحؾ ْت  لَ ض  قَ تَ  فنن ؼدٌة،طُ  اكحؾ ْت  اهللَ  رَ كَ فَذ  ظَ قؼَ تَ اْس  فنن ،فارُقْد 

ٓ   ػس،الـ   صق َب  اكشقطً  َح فلصبَ  كؾ فا، ؼُدهطُ   .(1)«سالنكَ  الـػس خبقَث  أصبَح وإ

 اهلل رسقل قال قال:  اهلل طبد بـ جابر حديث مـ ،أحؿد لإلمام «الؿسـد» ويف
ٓ   أكثك وٓ َذَكر ـمِ  ما» :ملسو هيلع هللا ىلص  فنن يرقد، حقـ طؼد ثالث معؼقدٌ  (2)جرير رأسف وطؾكإ

 الصالة إلك قام فنذا طؼدة، اكحؾ ْت  فتقّضل قام فنذا ؼدة،طُ  اكحؾ ْت  اهللَ  رَ كَ فَذ  استقؼظ
 .(3)«كؾ فا ُدهؼَ طُ  اكحؾ ْت 

 طـدما اإلكسان رأس ممخر طؾك يعؼد الشقطانَ  أنَّ  طؾك الحديثان هذان دلَّ  وقد
 تخذياًل  :فارُقد صقيٌؾ  لقٌؾ  طؾقؽ مؽاهنا: طؼدةٍ  كؾ   طؾك ويضرب طؼد، ثالث يـام

تف اوكؼًض  لف اوتثبقطً  لإلكسان  هذه مـ طؼدةٌ  اكحؾَّْت  ربَّف العبدُ  ذكر فنذا وطزيؿتف، لفؿَّ
 وذهب العؼد جؿقع طـفُ  اكحؾَّْت  صّؾك فنذا ثاكقة، طؼدة اكحؾَّْت  قّضلوت قام فنذا العؼد،
تُف، وارتػعت الؽسؾ، طـف  طؾقف، مؼباًل  الخقر طؾك احريًص  اكشقطً  وأصبح كػُسف، وصابت هؿَّ

 لف وحصؾ والـسقان، الغػؾة أطباءُ  طـف وتخػػ الشقطان، طؼد مـ تخؾص ٕكَّف وذلؽ
 الرحؿـ. برضا الػقز

 قام فنذا ،الؿسؾؿ مـ القضقء مقاضع طؾك يعؼد قد الشقطانَ  أنَّ  آخر كص   يف وجاء
 العؼد. تؾؽ طـف اكحؾَّت وتقضل

 بـ ُطؼبة حديث مـ -لف والؾػظ- «صحقحف» يف حبان وابـ أحؿد أخرج فؼد
تِل مـ رجٌؾ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  قال: مراط  كػَسف ُيعالج الؾقؾ ميؼق أم 

ل فنذا ،ُطؼٌد  وطؾقف فقرالطّ  إلك ل فنذا ُطؼدة، اكحؾ ت يديف وض   ُطؼدة، اكحؾ ت وجفف وض 
                                                           

 (.776« )صحقح مسؾؿ»(، و1141« )صحقح البخاري( »1)
 .الجرير: الحبؾ (1)
حف إلباين يف 3/315« )الؿسـد( »3)  (.614« )صحقح الرتغقب»(، وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار527
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

527 أذكار االستيقاظ من النوم



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ل وإذا ُطؼدة، اكحؾ ت رأَسف مسح وإذا  لؾذي  اهلل فقؼقل ُطؼدة، اكحؾ ت ِرجَؾقف وض 
 ففق هذا طبدي سلَلـِل ما لقسلَلـِل، كػَسف يعالج هذا طبدي إلك اكظروا الحجاب: وراء
 .(1)«فل ففق هذا طبدي سلَلـِل ما لف،

 وبغسؾ ُطؼدة، تـحؾُّ  القديـ فبغسؾ بالقضقء، الؿسؾؿ طـ تـحؾُّ  أربع ُطؼدٌ  ففذه
جَؾقـ وبغسؾ ُطؼدة، تـحؾُّ  الرأس سحؿوب ُطؼدة، تـحؾُّ  القجف  ُطؼدة. تـحؾُّ  الر 

 طـ ولقثـقف الخقر، طـ ثبطفقل اإلكسان طؾك الشقطان يعؼدها ةقَّ حؼقؼ ُطؼدٌ  وهل
 .اهلل صاطة إلك الؼقام
 استقؼظ إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» يف ثبتو
ل مـامف مـ أحُدكؿ  .(2)«خقاشقؿف طؾك يبقُت  الشقطانَ  فنن   ؛اتمر   ثالث ولقستـثر فؾقتقض 
 الؿشروطة بإذكار وأتك قمِ الـَّ  طـد تعالك اهللَ  َذَكرَ  َمـ أنَّ  العؾؿ أهؾ بعُض  ذكر وقد

ذات  يف ُكصَّ  قد ٕكَّف الُعؼد: هذه مـ ويسؾؿ إحاديث هذه يف يدخؾ ٓ :ثقرةالؿل والتعقُّ
 .(3)ُيصبح حتك شقطانٌ  يؼربف وٓ حافظ اهلل مـ طؾقف يزال ٓ :هبا أتك َمـ أنَّ  الـقم أذكار بعض
َت  أن إلك كسؾف يف وتؿادى كقمِف يف استؿرَّ  َمـ إنَّ  ثؿ  الصبح صالةَ  كػسف طؾك ُيػق 

 حديث مـ «الصحقحقـ» فػل .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بذلؽ خربأ كؿا ُأُذكِف، يف يبقل الشقطانَ  نَّ نف
 بال رجٌؾ  ذاك» فؼال: أصبح حتك كام ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـد رجٌؾ  ُذكِر قال:  مسعقد ابـ

 ذلؽ إلك وإضافة كفقئتِفا، كؾُّفا والُعَؼدُ  فُقصبح ،(4)«ُأذكِف يف قال :أو ُأُذَكقف يف الشقطان
 ابـ طـ جاء وقد ،اوشر   وخسارة خقبةً  كذلؽ كان َمـ وحسب كف،أذ يف الشقطان يبقل

جؾ حسب» :قال أك ف  مسعقد  بال وقد ُيصبح حتك يـام أن الشر  و بةقْ الخَ  مـ الرَّ
والسالمة. العافقةَ  اهللَ  كسلل ،(5)«يصبح حتك فلقؾ اهلل يذكر فؾؿ أذكف، يف الشقطان

                                                           
 (.1555« )حبانصحقح ابـ »(، و4/111« )الؿسـد( »1)
 (.138« )صحقح مسؾؿ»(، و3195« )صحقح البخاري( »1)
 (.75)ص:« د الشقطانيمصائب اإلكسان مـ مؽا»ٓبـ مػؾح الؿطبقع بعـقان: « آستعاذة»( اكظر: 3)
 .(774) «صحقح مسؾؿ»(، و3171) «صحقح البخاري( »4)
ي(، وقال الحافظ ابـ حجر مختصر الؿؼريز - 113)ص:« ققام الؾقؾ»( رواه محؿد بـ كصر يف 5)

 «.وهق مقققف صحقح اإلسـاد(: »3/19« )الػتح»يف 
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   ع لَِؿـ الـافعة العظقؿة ٕذكارا مـ إن  أو ،اوقؾؼً  وحشة يجد أو مـامف يف ُيرو 
ةِ  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ » لف: ذلؽ مـ شلء حصقل طـد يؼقل أن :كقمف يف الػزع ُيصقبف  الت ام 

ـْ  ـْ  ِطَباِدِه، َوَشر   َوِطَؼابِِف، َغَضبِفِ  ِم ـِ  َهَؿَزاِت  َوِم َقاصِق  .«َيْحُضُرونِ  َوَأنْ  الش 

 ، العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد حديث مـ وغقُرهؿا والرتمذي داود أبق روى فؼد
ةِ  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ  َفْؾَقُؼْؾ: الـ ْقمِ  فِل َأَحُدُكؿْ  َفِزعَ  إَِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ـْ  الت ام   ِم

ـْ  ِطَباِدِه، َوَشر   َوِطَؼابِِف، َغَضبِفِ  قَ  َهَؿَزاِت  َوِم ـِ الش  َفا ؛َيْحُضُرونِ  َوَأنْ  اصِق ـْ  َفنِك  هُ  لَ  .(1)«َتُضر 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يا قال: أكَّف  القلقد بـ القلقد طـ «مسـده» يف أحؿد اإلمام وروى
ةِ  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ  َفُؼْؾ: َعَؽ َمْضج َأَخْذَت  إَِذا» قال: وحشًة، أجدُ  إك ل  َغَضبِفِ  ِمـ الت ام 

ـْ  ِطَبادِِه، َوَشر   َوِطَؼابِفِ  ـِ  َهَؿَزاِت  َوِم َقاصِق كَ َٓ  َفنِك فُ  َيْحُضُروِن، َوأن الش   ٓ  أَ  وبالَحرِي   َيُضر 
 .(2)«َؽ َيْؼَربَ 

 قال القلقد بـ خالد أنَّ  بؾغـِل قال: سعقد بـ يحقك طـ «الؿقصل» يف مالؽ وروى
عُ  إك ل :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ  قؾ:» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لف فؼال مـامل، يف ُأروَّ

ةِ  ـْ  الت ام  ـْ  ِطَباِدِه، َوَشر   َوِطَؼابِِف، َغَضبِفِ  ِم ـِ  َهَؿَزاِت  َوِم َقاصِق  .(3)«َيْحُضُرونِ  َوَأنْ  الش 

 رجٌؾ  جاء قال: الؿـؽدر بـ محؿد طـ «والؾقؾة الققم طؿؾ» يف السـل ابـ وروى
 فؼؾ: فراشؽ إلك َأَويَت  إذا» فؼال: الؿـام، يف راهاي أهاويَؾ  إلقف فشؽا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   إلك

                                                           
 (3518« )الرتمذيجامع »(، و3893« )ســ َأبل داود»(، و181/ 1) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

ـف إلباين يف والؾػظ لف  (.711« )صحقح الجامع»، وحسَّ
 (.41)ص:« الطقبصحقح الؽؾؿ »يف  (، وذكره إلباين4/57« )الؿسـد( »1)
، ثؿ أسـده «وهذا حديث مشفقر مسـًدا وغقر مسـد»(، وقال ابـ طبد الرب: 1737« )الؿقصل( »3)

 (.164« )الصحقحة»(، واكظر: 11/119« )التؿفقد»مـ صريؼ ابـ طققـة وغقره. 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة528
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   ع لَِؿـ الـافعة العظقؿة ٕذكارا مـ إن  أو ،اوقؾؼً  وحشة يجد أو مـامف يف ُيرو 
ةِ  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ » لف: ذلؽ مـ شلء حصقل طـد يؼقل أن :كقمف يف الػزع ُيصقبف  الت ام 

ـْ  ـْ  ِطَباِدِه، َوَشر   َوِطَؼابِِف، َغَضبِفِ  ِم ـِ  َهَؿَزاِت  َوِم َقاصِق  .«َيْحُضُرونِ  َوَأنْ  الش 

 ، العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد حديث مـ وغقُرهؿا والرتمذي داود أبق روى فؼد
ةِ  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ  َفْؾَقُؼْؾ: الـ ْقمِ  فِل َأَحُدُكؿْ  َفِزعَ  إَِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ـْ  الت ام   ِم

ـْ  ِطَباِدِه، َوَشر   َوِطَؼابِِف، َغَضبِفِ  قَ  َهَؿَزاِت  َوِم ـِ الش  َفا ؛َيْحُضُرونِ  َوَأنْ  اصِق ـْ  َفنِك  هُ  لَ  .(1)«َتُضر 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يا قال: أكَّف  القلقد بـ القلقد طـ «مسـده» يف أحؿد اإلمام وروى
ةِ  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ  َفُؼْؾ: َعَؽ َمْضج َأَخْذَت  إَِذا» قال: وحشًة، أجدُ  إك ل  َغَضبِفِ  ِمـ الت ام 

ـْ  ِطَبادِِه، َوَشر   َوِطَؼابِفِ  ـِ  َهَؿَزاِت  َوِم َقاصِق كَ َٓ  َفنِك فُ  َيْحُضُروِن، َوأن الش   ٓ  أَ  وبالَحرِي   َيُضر 
 .(2)«َؽ َيْؼَربَ 

 قال القلقد بـ خالد أنَّ  بؾغـِل قال: سعقد بـ يحقك طـ «الؿقصل» يف مالؽ وروى
عُ  إك ل :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ  قؾ:» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لف فؼال مـامل، يف ُأروَّ

ةِ  ـْ  الت ام  ـْ  ِطَباِدِه، َوَشر   َوِطَؼابِِف، َغَضبِفِ  ِم ـِ  َهَؿَزاِت  َوِم َقاصِق  .(3)«َيْحُضُرونِ  َوَأنْ  الش 

 رجٌؾ  جاء قال: الؿـؽدر بـ محؿد طـ «والؾقؾة الققم طؿؾ» يف السـل ابـ وروى
 فؼؾ: فراشؽ إلك َأَويَت  إذا» فؼال: الؿـام، يف راهاي أهاويَؾ  إلقف فشؽا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   إلك

                                                           
 (3518« )الرتمذيجامع »(، و3893« )ســ َأبل داود»(، و181/ 1) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

ـف إلباين يف والؾػظ لف  (.711« )صحقح الجامع»، وحسَّ
 (.41)ص:« الطقبصحقح الؽؾؿ »يف  (، وذكره إلباين4/57« )الؿسـد( »1)
، ثؿ أسـده «وهذا حديث مشفقر مسـًدا وغقر مسـد»(، وقال ابـ طبد الرب: 1737« )الؿقصل( »3)

 (.164« )الصحقحة»(، واكظر: 11/119« )التؿفقد»مـ صريؼ ابـ طققـة وغقره. 
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 َما ُيكاُل ِعِيَد الَفَصِع ِفٌ اليَِّىِو
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ةِ  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ  ـْ  الت ام  ـْ  ِطَباِدِه، َشر   َوِمـ َوِطَؼابِِف، َغَضبِفِ  ِم ـِ  َهَؿَزاِت  َوِم َقاصِق  َوَأنْ  الش 
 .(1)«َيْحُضُرونِ 

 ،والخقِف  الػزع مـ بشلء كقمف يف ُيصاب َمـ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  أرَشدَ  طظقؿٌ  دطاءٌ  ففذا
َـّ  فزُطف، طـف لقذهب يؼقلف أن خقفةؿال إشقاء مـ مـامف يف يرى قد ما بسبب  كػُسف، ولتطؿئ

ـَ   يعؾـ مباَرك، طظقؿ دطاءٌ  وهق وروُطف، خقُفف طـف ولقـصرَف  كقمف، يف ويفدأَ  ولقسؽ
 شر   ومـ ،سبحاكف وطؼابف غضبف مـ إلقف وفراَره بف واحتؿاَءه اهلل إلك التجاَءه العبدُ  فقف

 أحقالف. كؾ   يف أو كقمف يف سقاءٌ  العبد، يحضروا أن ومـ الشقاصقـ هؿزات ومـ طباِده،

ه ٓ قالف َمـ أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أخرب وقد  .امـف وسالمة طافقة يف يؽقن بؾ الشقاصقـ، تضرُّ

ة اهلل بؽؾؿات أطقذ» وققلف:  واطتصامٌ  اهلل إلك التجاءٌ  فآستعاذةُ  ألتجُئ، أي: :«الت ام 
 الخالئؼ، وتدبقرُ  إمقر أِزمةُ  بقده الذي سبحاكف رب ف إلك يمذيف ما كؾ   مـ فار   باهلل والعائذُ  ف،ب
ة اهلل كؾؿاُت »و  البشر. كالمَ  يؾحُؼ  كؿا طقٌب  وٓ كؼٌص  يؾحُؼفا ٓ التل أي: «الت ام 

 فكػَس  هبا َوَصَػ   هلل ثابتةٌ  فعؾقَّةٌ  صػةٌ  الغضب «وطؼابف غضبف ـْ مِ » وققلف:
 ويبغض، ويحّب  ويرضك يغضب  وهق سـَّتف، يف ملسو هيلع هللا ىلص رسقُلف هبا ووَصَػف كتابف، يف
ـَّة الؽتاب يف وردت كثقرةٌ  فعؾّقةٌ  صػاٌت  ولف  الؿـفُج  وهق- السـَّة أهؾ ومـفج .والسُّ

 كؿا هلل ُيثبتقهنا أكَّفؿ :الصػات هذه تجاه -مسؾؿ كؾُّ  طؾقف يؽقن نأ يـبغل الذي الحؼُّ 
 بتحريٍػ  :مـفا شلء يف يخقضقا أن دون ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف لف أثبتفا وكؿا ـػسفل سبحاكف أثبتفا
بَّ  نَّ لب ُيممـقن ففؿ تؿثقؾ، وأ تؽققػ أو تعطقؾٍ  أو ذون يغضُب، العظقؿ الرَّ  بف ويتعقَّ

  كؾ   ـط الُبعدِ  طؾك أكػَسفؿ وُيجاهدون ُيغِضبف، شلءٍ  كؾ   ومـ غضبف مـ سبحاكف
 طؼابف. ويقجُب  سبحاكف ُيغِضبف ما

   ا وإن ب   ُيغضُب  ِمؿ  اتف يف العبدُ  يؾجل أن :طؼابف ويقجُب  الر   خقفف وطـد ُمؾؿَّ
عقػ بالعبد يؾقُؼ  وكقػ سبحاكف، غقِره إلك وفزطف  مثؾِف، ضعقػ طبدٍ  إلك يؾجل أن الضَّ
 أجؿعقـ، الخؾؼ وخالَؼ  العاَلؿقـ ربَّ  وَيَدعُ  مثؾِف مخؾقٍق  إلك الؿخؾقُق  يؾجل وكقػ

                                                           
 (.164« )السؾسؾة الصحقحة»(، وراجع 741ٓبـ السـل )« طؿؾ الققم والؾقؾة( »1)
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ْىِم  َما ُيقاُى ِعْنَد الَفَصِع ِفي  النَّ

اتِفؿ يف يذهبقن َمـ أفؽارِ  وتػاهةَ  طؼقلِ  الةَضح دركك وهـا  إلك فَزطفؿ وطـد ُمؾؿَّ
افقـ الؽفـة حرة والؿشعقذيـ والدجاجؾة والعرَّ ؿقـ والسَّ  إخقان مـ وغقِرهؿ والؿـج 

 تخؾقَصفؿ مـفؿ ويطؾبقن حاجَتفؿ، بلبقاهبؿ وُيـزلقن حاَلفؿ، إلقفؿ يشؽقن الشقاصقـ،
َّٓ  ُتطؾُب  ٓ التل إمقر مـ ذلؽ غقر لكإ فزطفؿ، مـ وإكجاءهؿ كربتِفؿ مـ  اهلل مـإ
َّٓ  فقفا ُيؾجل وٓ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ وحده إلقفإ
 الؿضَطرَّ  يجقب ففؾ ،[61]الـؿؾ: ﴾ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ
ر الؽروُب  أقؾؼتف الذي ا لؾَخالص واضطر الؿطؾقب، طؾقف وتعسَّ َّٓ  فقف هق مِؿَّ  اهللإ

َّٓ  بف ؾُّ وَيحُ  اإلكسانَ  ُيصقب الذي السقءَ  يؽشػ وهؾ !وحده؟ ـْ  !وحده؟ اهللإ  ولؽ
رُ  َّٓ  ضعقػ، لف وتدبُُّرهؿ قؾقٌؾ، إمر لفذا الـاسِ  تَذكُّ  َؿاولَ  اهلل، غقر طؾك أقبؾقا َلَؿاوإ
 سقاه. أحدٍ  إلك واملج

 الغضب، :هل فالصػةُ  وأثرها، الصػةِ  بقـ جؿعٌ  فقف «وطؼابف غضبف مـ» وققلف:
 ذلؽ. مـ باهلل كعقذ العؼاب، حؾقُل  :هق وأثُرها

، بف قام طباِدك مـ طبدٍ  أي   يف شر   كؾ   مِـ أي: «طباده وشر  » وققلف:  والعبقديةُ  الشرُّ
 سبحاكف، لف خاضعةٌ  هلل ُمذلَّؾةٌ  معبَّدةٌ  كؾُّفا الؿخؾققات إذ العامة: العبقدية هبا الؿراد هـا
 .[93]مريؿ: ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ تعالك: قال كؿا

 :والفؿزة هؿزة، جؿع الفؿزات «يحضرون وأن الشقاصقـ هؿزات ومـ» وققلف:
 آدم. لَبـِل وأذاهؿ اهتؿاصابإ وجؿقعُ  ووساوُسفؿ الشقاصقـ كزغاُت  :والؿراد الـخس،

 وطؾك أحقالل، جؿقع يف طـدي الشقاصقـ يحضرَ  أن أي: «يحضرون وأن» وققلف:
 حقَلف، وَيحقمقا صاًل أ يحضروه نأو الشقاصقـ هؿزات مـ باهلل يستعقذ فالعبدُ  هذا

ـت َّٓ  آستعاذةُ  فتضؿَّ قهأ  يؼربقه. وٓ َيؿسُّ

ذ أجؿعف وما !أثره أطَظؿ وما !دطاء مـ أطَظؿف فؿا  اسببً  يؽقن قد ما كؾ   مـ لؾتعقُّ
 .التقفقؼ وللُّ  وحده واهلل !وقؾؼف اإلكسان لػزع
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة530
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْىِم  َما ُيقاُى ِعْنَد الَفَصِع ِفي  النَّ

اتِفؿ يف يذهبقن َمـ أفؽارِ  وتػاهةَ  طؼقلِ  الةَضح دركك وهـا  إلك فَزطفؿ وطـد ُمؾؿَّ
افقـ الؽفـة حرة والؿشعقذيـ والدجاجؾة والعرَّ ؿقـ والسَّ  إخقان مـ وغقِرهؿ والؿـج 

 تخؾقَصفؿ مـفؿ ويطؾبقن حاجَتفؿ، بلبقاهبؿ وُيـزلقن حاَلفؿ، إلقفؿ يشؽقن الشقاصقـ،
َّٓ  ُتطؾُب  ٓ التل إمقر مـ ذلؽ غقر لكإ فزطفؿ، مـ وإكجاءهؿ كربتِفؿ مـ  اهلل مـإ
َّٓ  فقفا ُيؾجل وٓ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ وحده إلقفإ
 الؿضَطرَّ  يجقب ففؾ ،[61]الـؿؾ: ﴾ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ
ر الؽروُب  أقؾؼتف الذي ا لؾَخالص واضطر الؿطؾقب، طؾقف وتعسَّ َّٓ  فقف هق مِؿَّ  اهللإ

َّٓ  بف ؾُّ وَيحُ  اإلكسانَ  ُيصقب الذي السقءَ  يؽشػ وهؾ !وحده؟ ـْ  !وحده؟ اهللإ  ولؽ
رُ  َّٓ  ضعقػ، لف وتدبُُّرهؿ قؾقٌؾ، إمر لفذا الـاسِ  تَذكُّ  َؿاولَ  اهلل، غقر طؾك أقبؾقا َلَؿاوإ
 سقاه. أحدٍ  إلك واملج

 الغضب، :هل فالصػةُ  وأثرها، الصػةِ  بقـ جؿعٌ  فقف «وطؼابف غضبف مـ» وققلف:
 ذلؽ. مـ باهلل كعقذ العؼاب، حؾقُل  :هق وأثُرها

، بف قام طباِدك مـ طبدٍ  أي   يف شر   كؾ   مِـ أي: «طباده وشر  » وققلف:  والعبقديةُ  الشرُّ
 سبحاكف، لف خاضعةٌ  هلل ُمذلَّؾةٌ  معبَّدةٌ  كؾُّفا الؿخؾققات إذ العامة: العبقدية هبا الؿراد هـا
 .[93]مريؿ: ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ تعالك: قال كؿا

 :والفؿزة هؿزة، جؿع الفؿزات «يحضرون وأن الشقاصقـ هؿزات ومـ» وققلف:
 آدم. لَبـِل وأذاهؿ اهتؿاصابإ وجؿقعُ  ووساوُسفؿ الشقاصقـ كزغاُت  :والؿراد الـخس،

 وطؾك أحقالل، جؿقع يف طـدي الشقاصقـ يحضرَ  أن أي: «يحضرون وأن» وققلف:
 حقَلف، وَيحقمقا صاًل أ يحضروه نأو الشقاصقـ هؿزات مـ باهلل يستعقذ فالعبدُ  هذا

ـت َّٓ  آستعاذةُ  فتضؿَّ قهأ  يؼربقه. وٓ َيؿسُّ

ذ أجؿعف وما !أثره أطَظؿ وما !دطاء مـ أطَظؿف فؿا  اسببً  يؽقن قد ما كؾ   مـ لؾتعقُّ
 .التقفقؼ وللُّ  وحده واهلل !وقؾؼف اإلكسان لػزع
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار531
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

531 ما يقال عند الفزع في النوم
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ـَّة يف ثبت  الؿسؾؿُ  يؼقَلف أن يـبغل ما بقان يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل   طـ طديدةٌ  يُث أحاد السُّ
 يؽره. ما فقف يرى طـدما أو ُيحبُّ  ما مـامف يف يرى طـدما ويػعَؾف

  :إحاديث هذه ومـ

 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  سؿع أكَّف ، الخدري سعقد أبل طـ «صحقحف» يف البخاري رواه ما
َؿا ب َفاُيح ُرْؤَيا َأَحُدُكؿْ  َرَأى إَِذا» يؼقل: ـَ  ِهلَ  َفنِك  ْث  َطَؾْقَفا اهللَ  َفْؾَقْحَؿدِ  اهللِ، ِم  بَِفا، َوْلُقَحد 
ا َذلَِؽ  َغْقرَ  َرَأى َوإَِذا َؿا َيْؽَرُه، ِمؿ  ـَ  ِهلَ  َفنِك  ْقَطاِن، ِم ـْ  َفْؾَقْسَتِعْذ  الش  َها، ِم َٓ  َشر   َيْذُكْرَهاَو

َفا ََٕحٍد، هُ َٓ  َفنِك   .(1)«َتُضر 

ْؤَيا َأَرى ُكـُْت  َلَؼدْ  قال: سؾؿة أبل طـ «الصحقحقـ» ويف  ْعُت َسؿ َحتَّك َفتُْؿِرُضـِل الرُّ
ْؤَيا ََٕرى ُكـُْت  َوَأَكا َيُؼقُل: َقَتاَدةَ  َأَبا ْؤَيا» َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  ْعُت َسؿ َحتَّك ُتْؿِرُضـِل، الرُّ  الر 

ـَ  الَحَسـَةُ  ْث  اَل فَ  ُيِحب   َما َأَحُدُكؿْ  َرَأى َفنَِذا اهللِ، ِم ٓ   بِفِ  ُيَحد  ـْ إِ ، َم  َيْؽَرُه، َما َرَأى َوإَِذا ُيِحب 
ذْ  ـْ  بِاهللِ  َفْؾَقتََعق  َها ِم ْقَطاِن، َوَشر   َشر  َٓ  ،اثً اَل ثَ  َولَْقْتُػْؾ  الش  ْث َو َفا بَِفا ُيَحد  ـْ  َفنِك  هُ  َل  .(2)«َتُضر 

 َرَأى إَِذا» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ  جابر حديث مـ «مسؾؿ صحقح» ويف
ْؤَيا َأَحُدُكؿ ـْ  َفْؾَقْبُصْؼ  َيْؽَرُهَفا الر  ـَ  بِاهللِ  َولْقَْستَِعْذ  ،اثً اَل ثَ  َيَساِرهِ  َط قْطَانِ  ِم ْل  ،اثالثً  الش   َولَْقَتَحق 

ـْ   .(3)«َطَؾْقفِ  َكانَ  ال ِذي َجـْبِفِ  َط

 يؽقن أن يـبغل وما بالرؤيا ؾَّؼتتع الػقائد مـ جؿؾة طؾك إحاديث هذه دلَّت وقد
، برؤيتفا يػرح أمقر مـ :مـامف يف يراه ما تجاه الؿممـ طؾقف  لرؤيتفا يحزن أمقر أو ويُسرُّ

  .ويضجر
                                                           

 (.6985« )اريصحقح البخ( »1)
 (.1161« )صحقح مسؾؿ»، ووالؾػظ لف (7144« )صحقح البخاري( »1)
 (.1161« )صحقح مسؾؿ( »3)
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ْو َيْنَسهُ 
َ
ي ِفي َمَناِمِه َما ُيِحبُّ أ

َ
 َما َيُقىُلُه َمْن َزأ

 :يلتل ما إحاديث هذه فقائد ومـ

 ًٓ  طبده إلك ساقفا ، اهلل مـ وأكَّفا الؿسؾؿ، يراها الصالحة الرؤيا شلن تعظقؿُ  :أو 
 تعالك: اهلل قال كؿا لػماده، لكةً ؿْ صَ و لؼؾبف اوتلكقًس  بالخقر، لف بشارةً  حقاتف يف الؿممـ

 السؾػ: مـ واحد غقرُ  قال ،[64]يقكس: ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿
 .«لف ُترى أو الصالح الّرجُؾ  يراها الصالحة الرؤيا هل»

ا مـامف يف الؿممـ يراه ما أنَّ  بقان :اثاكقً   نحزُ لقَ  :الشقطان مـ هق إكَّؿا يؽرهف مِؿَّ
هؿ ولقس آمـقا، الذيـ َّٓ  اشقئً  بضار    .اهلل بنذنإ

  :أقسام ثالثة إلك يـؼسؿُ  مـامف يف اإلكسانُ  يراه وما

 مـ هل التل والرؤيا لف، قتئر أو رآها لَِؿـ اهلل مـ ُبشرى هل التل الصالحة الرؤيا
 ضربُفاي مؽروهة وأمثاٌل  مـامف يف لإلكسان الشقطان هبا يليت أهاويؾ وهل الشقطان
َجر طؾقف الحزن وإدخال اإلكسان طؾك التشقيش بؼصد  الثالث: والؼسؿ قؾبف، يف والضَّ
ا مـامف يف اإلكسان طؾك تجري التل إحالم هل ثيُ  مِؿَّ جُؾ  بف حد   القؼظة يف كػَسف الرَّ

 القؼظة. يف جرياهنا الؿـام يف طؾقف تجري

  .ُيحبُّ  ما مـامف يف ىير طـدما الؿسؾؿُ  يػعَؾف أن يـبغل ما بقان :اثالثً 

ة يف ذلؽ ويتؾّخُص   :أمقر طد 

 ،لف ُترى أو يراها الصالحة بالرؤيا ويستبشرَ  يػرَح  أن لف يـبغل الؿسؾؿَ  أنَّ  ل:إوّ 
ه وٓ الؿممـ تسرّ » :-السؾػ بعض قال كؿا- فالرؤيا يغرتّ، َّٓ وأ  .«تغرُّ

 :إيَّاه مـحف الذي والػضؾِ  إلقف ساقف الذي الخقر هذا طؾك  اهللَ  يحؿدَ  أن الثاين:
رة. الرؤيا هبذه أكرَمف حقث  الؿبش 

َث  أن الثالث:  أكَّفؿ معف شلهنؿ الذيـ ،وُجؾسائف إخقاكف مـ ُيحبُّ  َمـ هبا ُيحد 
 التل الرؤيا فتؽقن واإلحسان، الرب  طؾك معف ويتقاصقن الخقر، طؾك معف يتعاوكقن

 .مجآتف يف ضل  لؾؿُ  اوحافزً  فقفؿ، الخقر لزيادة اسببً  رآها

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

532
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْو َيْنَسهُ 
َ
ي ِفي َمَناِمِه َما ُيِحبُّ أ

َ
 َما َيُقىُلُه َمْن َزأ

 :يلتل ما إحاديث هذه فقائد ومـ

 ًٓ  طبده إلك ساقفا ، اهلل مـ وأكَّفا الؿسؾؿ، يراها الصالحة الرؤيا شلن تعظقؿُ  :أو 
 تعالك: اهلل قال كؿا لػماده، لكةً ؿْ صَ و لؼؾبف اوتلكقًس  بالخقر، لف بشارةً  حقاتف يف الؿممـ

 السؾػ: مـ واحد غقرُ  قال ،[64]يقكس: ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿
 .«لف ُترى أو الصالح الّرجُؾ  يراها الصالحة الرؤيا هل»

ا مـامف يف الؿممـ يراه ما أنَّ  بقان :اثاكقً   نحزُ لقَ  :الشقطان مـ هق إكَّؿا يؽرهف مِؿَّ
هؿ ولقس آمـقا، الذيـ َّٓ  اشقئً  بضار    .اهلل بنذنإ

  :أقسام ثالثة إلك يـؼسؿُ  مـامف يف اإلكسانُ  يراه وما

 مـ هل التل والرؤيا لف، قتئر أو رآها لَِؿـ اهلل مـ ُبشرى هل التل الصالحة الرؤيا
 ضربُفاي مؽروهة وأمثاٌل  مـامف يف لإلكسان الشقطان هبا يليت أهاويؾ وهل الشقطان
َجر طؾقف الحزن وإدخال اإلكسان طؾك التشقيش بؼصد  الثالث: والؼسؿ قؾبف، يف والضَّ
ا مـامف يف اإلكسان طؾك تجري التل إحالم هل ثيُ  مِؿَّ جُؾ  بف حد   القؼظة يف كػَسف الرَّ

 القؼظة. يف جرياهنا الؿـام يف طؾقف تجري

  .ُيحبُّ  ما مـامف يف ىير طـدما الؿسؾؿُ  يػعَؾف أن يـبغل ما بقان :اثالثً 

ة يف ذلؽ ويتؾّخُص   :أمقر طد 

 ،لف ُترى أو يراها الصالحة بالرؤيا ويستبشرَ  يػرَح  أن لف يـبغل الؿسؾؿَ  أنَّ  ل:إوّ 
ه وٓ الؿممـ تسرّ » :-السؾػ بعض قال كؿا- فالرؤيا يغرتّ، َّٓ وأ  .«تغرُّ

 :إيَّاه مـحف الذي والػضؾِ  إلقف ساقف الذي الخقر هذا طؾك  اهللَ  يحؿدَ  أن الثاين:
رة. الرؤيا هبذه أكرَمف حقث  الؿبش 

َث  أن الثالث:  أكَّفؿ معف شلهنؿ الذيـ ،وُجؾسائف إخقاكف مـ ُيحبُّ  َمـ هبا ُيحد 
 التل الرؤيا فتؽقن واإلحسان، الرب  طؾك معف ويتقاصقن الخقر، طؾك معف يتعاوكقن

 .مجآتف يف ضل  لؾؿُ  اوحافزً  فقفؿ، الخقر لزيادة اسببً  رآها

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار533
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

533 ما يقوله َمن رأى في منامه ما يحب أو يكره



. 

. 
 546 

 

 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ث َّٓ أ الرابع:  أو ،الحسد أو مـف إذى حصقل لؿػسدة ادرءً  :يؽره مـ هبا يحد 
 ذلؽ. كحق

مة: إحاديث طؾقفا اشتؿؾت التل الػقائد ومـ :ارابعً   يػعؾف أن يـبغل ما بقان الؿتؼد 
  .يؽره ما مـامف يف رأى إذا الؿسؾؿ

 :تقةأ إمقر يف ذلؽ صخ  ويتؾ

 الفؿ   وإدخال الؿممـ تحزيـ بف يريد الشقطان مـ هق إكَّؿا ذلؽ أنَّ  يعؾؿَ  أن :إول
 بذلؽ. باَلف يشغؾ َّٓ وأ ،الشقطان مؽر إلك يؾتػت َّٓ أ فعؾقف .طؾقف والػزع والغؿ  

ذ أن :الثاين ها مـ باهلل يتعقَّ ذ .الرجقؿ الشقطان وشر   شر   اهلل إلك التجاءٌ  :والتعق 
 .[111طؿران: ]آل ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ فسبحاك بف واطتصامٌ 

ـَ  يليت الشقطانَ  ٕنَّ  ققؾ: وقد ،اثالثً  يساره طـ يبُصؼ أن :الثالث  قَِبؾ مِـ آدم اب
 الشقطان فقليت القسار، جفة مـ قريٌب  والؼؾُب  الؼؾب، يف ُيقسقس أن يريد ٕكَّف يساره:

 أطؾؿ. واهلل الؼريبة، جفتف مـ

َل  أن :الرابع  ذلؽ يف نَّ إ :هذا مـ الحؽؿة يف وققؾ طؾقف، كان الذي جـبف طـ يتحقَّ
 ًٓ ل تػاؤ ة حالٍ  إلك الؿحزكة الؿسقئة الحال هذه مـ بالتحقُّ  ُمػرحة. ُمِسرَّ

َّٓ  :الخامس ثأ  صحقح» يف جاء وقد يؽرهفا، أمقرٍ  مـ مـامف يف رأى بؿا اأحدً  يحد 
 يف رأيُت  اهلل، رسقل يا فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل إلك رجٌؾ  جاء قال:  جابر طـ «مسؾؿ
 يف بلحدكؿ الشقطان لعب إذا» وقال: ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  فضحؽ قال: ُقطع، رأسل كلنَّ  الؿـام
ث فال مـامف  فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   إلك أطرابل   جاء قال: أخرى رواية ويف ،(1)«َس االـ   بف ُيحد 

 فؼال ره،ثَ أَ  طؾك دُت فاشتدَ  َج رَ ْح دَ فتَ  ُضرب رأسل نَّ لك الؿـام يف رأيُت  ،اهلل رسقل يا
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  ث ٓ» لألطرابل   .(2)«مـامؽ يف بَؽ  الشقطان بتؾع ب الـاَس  ُتحد 

                                                           
 (.1168« )صحقح مسؾؿ( »1)
 (.1168« )صحقح مسؾؿ( »1)
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ْو َيْنَسهُ 
َ
ي ِفي َمَناِمِه َما ُيِحبُّ أ

َ
 َما َيُقىُلُه َمْن َزأ

م ما فعؾ ـْ مَ  أنَّ  أخرب قد ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  إنَّ  ثؿ ه ٓ تؼدَّ  لفذه فعُؾف يؽقن بؾ رؤياه، تضرُّ
 الشقاصقـ. وشر   الرؤيا شر   مـ -اهلل بنذن- اواققً  اسببً  إمقر

 طـ ابعقدً  صاطتف، طؾك امحافظً  هلل امتَّؼقً  يؽقن نأ -كؾ ف ذلؽ مع- العبد وطؾك
 سبحاكف. وطـايتف برطايتف اُمحاصً  اهلل بحػظ امحػقضً  بذلؽ لقؽقن معاصقف:

 .(1)«الؿـام يف رأيَت  ما ُتبالِ  وٓ الَقؼظة، يف اهللَ  اتَّؼ» : سقريـ ابـ قال وقد

َّٓ  قّقة وٓ حقل وٓ التؽالن، وطؾقف الؿستعان، واهلل  العظقؿ. العؾل   باهللإ

 

 

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 .(1768) «الزهد»رواه أحؿد يف  (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْو َيْنَسهُ 
َ
ي ِفي َمَناِمِه َما ُيِحبُّ أ

َ
 َما َيُقىُلُه َمْن َزأ

م ما فعؾ ـْ مَ  أنَّ  أخرب قد ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  إنَّ  ثؿ ه ٓ تؼدَّ  لفذه فعُؾف يؽقن بؾ رؤياه، تضرُّ
 الشقاصقـ. وشر   الرؤيا شر   مـ -اهلل بنذن- اواققً  اسببً  إمقر

 طـ ابعقدً  صاطتف، طؾك امحافظً  هلل امتَّؼقً  يؽقن نأ -كؾ ف ذلؽ مع- العبد وطؾك
 سبحاكف. وطـايتف برطايتف اُمحاصً  اهلل بحػظ امحػقضً  بذلؽ لقؽقن معاصقف:

 .(1)«الؿـام يف رأيَت  ما ُتبالِ  وٓ الَقؼظة، يف اهللَ  اتَّؼ» : سقريـ ابـ قال وقد

َّٓ  قّقة وٓ حقل وٓ التؽالن، وطؾقف الؿستعان، واهلل  العظقؿ. العؾل   باهللإ
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 .(1768) «الزهد»رواه أحؿد يف  (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

535 ما يقوله َمن رأى في منامه ما يحب أو يكره
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ـَّة يف ثبت لؼد  خرج إذا الؿسؾؿُ  يؼقلفا كافعةٌ  وأدطقةٌ  مباركةٌ  أذكارٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ السُّ

ف ما وُكػل اهلل، بنذن ُحػظ قالفا فنذا زلف،ـْ مَ  مـ  وُهدي فات،أو الشرور مـ وُوقل ،أهؿَّ
 ، مالؽ بـ أكس طـ وغقُرهؿا دودا وأبق الرتمذي روى .والصقاب الحؼ   صريؼ إلك
ُجُؾ  َخَرَج  إَِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ـْ  الر  ْؾُت  اهللِ، ْسؿِ ابِ  َفَؼاَل: َبْقتِِف، ِم  َحْقَل َٓ  اهللِ، َطَؾك َتَقك 

 َٓ ةَ َو ٓ   ُقق  ك َوُوقِقَت، َوُكِػقَت  يَت ُهدِ  ِحقـَئٍِذ: ُيَؼاُل  َقاَل: بِاهللِ،إِ ْقطَاُن، َطـْفُ  َفَقَتـَح   َفَقُؼقُل  الش 
 .(1)«؟!َوُوقِلَ  َوُكِػلَ  ُهِديَ  َقْد  َبَرُجؾٍ  َلَؽ  َػ َكقْ  آَخُر: َشْقَطانٌ 

كر وهذا ةٍ  كؾ   يف يؼقلف أن لؾؿسؾؿِ  كافعٌ  الؿبارك الذ   لؼضاء بقتف مـ فقفا يخرج مرَّ
 قضاء يف اوُمعاكً  سقره، يف امحػقضً  لقؽقن وذلؽ دكققية،ال أو الديـقة مصالِحف مـ شلء

دً  مصالحف،  لف يؽقن نلب طقـ، صرفة رب ف طـ لف ِغـك ٓ والعبدُ  وحاجتف، وجفتف يف امسدَّ
َّٓ  ذلؽ العبدُ  يـال وٓ ،اوهاديً  ادً وُمسد   ،اوممي دً  احافظً  فإ  حصقلف يف  اهلل إلك بالتقجُّ
كرَ  هذا يؼقل نأ إلك زلفـْ مَ  مـ خرج َمـ -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- فلرشد وكقؾف،  الذ 

 وأفات. الشرور ولقققك ف،وحاجتَ  فؿَّ هَ  ولُقؽػك صريؼف، يف لُقفدى :الؿبارك

جُؾ  خرج إذا» :وققلف  الؿـزل البقت ومثُؾ  بقتف، مـ خروجف حال أي: ،«بقتف مـ الر 
 الؿسافر. مـف ُيسافر الذي

 طـدما لحالِف امـاسبً  فعاًل  يؼدر فاطؾ فؽؾُّ  أخرج، اهلل سؿاب أي: «اهلل سؿاب» وققلف:
 تسديد.الو حػظالو العقن اهلل مـ اصالبً  أخرج أي: لالستعاكة، «اهلل سؿاب» يف اءوالب يبسؿؾ،

ضُت  طؾقف، اطتؿدُت  أي: «اهلل طؾك تقك ؾت» وققلف:  إلقف، أمقري جؿقعَ  وفقَّ

                                                           
حف إلباين3416« )الّترمذي جامع»(، و5195« )ســ أبل داود( »1)  «جامعصحقح ال»يف  (، وصحَّ
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ًَ امَلِيِصِل  َأِذَكاُز اخُلُسوِج ِم
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ْذَماُز الُخُسوِج ِمَن املَْنِزِى 
َ
 أ

ُؾ   بؾ اهلل، لغقر صرُفف يجقز وٓ الؼؾقب، أطؿال مـ وهق والتػقيض آطتؿادُ  هق فالتقكُّ
 ،[13]الؿائدة: ﴾مئ حئ جئ ی ی ی﴿ تعالك: قال وحده، هلل إخالُصف يجب
 أكقاع جؿعُ أ والتقكُؾ  اإليؿان، يف اشرصً  ذلؽ فجعؾ غقره، طؾك ٓ وحده طؾقف أي:

 اطاتوالط الصالحة إطؿال مـ طـف يـشل لَِؿا وأطظُؿفا: التقحقد مؼامات وأطؾك العبادة
طة،  سقاه َمـ دون والدكققية الديـقة أمقره جؿقع يف اهلل طؾك العبدُ  اطتؿد إذا فنكَّف الؿتـق 

ف، اهللُ  وكػاه طؾقف، إقبالف وزاد باهلل، صؾُتف وققيت إخالُصف، صحَّ   ہ﴿ تعالك: قال هؿَّ
، فقف مطؿع فال كافقف اهلل كان وَمـ كافقف، أي: ،[3]الطالق: ﴾ھھ ھ ھ ہ ہ  لعدو 
َـّ  وَمـ وإرض السؿقات لف كادت لقو  مـ اهلل ورزقف امخرًج و افَرًج  لف اهلل لجعؾ فقف

 جؾب أسباب أطظؿُ  وأكَّف التقكؾ فضؾ ِطَظؿِ  طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف يحتسب، ٓ حقث
 الؿضار. ودفع الؿـافع

ٓ   ققة وٓ حقل ٓ» وققلف:  اهلل، إلك وتػقيضٍ  واستسالمٍ  إسالمٍ  كؾؿة هل ،«باهللإ
ة الحقل مـ وتربؤ َّٓ  والؼقَّ  يف حقؾةٌ  لف ولقس ،اشقئً  أمره مـ يؿؾؽ ٓ العبدَ  وأنَّ  بف،إ
، دفع ةٌ  وٓ شر  ٓ   ققة وٓ حقل ٓ» :وققُل  سبحاكف، بنرادتف ٓإ خقر جؾب يف ققَّ  «باهللإ
 اإلطاكة. بف ُتـال

كرَ  هذا الؿسؾؿ ؾتلمَّ  ولق لف مـ لقجده الذ   إلك آلتجاء طؾك مشتؿاًل  آخره إلك أوَّ
 حظل كذلؽ كان وَمـ إلقف، كؾ فا إمقر وتػقيض ،طؾقف وآطتؿاد بف وآطتصام اهلل

 وتسديِده. وتقفقِؼف وطقكِف لف اهلل بحػظ

 يؽقن أن يجقز «وُوققَت  وكػقَت  ُهديَت  :لف ُيؼال» رواية: ويف «حقـئذ ُيؼال» :وققلف
 الؿالئؽة. مـ اَمَؾؽً  يؽقن أن ويجقز ،اهلل هق الؼائُؾ 

 سؾقك طؾك باهلل استعاكتؽ بسبب والصقاب الحؼ   صريؼ إلك أي: «ُهديَت » وققلف:
 لف. ُمِضؾَّ  فال اهلل يفده وَمـ بصدِده، أكت ما

 ُأخروي. أو دكققي هؿ   كؾَّ  ُكػقت أي: «وكػقت» وققلف:

 وغقرهؿ. الشقاصقـ مـ أطدائؽ شر   مـ ُحػظَت  أي: «وُوققت» وققلف:

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

536
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْذَماُز الُخُسوِج ِمَن املَْنِزِى 
َ
 أ

ُؾ   بؾ اهلل، لغقر صرُفف يجقز وٓ الؼؾقب، أطؿال مـ وهق والتػقيض آطتؿادُ  هق فالتقكُّ
 ،[13]الؿائدة: ﴾مئ حئ جئ ی ی ی﴿ تعالك: قال وحده، هلل إخالُصف يجب
 أكقاع جؿعُ أ والتقكُؾ  اإليؿان، يف اشرصً  ذلؽ فجعؾ غقره، طؾك ٓ وحده طؾقف أي:

 اطاتوالط الصالحة إطؿال مـ طـف يـشل لَِؿا وأطظُؿفا: التقحقد مؼامات وأطؾك العبادة
طة،  سقاه َمـ دون والدكققية الديـقة أمقره جؿقع يف اهلل طؾك العبدُ  اطتؿد إذا فنكَّف الؿتـق 

ف، اهللُ  وكػاه طؾقف، إقبالف وزاد باهلل، صؾُتف وققيت إخالُصف، صحَّ   ہ﴿ تعالك: قال هؿَّ
، فقف مطؿع فال كافقف اهلل كان وَمـ كافقف، أي: ،[3]الطالق: ﴾ھھ ھ ھ ہ ہ  لعدو 
َـّ  وَمـ وإرض السؿقات لف كادت لقو  مـ اهلل ورزقف امخرًج و افَرًج  لف اهلل لجعؾ فقف

 جؾب أسباب أطظؿُ  وأكَّف التقكؾ فضؾ ِطَظؿِ  طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف يحتسب، ٓ حقث
 الؿضار. ودفع الؿـافع

ٓ   ققة وٓ حقل ٓ» وققلف:  اهلل، إلك وتػقيضٍ  واستسالمٍ  إسالمٍ  كؾؿة هل ،«باهللإ
ة الحقل مـ وتربؤ َّٓ  والؼقَّ  يف حقؾةٌ  لف ولقس ،اشقئً  أمره مـ يؿؾؽ ٓ العبدَ  وأنَّ  بف،إ
، دفع ةٌ  وٓ شر  ٓ   ققة وٓ حقل ٓ» :وققُل  سبحاكف، بنرادتف ٓإ خقر جؾب يف ققَّ  «باهللإ
 اإلطاكة. بف ُتـال

كرَ  هذا الؿسؾؿ ؾتلمَّ  ولق لف مـ لقجده الذ   إلك آلتجاء طؾك مشتؿاًل  آخره إلك أوَّ
 حظل كذلؽ كان وَمـ إلقف، كؾ فا إمقر وتػقيض ،طؾقف وآطتؿاد بف وآطتصام اهلل

 وتسديِده. وتقفقِؼف وطقكِف لف اهلل بحػظ

 يؽقن أن يجقز «وُوققَت  وكػقَت  ُهديَت  :لف ُيؼال» رواية: ويف «حقـئذ ُيؼال» :وققلف
 الؿالئؽة. مـ اَمَؾؽً  يؽقن أن ويجقز ،اهلل هق الؼائُؾ 

 سؾقك طؾك باهلل استعاكتؽ بسبب والصقاب الحؼ   صريؼ إلك أي: «ُهديَت » وققلف:
 لف. ُمِضؾَّ  فال اهلل يفده وَمـ بصدِده، أكت ما

 ُأخروي. أو دكققي هؿ   كؾَّ  ُكػقت أي: «وكػقت» وققلف:

 وغقرهؿ. الشقاصقـ مـ أطدائؽ شر   مـ ُحػظَت  أي: «وُوققت» وققلف:
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار537
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

537 أذكار الخروج من المنـزل
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

  كفلش هذا كان َمـ ٕكَّف الشقطان: طـف يبتعد أي: «الشقطان طـف ّحكفقتـ» وققلف:
ـٍ  يف أصبح قد ٕكَّف طؾقف: لؾشقطان سبقؾ فال  مـ فقف حؿكيُ  مؽقـ وِحرزٍ  حصقـ ِحص

 الرجقؿ. الشقطان

 يؼقل أي: ،«وُوقل وُكػل ُهدي قد برجؾ لؽ كقػ آخر: شقطان فقؼقل» وققلف:
 لؽ كقػ ه:ءوإيذا الشخص هذا إغقاء يريد كان الذي الشقطان لفذا الشقاصقـ أحد

 هذه كال رجؾ وإيذاء إغقاء إلك السبقُؾ  لؽ كقػ أي: ؟!ووقل وُكػل ُهدي قد برجؾٍ 
 ؟!والققايةَ  ةَ يوالؽػا الفدايةَ  :الخصال

ـا وهذا كر هذا نلش ِطَظؿ طؾك يدلُّ  خروج طـد طؾقف الؿحافظةِ  وأهؿقَّةِ  الؿبارك الذ 
ة كؾ   يف زلفمـْ  مـ الؿسؾؿ  العظقؿة والثؿارَ  الؿباركةَ  إوصاَف  هذه لقـال فقفا: يخرج مرَّ

 الحديث. هذا يف الؿذكقرة

 أبل ســ» يف ثبت ما :مـزلِف مـ خروِجف طـد لؾؿسؾؿ الـافعةِ  العظقؿةِ  إذكار ومـ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َخَرَج  َما قالت:  سؾؿة أم   طـ وغقِرهؿا «ماجف ابـ»و «داود  َقطُّ  َبْقتِل مِ

 َّٓ َؿاءِ  إَِلك َصْرَففُ  َرَفعَ إِ ُفؿ  » َفَؼاَل: السَّ ، َأوْ  َأِضؾ   َأنْ  بَِؽ  َأُطقذُ  إك ل الؾ  ، َأوْ  َأِزل   َأوْ  ُأَضؾ   ُأَزل 
 .(1)«طؾل   ُيْجَفَؾ  َأوْ  َأْجَفَؾ  َأوْ  ُأْضَؾَؿ، َأوْ  َأْضِؾؿَ  َأوْ 

 خروجف طـد طؾقف ُيحافظَ  أن بالؿسؾؿِ  يجدر مباَرك ودطاءٌ  طظقؿٌ  حديٌث  وهق 
قً  ؛مـزلف مـ  يدلُّ  كؿا ،زلفـْ مَ  مـ خروٍج  كؾ   طـد طؾقف يحافظ كان الذي ملسو هيلع هللا ىلص بِل  بالـَّ  اتلس 
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َخَرَج  َما» : سؾؿة أم   ققل ذلؽ طؾك َّٓ  َقطُّ  َبقْتِل مِ  إَِلك َصْرَففُ  َرَفعَ إِ

َؿاءِ   الدطاء. هذا ذكرت ثؿ ،«...فؼال السَّ

ؾَت  ولق  والؿؼصقد، الغاية يف السابؼ لؾحديث مقافٌؼ  أكَّف لقجدَت  الدطاء هذا تلمَّ
ُفؿ  » الحديث: هذا يف لؼقلف مقافٌؼ  «هديت» السابؼ: الحديث يف فؼقلف  َأُطقذُ  إك ل الؾ 

                                                           
(، 5486) «ســ الـسائل»و (،5194« )ســ أبل داود»(، و318/ 6) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1)

حف إلباين يف 3884« )ماجفابـ  ســ»و رفع ». وجؿؾة: (3134« )صحقح ابـ ماجف»(، وصحَّ
 (.3163) «الصحقحة»ضعػفا إلباين يف  «الطرف إلك السؿاء
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ْذَماُز الُخُسوِج ِمَن املَْنِزِى 
َ
 أ

  .«ُأَضؾ   َأوْ  َأِضؾ   َأنْ  بَِؽ 

  .«ُأْضَؾؿَ  َأوْ  َأْضِؾؿَ » لؼقلف: مقافٌؼ  «كػقت» وققلف:

، َأوْ  َأِزل  » لؼقلف: مقافٌؼ  «وُوققت» وققلف:  فقؽقن ،«طؾل   ُيْجَفَؾ  َأوْ  َأْجَفَؾ  َأوْ  ُأَزل 
ذً  بذلؽ العبدُ  ا باهلل امتعق   العبدَ  أنَّ  لق بلس وٓ والققاية، والؽػاية الفداية مـ ُيبعده مِؿَّ
 الدطاءيـ. هذيـ بقـ جؿع

 التقفقؼ. وحده وباهلل ،بقاهنا ليتي كافعةً  ودٍٓٓت  جؾقؾة معان الدطاء هذا يف إنَّ  ثؿ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْذَماُز الُخُسوِج ِمَن املَْنِزِى 
َ
 أ

  .«ُأَضؾ   َأوْ  َأِضؾ   َأنْ  بَِؽ 

  .«ُأْضَؾؿَ  َأوْ  َأْضِؾؿَ » لؼقلف: مقافٌؼ  «كػقت» وققلف:

، َأوْ  َأِزل  » لؼقلف: مقافٌؼ  «وُوققت» وققلف:  فقؽقن ،«طؾل   ُيْجَفَؾ  َأوْ  َأْجَفَؾ  َأوْ  ُأَزل 
ذً  بذلؽ العبدُ  ا باهلل امتعق   العبدَ  أنَّ  لق بلس وٓ والققاية، والؽػاية الفداية مـ ُيبعده مِؿَّ
 الدطاءيـ. هذيـ بقـ جؿع

 التقفقؼ. وحده وباهلل ،بقاهنا ليتي كافعةً  ودٍٓٓت  جؾقؾة معان الدطاء هذا يف إنَّ  ثؿ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار539
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مـزلف، مـ خرج كؾَّؿا ملسو هيلع هللا ىلص طؾقف ُيقاضُب  كان الذي ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   دطاءُ  معـا مرَّ  لؼد
 سؾؿة أم   الؿممـقـ أم   طـ ،اؿوغقُره ماجف وابـ داود أبق رواه الذي الحديث يف وذلؽ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َخَرَج  َما قالت: ملسو هيلع هللا ىلص ل  الـَّبِ  زوج الؿخزومقة هـد َّٓ  َقطُّ  َبقْتِل مِ  َرَفعَ إِ

َؿاءِ  إَِلك َصْرَففُ  ُفؿ  » َفَؼاَل: السَّ ، َأوْ  َأِضؾ   َأنْ  بَِؽ  َأُطقذُ  إك ل الؾ  ، َأوْ  َأِزل   َأوْ  ُأَضؾ   َأوْ  ُأَزل 
 .(1)«طؾل   ُيْجَفَؾ  َأوْ  َأْجَفَؾ  َأوْ  ُأْضَؾَؿ، َأوْ  َأْضِؾؿَ 

ل يف  وكالُمفا  طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   مقاضبة طؾك ضاهرةٌ  ٓلةٌ دَ  فقف الحديث هذا أوَّ
ة كؾ   يف الدطاء هذا ققل  ويف .زلفمـْ  مـ -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- فقفا يخرج مرَّ
ة كؾ   يف الدطاء هذا طؾك الؿسؾؿ مقاضبة أهؿقَّة طؾك ٓلةٌ دَ  هذا  :مـزلف مـ فقفا يخرج مرَّ

 والغـقؿة. والسالمة والربكةُ  الخقرُ  ذلؽ ويف ، ملسو هيلع هللا ىلص ـبل  بال اتلسقً 

َّٓ » : وققلفا َؿاءِ  إَِلك َصْرَففُ  َرَفعَ  إِ  وأنَّ  خؾؼف، طؾك اهلل طؾق   طؾك ٓلةٌ دَ  فقف «السَّ
بَّ  ـٌ  طرشف طؾك مستقٍ  وكرجقه وكسللف كدطقه الذي الرَّ  تعالك: قال كؿا خؾؼف، مـ بائ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿
 ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
 .[59-58]الػرقان:

 فقف السؿاء إلك إيدي َرفعَ  أنَّ  كؿا اهلل، بعؾق   إيؿانٌ  فقف السؿاءِ  إلك الطرِف  َفَرْفعُ 
 وهق «التؿفقد» كتابف يف البر طبد بـا طؿر أبق الؿغرب حافظُ  قال ، اهلل بعؾق   يؿانٌ إ

ةِ  ومـ» اهلل: طؾق   طؾك إدل ةَ  ذكره بصدد  السؿقات فقق العرش طؾك  أكَّف يف اأيًض  الُحجَّ
ديـ أنَّ  السبع ةٌ  هبؿ كزلت أو أمرٌ  كرهبؿ إذا والعجؿ العرب مـ أجؿعقـ الؿقح   رفعقا ِشدَّ
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 من أذماز الخسوج من املنزى 

ة طـد وأطرُف  أشفر وهذا  ربَّفؿ يستغقثقن السؿاء إلك وجقَهفؿ  والعامة الخاصَّ
 أكؽره وٓ أحدٌ  طؾقف ُيمكبفؿ َلؿ اضطرارٌ  ٕكَّف ف:حؽايتِ  مـ أكثر إلك فقف ُيحتاج أن مـ

 . كالمفهـ ا (1)«مسؾؿ طؾقفؿ

 الؽتاُب  اهلل طؾق   طؾك دلَّ  وقد ُتحَصك، ٓ كثقرةٌ  خؾؼف طؾك اهلل طؾق   طؾك وإدلةُ 
ـَّةُ  ة. هذه لبسط هـا مجال وٓ والعؼقُل، والػطرةُ  واإلجؿاع والسُّ  الطرف رفع ويف إدلَّ
 طباده، طؾك مطَّؾعٌ  سبحاكف وأكَّف ،تعالك اهلل مراقبة استشعار أهؿّقة طؾك دٓلةٌ  ءالسؿا إلك

مقر أزّمة وأنَّ  خافقة، مـفؿ طؾقف تخػك ٓ هبؿ طؾقؿٌ   يؽـ. لؿ يشل لؿ وما كان شاء فؿا بقده، ٕا

ُفؿ  » الدطاء: هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص وققلف  سبؼ :آستعاذة .آخره إلك «... بَِؽ  َأُطقذُ  إك ل الؾ 
 اهلل إلك التجاءٌ  الدطاء هذا ويف .سبحاكف إلقف والتجاءٌ   باهلل اطتصامٌ  وأكَّفا معـاها قانُ ب

 َأوْ  َيِضؾَّ  أنْ  وهل الؿذكقرة، إمقر هذه مـ شلء يف يؼع أن مـ العبدَ  َيحؿَل  بلن 
، ، َأوْ  َيِزلَّ  َأوْ  ُيَضؾَّ  طؾقف. ُيْجَفَؾ  َأوْ  َيْجَفَؾ  َأوْ  ُيْظَؾَؿ، َأوْ  َيْظؾِؿَ  َأوْ  ُيَزلَّ

 الـاس مخالطةِ  مـ خروجف يف لف بدَّ  ٓ بقتف مـ يخرُج  َمـ أنَّ  الؿعؾقم ومـ
 -والؿعاشرة الؿخالطة هذه بسبب- ؾكتَ بْ يُ  أن يخاف لـػسف والـّاِصُح  ومعاشرتِفؿ،

 الؿسؾؿ، طؾقف يؽقن أن يـبغل الذي الؿستؼقؿ والؿسؾؽ الؼقيؿ الطريؼ طـ بالعدول
يـ اؼً متعؾ   يؽقن قد وذلؽ ، أو َيِضؾَّ  بلن بالد   أو َيظؾؿ نلب الدكقا بلمر امتعؾ ؼً  أو ُيضؾَّ

 طؾقف، ُيجَفؾ أو َيجفَؾ  أو ُيَزلَّ  أو يِزلَّ  بلن والؿعاَشريـ الؿخاَلطقـ نلبش امتعؾ ؼً  أو ؾؿ،ظْ يُ 
 الدققؼة. القافقة والؽؾؿات البؾقغة إلػاظ هبذه إحقال هذه جؿقع ـْ مِ  فاستعاذ

ُفؿ  » وققلف: ذٌ  فقف «ُأَضؾ   َأوْ  َأِضؾ   َأنْ  بَِؽ  َأُطقذُ  إك ل الؾ   وهق ،الضالل مـ باهلل تعقُّ
ـٌ  الضالل مـ اإلطاذة  وسمالف الفداية، ِضدُّ   لؾفداية. التقفقؼ صؾَب  متضؿ 

 الضالل، إلك بل ُيػضل اأمرً  أرتؽب بلن كػسل يف أضؾَّ  أن أي: ،«أضؾ   أن» وققلف:
 الفداية. سبقؾ طـ بل جـحي اذكبً  أقرتف أو

ـ   اإلكس شقاصقـ مـ غقري يضؾـِل أن أي: ،«ُأَضؾ   َأوْ » وققلف:  هؿَّ  ٓ الذيـ والج
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

540
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 من أذماز الخسوج من املنزى 

ة طـد وأطرُف  أشفر وهذا  ربَّفؿ يستغقثقن السؿاء إلك وجقَهفؿ  والعامة الخاصَّ
 أكؽره وٓ أحدٌ  طؾقف ُيمكبفؿ َلؿ اضطرارٌ  ٕكَّف ف:حؽايتِ  مـ أكثر إلك فقف ُيحتاج أن مـ

 . كالمفهـ ا (1)«مسؾؿ طؾقفؿ

 الؽتاُب  اهلل طؾق   طؾك دلَّ  وقد ُتحَصك، ٓ كثقرةٌ  خؾؼف طؾك اهلل طؾق   طؾك وإدلةُ 
ـَّةُ  ة. هذه لبسط هـا مجال وٓ والعؼقُل، والػطرةُ  واإلجؿاع والسُّ  الطرف رفع ويف إدلَّ
 طباده، طؾك مطَّؾعٌ  سبحاكف وأكَّف ،تعالك اهلل مراقبة استشعار أهؿّقة طؾك دٓلةٌ  ءالسؿا إلك

مقر أزّمة وأنَّ  خافقة، مـفؿ طؾقف تخػك ٓ هبؿ طؾقؿٌ   يؽـ. لؿ يشل لؿ وما كان شاء فؿا بقده، ٕا

ُفؿ  » الدطاء: هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص وققلف  سبؼ :آستعاذة .آخره إلك «... بَِؽ  َأُطقذُ  إك ل الؾ 
 اهلل إلك التجاءٌ  الدطاء هذا ويف .سبحاكف إلقف والتجاءٌ   باهلل اطتصامٌ  وأكَّفا معـاها قانُ ب

 َأوْ  َيِضؾَّ  أنْ  وهل الؿذكقرة، إمقر هذه مـ شلء يف يؼع أن مـ العبدَ  َيحؿَل  بلن 
، ، َأوْ  َيِزلَّ  َأوْ  ُيَضؾَّ  طؾقف. ُيْجَفَؾ  َأوْ  َيْجَفَؾ  َأوْ  ُيْظَؾَؿ، َأوْ  َيْظؾِؿَ  َأوْ  ُيَزلَّ

 الـاس مخالطةِ  مـ خروجف يف لف بدَّ  ٓ بقتف مـ يخرُج  َمـ أنَّ  الؿعؾقم ومـ
 -والؿعاشرة الؿخالطة هذه بسبب- ؾكتَ بْ يُ  أن يخاف لـػسف والـّاِصُح  ومعاشرتِفؿ،

 الؿسؾؿ، طؾقف يؽقن أن يـبغل الذي الؿستؼقؿ والؿسؾؽ الؼقيؿ الطريؼ طـ بالعدول
يـ اؼً متعؾ   يؽقن قد وذلؽ ، أو َيِضؾَّ  بلن بالد   أو َيظؾؿ نلب الدكقا بلمر امتعؾ ؼً  أو ُيضؾَّ

 طؾقف، ُيجَفؾ أو َيجفَؾ  أو ُيَزلَّ  أو يِزلَّ  بلن والؿعاَشريـ الؿخاَلطقـ نلبش امتعؾ ؼً  أو ؾؿ،ظْ يُ 
 الدققؼة. القافقة والؽؾؿات البؾقغة إلػاظ هبذه إحقال هذه جؿقع ـْ مِ  فاستعاذ

ُفؿ  » وققلف: ذٌ  فقف «ُأَضؾ   َأوْ  َأِضؾ   َأنْ  بَِؽ  َأُطقذُ  إك ل الؾ   وهق ،الضالل مـ باهلل تعقُّ
ـٌ  الضالل مـ اإلطاذة  وسمالف الفداية، ِضدُّ   لؾفداية. التقفقؼ صؾَب  متضؿ 

 الضالل، إلك بل ُيػضل اأمرً  أرتؽب بلن كػسل يف أضؾَّ  أن أي: ،«أضؾ   أن» وققلف:
 الفداية. سبقؾ طـ بل جـحي اذكبً  أقرتف أو

ـ   اإلكس شقاصقـ مـ غقري يضؾـِل أن أي: ،«ُأَضؾ   َأوْ » وققلف:  هؿَّ  ٓ الذيـ والج
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار541
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

541 من أذكار الخروج من المنـزل
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

َّٓ  لفؿ هؿ الـاس إضالُل إ  السبقؾ. سقاء طـ وصدُّ

ة،الزَّ  مـ «ُأَزل   َأوْ  َأِزل   َأوْ » :وققلف  طـ اإلكسانُ  يفقَي  نلب وذلؽ الَعثرة، وهل لَّ
 هبقط، إلك طؾق   مـ وقع أي: فالن، قَدم زلَّت :ؿققلف ذلؽ ومـ آستؼامة، صريؼ
ة صريٌؼ  :وُيؼال  مـ الذكب يف القققعُ  :هـا والؿراد تثبت، وٓ إقدامُ  طؾقف تزلُّ  أي: ،مزلَّ
جؾ. بزّلة اتشبقفً  :يشعر ٓ حقث  الر 

 .كػسل مـ أي: ،«َأِزل» وققلف:

َلؾ.ا يف غقري يققعـِل أن أي: ،«ُأَزل  » وققلف:   لزَّ

 مقضعف. غقر يف الشلء وضـع وهـق الظؾؿ، مـ «ُأْضَؾؿَ  َأوْ  َأْضِؾؿَ  َأوْ » وققلف:

ها الخطل، يف بنيؼاِطفا كػسل أي: ،«ِؾؿَ َأضْ  وْ أَ » وققلف:  نلب وغقري اإلثؿ، إلك وجر 
ف أو طؾقف طتديأ  .ءقسوال إذى مـ بشلء أكالف أو ،حؼ   بغقر مؾؽف يف أتصرَّ

 ِطرضل. أو مالل أو كػسل يف الـاسِ  مـ أحدٌ  يظؾِؿـِل نأ أي: ،«ؿُأضؾَ  أو» وققلف:

 العؾؿ. ضدُّ  وهق الجفؾ، مـ «طؾل   ُيجفؾ أو َأجفؾ أو» وققلف:

 أجفَؾ  أو يعـِقـِل، ٓ شلء يف أشتغؾ أو الجفالء، فِعؾ أفعُؾ  أي: «أجفؾ» وققلف:
. القاجب الحؼَّ   طؾلَّ

 الجفالء مؼابؾة ُيؼابَِؾـِل بلن طؾلَّ  يغقر يجفؾ أن أي: «طؾل   ُيجفؾ أو» وققلف:
باب والققاحة بالسػاهة  ذلؽ. وكحق ،والس 

 يف غقُره معف َيغؾطَ  أن ومـ الخصال هذه مـ شلء يف غقره مع الغؾط مـ سؾِؿ وَمـ
ذُ  فقف فالحديث مـف، الـاُس  وطقيف قفِلطُ  فؼد :مـفا شلء  مـ إمقر هذه مـ التعقُّ

ذ صرف مـ :الطرفقـ  وكان .هبؿ ويحتؽُّ  يؾؼاهؿ الذيـ الـاس صرف ومـ كػِسف، الؿتعق 
ؾػ بعُض   اسالِؿً  ُكفلش هذا كان وَمـ ،(1)«مـ ل وسؾ ؿ سؾ ؿـِل الؾَّفؿَّ » دطائف: يف يؼقل الس 
ه مـ سالِؿقن والـاُس  الـاس، شر   مـ  طظقؿ. خقر طؾك ففق :شر 

                                                           
 (.111)ص:« لبقؽ الؾفؿَّ لبقؽ :شرح حديث»( ذكره ابـ رجب يف كتابف: 1)
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 من أذماز الخسوج من املنزى 

 مـزلف: مـ خرج كؾَّؿا طؾقف ُيحافظَ  أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل طظقؿ دطاءٌ  ففذا 
 طؾقف ثؿ إمقر، تؾؽ مـ شلءٌ  يـالف أن مـ سبحاكف بف اومعتصؿً  اهلل إلك امؾتجئً  لقؽقن

 والظؾؿ والزلؾ الضالل مـ الَحذر أشدَّ  فقحذرَ  ،بإسباِب  يلخذَ  أن -آلتجاء هذا مع-
 . باهلل طؾقفا وآستعاكة إسباب فعؾ بقـ اجامعً  بذلؽ فقؽقن والجفؾ،
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة542
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.   
 564 

 

 من أذماز الخسوج من املنزى 

 مـزلف: مـ خرج كؾَّؿا طؾقف ُيحافظَ  أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل طظقؿ دطاءٌ  ففذا 
 طؾقف ثؿ إمقر، تؾؽ مـ شلءٌ  يـالف أن مـ سبحاكف بف اومعتصؿً  اهلل إلك امؾتجئً  لقؽقن

 والظؾؿ والزلؾ الضالل مـ الَحذر أشدَّ  فقحذرَ  ،بإسباِب  يلخذَ  أن -آلتجاء هذا مع-
 . باهلل طؾقفا وآستعاكة إسباب فعؾ بقـ اجامعً  بذلؽ فقؽقن والجفؾ،

 

 

 

 

 

 

 
 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار543
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

543 من أذكار الخروج من المنـزل
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ـَّة يف ورد لؼد  دخقل طـد يؼقلف أن لؾؿسؾؿ يـبغل بؿا متعؾ ؼةٌ  طظقؿةٌ  أذكارٌ  السُّ

 ُيؽثر وأن اهلل، سؿاب :الؿـْزل دخقل طـد يؼقل أن لؾؿسؾؿ يستحبُّ  الجؿؾة ويف زل،الؿـْ 
 ٓ. أم أحدٌ  البقت يف كان سقاءٌ  ،يسؾ ؿ وأن اهلل ذكر مـ

 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َسِؿعَ  أكَّف،  اهلل طبد بـ جابر طـ صحقحف يف مسؾؿٌ  اإلمام وىر
ُجُؾ  َدَخَؾ  إَِذا» َيُؼقُل: ْقَطاُن: َقاَل  َصَعاِمِف، َوِطـَْد  ُدُخقلِفِ  ِطـَْد  اهللَ  َفذَكرَ  َبْقَتفُ  الر   َمبِقَت َٓ  الش 

َٓ  َلُؽؿْ  ْقَطاُن: َقاَل  ُدُخقلِِف، ِطـَْد  اهللَ  َيْذُكرِ  َفَؾؿْ  َدَخَؾ  َوإَِذا َطَشاَء،َو  الَؿبِقَت، َأْدَرْكُتؿُ  الش 
ْقَطاُن: َقاَل  َصَعاِمفِ  ِطـَْد  اهللَ  َيْذُكرِ  َلؿْ  َوإَِذا  .(1)«َوالَعَشاءَ  الَؿبِقَت  َأْدَرْكتُؿُ  الش 

 صعامف وطـد ،مـزَلف دخقلف طـد لرب ف الؿسؾؿ ِذكرَ  أنَّ  طؾك الحديُث  هذا دلَّ  وقد
 :كؾ فا أحقالف يف الؿسؾؿَ  يتبع الشقطانَ  إنَّ  إذ الشقطان: مـ ووقايتِف حػظِف بُب س وشرابف

 الشقطانُ  خـس ربَّف الؿسؾؿُ  ذكر فنذا ذلؽ، وغقرِ  والشراب الطعام وطـد البقت دخقل طـد
ا :وكقِده مؽره ومـ مـف حػظٍ  يف وكان يؼربف، ؿولَ  فمـ وَأيَِس   طـ الؿسؾؿُ  غػؾ إذا وأمَّ
كرِ   ٹ﴿ يؼقل: تعالك واهلل ومبقتف، وشرابف صعامف يف وُيشاركف ُيالزُمف الشقطانَ  نَّ فن الذ 
 وُيالزمف ُيؼاِركف أي: ،[36الزخرف:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
ه ا. الؿعاصل إلك وَيمزُّ  َأز 

اكرُ  لإلكساِن، حافظٌ  لؾشقطان صاردٌ   اهلل وذِكر  بحػظ الشقطان مـ محػقظٌ  هلل والذَّ
 .فطؾق لف سبقؾ ٓ أك ف ويدرك مـف يقلُس  الشقطانَ  إن   بؾ ، اهلل

م الحديث يف ورد ولفذا  طـد اهللَ  يذكر اإلكسانَ  يسؿع طـدما الشقطان أنَّ  :الؿتؼد 
 لجـقِده ذلؽ يؼقل أي: َطشاء، وٓ لؽؿ مبقت ٓ يؼقل: صعامف وطـد مـزلف دخقلِف

اكر هذا مشاركة مـ وأطقاُكف هق فققلس وأطقاكف، ا .وصعامف مـزلف يف هلل الذَّ  الغافُِؾ  وأمَّ
                                                           

 (.1118« )صحقح مسؾؿ» (1)
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ْذَماُز ُدُخىِى املَْنِزِى 
َ
 أ

 ڭ ڭ ڭ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا مـفا، يسؾؿ وٓ الؿشاركة هذه طـ يـػؽُّ  ٓ فنكَّف
 ،[64]اإلسراء: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

ا .الغافؾقـ حؼ   يف وهذا اكُرون أمَّ  ى ې ې ې ې﴿ اهلل: قال كؿا فلمُرهؿ هلل الذَّ
 .[65]اإلسراء: ﴾ەئ ەئ ائ ىائ
 مـ كثقرٌ  ذكر» أية: لفذه تػسقره طـد  سعدي بـ الرحؿـ طبد قخالش قال

 الطعام طـد التسؿقة تركُ  وإوٓد إمقال يف الشقطان مشاركة يف يدخؾ أكَّف الؿػّسريـ
 ،«الحديث يف ورد كؿا الشقطان فقف شارك ذلؽ يف اهللَ  ُيسؿ   ؿلَ  إذا كَّفأو والِجؿاع، والشراب

م. حديثـا :أي  الؿتؼد 
 زَل مـْ  أو مـزَلف الؿـزُل  كان سقاءٌ  ،يسؾ ؿ أن :الؿـزل دخقل طـد لؾؿسؾؿ وُيستحب  

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ تعالك: اهلل لؼقل ٓ: أم أحدٌ  فقف كان وسقاءٌ  غقره،
ـُ  قال ،[61]الـقر: ﴾ىى ې ې ې ې ۉ  هذه تػسقر يف  يسعد اب
 سقاء غقره، َت وبق اإلكسان بقَت  يشؿؾ الشرط، سقاق يف كؽرةٌ  ﴾ۋ ۋ ٴۇ﴿» أية:
ـٌ  البقت يف كان  بعُضؽؿ فؾقُسؾ ؿ أي: ،﴾ۉ ۅ ۅ﴿ اإلكسانُ  دخؾفا فنذا ٓ، أم ساك
 وتعاصػفؿ، وتراحؿفؿ تقادهؿ ـْ مِ  :واحد شخٌص  كلكَّفؿ الؿسؾؿقـ ٕنَّ  بعض: طؾك

 السالمَ  هذا مدح ثؿ .وبقت بقٍت  بقـ فرق غقر مـ البققت سائر لدخقلف مشروعٌ  فالسالم
 طؾقؽؿ السالم بؼقلؽؿ: اسالمً  أي: ﴾ىى ې ې ې ې ۉ﴿ فؼال:

 البققت تدخؾقن إذ الصالحقـ: اهلل طباد وطؾك طؾقـا السالم أو وبركاتف، اهلل ورحؿة
 ﴾ىى ې﴿ تحقتؽؿ، وجعؾفا لؽؿ شرطفا قد أي: ﴾ې ې ې ۉ﴿

حؿة وحصقل الـؼص مـ السالمة طؾك ٓشتؿالفا  :﴾ىى﴿ والزيادة، ؿاءوالـَّ  والربكة الرَّ
 وجؾُب  ومحبَّةٌ  ا،لؾُؿحق   كػس صقُب  فقف الذي اهلل، طـد الؿحبقب الطق ب الؽؾِؿ ـم ٕكَّفا
ة  . كالمف هـا .«مقدَّ

 غقر سقؿا وٓ- زلالؿـْ  دخقل طـد «الصالحقـ اهلل طباد وطؾك طؾقـا السالم» وققلف:
 «الؿقصل» فػل صحقح، بسـدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ يثبت َلؿ لؽـَّف حديث، فقف ورد -الؿسؽقن

 السالم يؼقل: أن مسؽقن غقر ابقتً  دخؾ إذا يستحب أكَّف» :بؾغف أك ف  مالؽ لإلمام
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْذَماُز ُدُخىِى املَْنِزِى 
َ
 أ

 ڭ ڭ ڭ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا مـفا، يسؾؿ وٓ الؿشاركة هذه طـ يـػؽُّ  ٓ فنكَّف
 ،[64]اإلسراء: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

ا .الغافؾقـ حؼ   يف وهذا اكُرون أمَّ  ى ې ې ې ې﴿ اهلل: قال كؿا فلمُرهؿ هلل الذَّ
 .[65]اإلسراء: ﴾ەئ ەئ ائ ىائ
 مـ كثقرٌ  ذكر» أية: لفذه تػسقره طـد  سعدي بـ الرحؿـ طبد قخالش قال

 الطعام طـد التسؿقة تركُ  وإوٓد إمقال يف الشقطان مشاركة يف يدخؾ أكَّف الؿػّسريـ
 ،«الحديث يف ورد كؿا الشقطان فقف شارك ذلؽ يف اهللَ  ُيسؿ   ؿلَ  إذا كَّفأو والِجؿاع، والشراب

م. حديثـا :أي  الؿتؼد 
 زَل مـْ  أو مـزَلف الؿـزُل  كان سقاءٌ  ،يسؾ ؿ أن :الؿـزل دخقل طـد لؾؿسؾؿ وُيستحب  

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ تعالك: اهلل لؼقل ٓ: أم أحدٌ  فقف كان وسقاءٌ  غقره،
ـُ  قال ،[61]الـقر: ﴾ىى ې ې ې ې ۉ  هذه تػسقر يف  يسعد اب
 سقاء غقره، َت وبق اإلكسان بقَت  يشؿؾ الشرط، سقاق يف كؽرةٌ  ﴾ۋ ۋ ٴۇ﴿» أية:
ـٌ  البقت يف كان  بعُضؽؿ فؾقُسؾ ؿ أي: ،﴾ۉ ۅ ۅ﴿ اإلكسانُ  دخؾفا فنذا ٓ، أم ساك
 وتعاصػفؿ، وتراحؿفؿ تقادهؿ ـْ مِ  :واحد شخٌص  كلكَّفؿ الؿسؾؿقـ ٕنَّ  بعض: طؾك

 السالمَ  هذا مدح ثؿ .وبقت بقٍت  بقـ فرق غقر مـ البققت سائر لدخقلف مشروعٌ  فالسالم
 طؾقؽؿ السالم بؼقلؽؿ: اسالمً  أي: ﴾ىى ې ې ې ې ۉ﴿ فؼال:

 البققت تدخؾقن إذ الصالحقـ: اهلل طباد وطؾك طؾقـا السالم أو وبركاتف، اهلل ورحؿة
 ﴾ىى ې﴿ تحقتؽؿ، وجعؾفا لؽؿ شرطفا قد أي: ﴾ې ې ې ۉ﴿

حؿة وحصقل الـؼص مـ السالمة طؾك ٓشتؿالفا  :﴾ىى﴿ والزيادة، ؿاءوالـَّ  والربكة الرَّ
 وجؾُب  ومحبَّةٌ  ا،لؾُؿحق   كػس صقُب  فقف الذي اهلل، طـد الؿحبقب الطق ب الؽؾِؿ ـم ٕكَّفا
ة  . كالمف هـا .«مقدَّ

 غقر سقؿا وٓ- زلالؿـْ  دخقل طـد «الصالحقـ اهلل طباد وطؾك طؾقـا السالم» وققلف:
 «الؿقصل» فػل صحقح، بسـدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ يثبت َلؿ لؽـَّف حديث، فقف ورد -الؿسؽقن

 السالم يؼقل: أن مسؽقن غقر ابقتً  دخؾ إذا يستحب أكَّف» :بؾغف أك ف  مالؽ لإلمام

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار545
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

545 أذكار دخول المنـزل
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ـّة يف جاء لؼد اء السُّ  دخقلِف طـد ؿُ الؿسؾ طؾقف يؽقن أن يـبغل الذي إدب بقانُ  الَغرَّ

 هذه كؿال طؾك تدل   طديدة آداٌب  وهل مـف، خروجف وطـد لؾحاجة قضائف وحال الخالءَ 
 :أداب بتؾؽ الػرح غايةَ  يػرُح  الؿسؾؿَ  أنَّ  يف ريٍب  مِـ وما وتؿامفا، الؿباركة الشريعة

 لؾؿسؾؿ مػخرةٌ  إكَّفا بؾ والتزكقة، والتـؼقة والـظافة التطفقر يف الحسـ كؿال مـ فقفا لِؿا
 !مػخرة مـ هبا وأْكِرم

 قد لف: ققؾأكف » ، الػارسل َسؾؿان طـ ،«صحقحف» يف مسؾؿ اإلمام روى
 لؼد أَجؾ، فؼال: الحاجة[ قضاء كقػقة حتك ]أي: الِخراَءةَ  حتك شلءٍ  كؾَّ  كبّقؽؿ طؾَّؿؽؿ
 مـ بلقؾَّ  َل كستـجِ  أن أو بالقؿقـ، كسَتـِجَل  أن أو بقل، أو لغائطٍ  الؼبؾةَ  كستؼبَؾ  أن هناكا

 .(1)«طظؿٍ  أو بَرجقعٍ  كسَتـِجَل  أن أو أحجاٍر، ثالثةِ 

 الؿشركقن: لـا قال قال:  َسؾؿان طـ ،مسؾؿ طـد لؾحديث آخر لػظ ويف
 يستـجَل  أن هناكا إكَّف أجؾ، فؼال: الخراءَة، ُيعؾ ؿؽؿ حتك ُيعّؾؿؽؿ صاحَبؽؿ أرى إك ل

وث طـ وهنك الؼبؾَة، يستؼبَؾ  أو بقؿقـف، أحُدكا  أحُدكؿ يستـجل ٓ وقال: والَعظؿ، الرَّ
 .(2)«أحجار ثالثة بدون

 تعالقؿ مـ ديـفؿ طؾقف اشتؿؾ بؿا  الصحابة طقَب  أرادوا الؿشركقن ففمٓء
خريَ  وجف طؾك فؼالقا الحاجة، قضاء بؽقػقة متعؾ ؼة  شلء كؾَّ  كبقُّؽؿ طؾَّؿؽؿ قد» ة:السُّ
َؿفؿ، امحط ؿً  اكتؼاَدهؿ ُمبطاًل   لُّ الػارس سؾؿان لفؿ فاكربى ،«الِخراءةَ  حتك  اهتؽُّ
 بذلؽ، كػخر وكحـ إمرَ  هذا طؾَّؿـا لؼد كعؿ، أي: ،«أجؾ» :واطتزازٍ  افتخارٍ  بؽؾ   وقال
دُ   خذأ ثؿ  التل الؿباركة والتعالقؿ الؽريؿة أداب مـ اشقئً  -امػتخرً - لفؿ ُيعد 

                                                           
 (.161« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.161« )صحقح مسؾؿ» (1)
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

إذا » ، قال: أثر طـ طبد اهلل بـ طؿر فقف وورد ،(1)«الصالحقـ اهلل طباد وطؾك طؾقـا
 . رواه البخاري«دخؾ البقت غقر الؿسؽقن فؾقؼؾ: السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ

، وورد فقف كذلؽ آثار أخرى طـ بعض السؾػ، مـفؿ قتادة (2)«ردإدب الؿػ»يف 
 .ôومجاهد وطؾؼؿة وططاء، 

 ،بقتف أهؾ وطؾك اإلكسان طؾك بركة فقف زلالؿـْ  دخقل طـد «طؾقؽؿ السالمُ » :ققلو
مة أيةُ  هذا طؾك دلَّت كؿا  اهلل رسقل لل قال قال: أكس طـ الرتمذي ويف .الؿتؼد 
 .(3)«ؽقتِ بَ  أهؾِ  وطؾك طؾقَؽ  بركةً  ُؽـي ؛فسؾ ؿ َؽ أهؾِ  طؾك خؾَت د إذا ،ل  ـَ بُ  يا» :ملسو هيلع هللا ىلص

ـٌ  ففق بقَتف دخؾ إذا سؾَّؿ ـْ ومَ   ســ فػل ضؿان، صاحُب  :أْي  ،تعالك اهلل طؾك ضام
ـٌ  كؾ فؿ ثالثةٌ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ الباهؾل، أمامة أبل طـ داود أبل  اهلل طؾك ضام

ـٌ  قفف اهلل، سبقؾ يف اغازيً  خرج رجٌؾ  :  ةالجـ   فدخؾَ فقُ  اهيتقف   حتك ، اهلل طؾك ضام
هيَ  أو ـٌ  ففق الؿسجد إلك راح ورجٌؾ  ،وغـقؿةٍ  أجرٍ  مـ كال بؿا رد   تعالك اهلل طؾك ضام

هيَ  أو ةالجـ   ففقدخؾَ  اهيتقف   حتك  ففق بسالمٍ  بقَتف دخؾ ورجٌؾ  .وغـقؿةٍ  أجرٍ  مـ كال بؿا رد 
ـٌ   .(4)«اهلل طؾك ضام

ـٌ  كّؾفؿ ثالثةٌ » ولػُظف: «صحقحف» يف حبان ابـ ورواه  ُرزق طاش إن ؛اهلل طؾك ضام
 َج خَر  ـومَ  اهلل، طؾك ضامـ ففق فسؾ ؿ فبقتَ  دخؾ ـمَ  الجـ ة: اهلل أدخؾف مات وإن وُكػل،

ـٌ  ففق الؿسجد إلك ـٌ  ففق اهلل سبقؾ يف جرَ َخ  ـومَ  اهلل، طؾك ضام  .(5)«اهلل طؾك ضام

ـٌ » :وققلف  ومعـاه لؾشلء، الرطايةُ  :والضؿانُ  ضؿان، صاحُب  :أْي  ،«اهلل طؾك ضام
 كسلل !فضؾٍ  مـ أطظؿف وما !!ططقَّةٍ  مـ أجؾَّفا فؿا وتقفقؼف، ورطايتف اهلل حػظ يف أكَّف
 فضؾف. مـ الؽريؿ اهلل

                                                           
 ـ رواية أبل مصعب(. 1116« )الؿقصل» (1)
 .(11/11) «الػتح»، وحسـ إسـاده الحافظ يف (1155« )دب الؿػردإ» (1)
ـف إلب1698« )الرتمذي جامع» (3)  (.1618« )صحقح الرتغقب»يف  اين(، وحسَّ
حف إلباين يف 1494« )ســ أبل داود» (4)  (.1619« )صحقح الرتغقب»(، وصحَّ
حف إلباين يف 499« )اإلحسان برتتقب صحقح ابـ حبان» (5)  (.311« )صحقح الرتغقب»(، وصحَّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة546
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ـّة يف جاء لؼد اء السُّ  دخقلِف طـد ؿُ الؿسؾ طؾقف يؽقن أن يـبغل الذي إدب بقانُ  الَغرَّ

 هذه كؿال طؾك تدل   طديدة آداٌب  وهل مـف، خروجف وطـد لؾحاجة قضائف وحال الخالءَ 
 :أداب بتؾؽ الػرح غايةَ  يػرُح  الؿسؾؿَ  أنَّ  يف ريٍب  مِـ وما وتؿامفا، الؿباركة الشريعة

 لؾؿسؾؿ مػخرةٌ  إكَّفا بؾ والتزكقة، والتـؼقة والـظافة التطفقر يف الحسـ كؿال مـ فقفا لِؿا
 !مػخرة مـ هبا وأْكِرم

 قد لف: ققؾأكف » ، الػارسل َسؾؿان طـ ،«صحقحف» يف مسؾؿ اإلمام روى
 لؼد أَجؾ، فؼال: الحاجة[ قضاء كقػقة حتك ]أي: الِخراَءةَ  حتك شلءٍ  كؾَّ  كبّقؽؿ طؾَّؿؽؿ
 مـ بلقؾَّ  َل كستـجِ  أن أو بالقؿقـ، كسَتـِجَل  أن أو بقل، أو لغائطٍ  الؼبؾةَ  كستؼبَؾ  أن هناكا

 .(1)«طظؿٍ  أو بَرجقعٍ  كسَتـِجَل  أن أو أحجاٍر، ثالثةِ 

 الؿشركقن: لـا قال قال:  َسؾؿان طـ ،مسؾؿ طـد لؾحديث آخر لػظ ويف
 يستـجَل  أن هناكا إكَّف أجؾ، فؼال: الخراءَة، ُيعؾ ؿؽؿ حتك ُيعّؾؿؽؿ صاحَبؽؿ أرى إك ل

وث طـ وهنك الؼبؾَة، يستؼبَؾ  أو بقؿقـف، أحُدكا  أحُدكؿ يستـجل ٓ وقال: والَعظؿ، الرَّ
 .(2)«أحجار ثالثة بدون

 تعالقؿ مـ ديـفؿ طؾقف اشتؿؾ بؿا  الصحابة طقَب  أرادوا الؿشركقن ففمٓء
خريَ  وجف طؾك فؼالقا الحاجة، قضاء بؽقػقة متعؾ ؼة  شلء كؾَّ  كبقُّؽؿ طؾَّؿؽؿ قد» ة:السُّ
َؿفؿ، امحط ؿً  اكتؼاَدهؿ ُمبطاًل   لُّ الػارس سؾؿان لفؿ فاكربى ،«الِخراءةَ  حتك  اهتؽُّ
 بذلؽ، كػخر وكحـ إمرَ  هذا طؾَّؿـا لؼد كعؿ، أي: ،«أجؾ» :واطتزازٍ  افتخارٍ  بؽؾ   وقال
دُ   خذأ ثؿ  التل الؿباركة والتعالقؿ الؽريؿة أداب مـ اشقئً  -امػتخرً - لفؿ ُيعد 

                                                           
 (.161« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.161« )صحقح مسؾؿ» (1)
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 آداب اخلالء وأذكازه
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ـَّةُ  هبا جاءت  وكظراؤهؿ همٓء يعرففا ٓ مباركة قؿتعال بحؼ   وهل الشلن، هذا يف السُّ
يـ لفذا وهداه التقفقؼ اهلل مـحف َمـ يعرففا وإكَّؿا إكعام، أشباه مـ  فالحؿد الحـقػ، الد 
 أوٓكا. ما طؾك لف والشؽر هداكا ما طؾك هلل

 !أداب هذه مـ شلء بقان يف وقػةٌ  يؾل وفقؿا

   ُيستحب  ًٓ ُفؿَّ  ،اهلل سؿاب ؼقل:ي أن :الخالء دخقل طـد لؾؿسؾؿ أو   َأُطقذُ  إك ل الؾَّ
ـَ  بَِؽ   قال:  مالؽ بـ سَأكَ  طـ «الصحقحقـ» يف ثبت لِؿا َوالَخَبائِِث: الُخُبِث  مِ
ُفؿ  » َقاَل: ءَ اَل الخَ  َدَخَؾ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ  ـَ  بَِؽ  َأُطقذُ  إك ل الؾ   .(1)«َوالَخَبائِِث  الُخُبِث  ِم

 الحديث صرق بعض يف جاء وقد خبقثة، جؿع لخبائثوا خبقث، جؿع :والُخبث
لف يف البسؿؾة ِذكر  .أوَّ

 بـ العزيز طبد صريؼ مـ الحديَث  هذا الُعؿري روى وقد» : حجر ابـ قال 
 اهلل، سؿاب :فؼقلقا الخالءَ  دخؾتؿ إذا» إمر: بؾػظ ُصفقب بـ العزيز طبد طـ الؿختار،

 .(2)مسؾؿ شرط طؾك وإسـاُده ،«والخبائث الخبث مـ باهلل أطقذ

ـُ  رواه ما :لفذا ويشفد ـ   بقـ ما ِسترُ » :امرفقطً   طؾل   طـ ،وغقُره ماجف اب  الِج
 بؿجؿقع صحقح حديث وهق ،«اهلل سؿاب :يؼقل نأ الخالءَ  دخؾ إذا آدم َبـِل وطقرات

 .(3)صرقف

 ارىقَ تَ يَ  حتك يـطؾؼ أن :الحاجة لؼضاء وذهب سػرٍ  يف كان إذا إدب ومـ 
 الَبرازَ  أراد إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ » ،شعبة بـ الؿغقرة طـ داود أبق رواه لِؿا صحابف؛أ طـ

 .(4)«أحد يراه ٓ حتك اكطؾؼ

                                                           
 (.375« )صحقح مسؾؿ»و(، 141« )صحقح البخاري» (1)
 (.1/144« )فتح الباري » (1)
 (.91 -1/87لأللباين )« إرواء الغؾقؾ»(، واكظر: 197« )ســ ابـ ماجف»(، و616رواه الرتمذي ) (3)
حف إلباين1« )ســ أبل داود» (4)  (.1« )صحقح أبل داود»يف  (، وصحَّ
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 آداب الخالء وأذمازه

 ـّة ومـ  ابـ طـ داود أبق روى لِؿا إرض: مـ يدكق حتك ثقَبف يرفع َّٓ أَ  :الس 
 .(1)«إرض مـ يدكق حتك ثقبَف يرفعُ  ٓ حاجة أراد إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ »،  طؿر

 ـ ة ومـ  جعػر بـ اهلل طبد طـ ،«مسؾؿ صحقح» يف لِؿا الـاس؛ طـ يستترَ  أن :الس 
 .(2)«خؾكَ  ُش حائِ  أو ٌف دَ هَ  تفلحاَج  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  بف رتَ استَ  ما أحبَّ  كان» قال: 

 إدب ومـ:   ٓ  ،هريرة بلأ طـ «مسؾؿ صحقح» فػل الـاس، صريؼ يف يبقلأ
ع   ات ؼقا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  عَّ  وما قالقا: ،«َكْقـاالؾ   ذيال  » قال: اهلل؟ رسقَل  يا اكانالؾَّ

 .(3)«ؾ فؿضِ  أو اسالـ   ريؼصَ  يف ؾ كَخ تَ يَ 

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  جبؾ بـ معاذ طـ ،«ســف» يف داود أبق روىو
ـَ  ات ؼقا»   .(4)«والظ ؾ   لطريؼ،ا وقارطةَ  الؿقارد، يف الَبرازَ  :ةالثالث الؿالِط

 الؿاء. صرُق  والؿقارُد:

 الحاجة قضاء آداب ومـ:   ٓ  ااحرتامً  ؛بقلٍ  وٓ بغائطٍ  الؼبؾةَ  الؿسؾؿُ  يستؼبَؾ أ
َّٓ  ها،يسَتْدبِرَ  وٓ لفا،  اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل فعـ القؿـك، بقده يستـجل وأ
  الؼبؾةَ  يستؼبؾ اَل ف الغائطَ  أحُدكؿ أتك فنذا أطؾ ؿؽؿ، القالد زلةـْ ؿَ بِ  لؽؿ أكا إك ؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص
 .(5)وثالرَّ  طـ ويـفك أحجار، بثالثة يلمر وكان ،«بقؿقـف بيستطِ  وٓ يستدبرها، وٓ

 وحسـ الرطاية ؿامتَ  ـْ مِ  «أطؾ ؿؽؿ القالد زلةؿـْ بِ  لؽؿ أكا إك ؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف يف ما وتلمَّؾ
 الـصح. وكؿال العـاية

 
                                                           

حف (،14) «جامع الرتمذي»و (،14« )ســ أبل داود» (1) « السؾسؾة الصحقحة»إلباين يف  وصحَّ
(1171.) 

 (.341« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.169« )صحقح مسؾؿ» (3)
ـف إلباين يف (، 318وابـ ماجف )(، 16« )ســ أبل داود» (4)  (.11« )صحقح أبل داود»وحسَّ
ـف إلباين يف (، 313وابـ ماجف )(، 8داود ) قأب(، و1/147) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 5) وحسَّ

 (.1346« )صحقح الجامع»
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 آداب الخالء وأذمازه

 ـّة ومـ  ابـ طـ داود أبق روى لِؿا إرض: مـ يدكق حتك ثقَبف يرفع َّٓ أَ  :الس 
 .(1)«إرض مـ يدكق حتك ثقبَف يرفعُ  ٓ حاجة أراد إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ »،  طؿر

 ـ ة ومـ  جعػر بـ اهلل طبد طـ ،«مسؾؿ صحقح» يف لِؿا الـاس؛ طـ يستترَ  أن :الس 
 .(2)«خؾكَ  ُش حائِ  أو ٌف دَ هَ  تفلحاَج  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  بف رتَ استَ  ما أحبَّ  كان» قال: 

 إدب ومـ:   ٓ  ،هريرة بلأ طـ «مسؾؿ صحقح» فػل الـاس، صريؼ يف يبقلأ
ع   ات ؼقا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  عَّ  وما قالقا: ،«َكْقـاالؾ   ذيال  » قال: اهلل؟ رسقَل  يا اكانالؾَّ

 .(3)«ؾ فؿضِ  أو اسالـ   ريؼصَ  يف ؾ كَخ تَ يَ 

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  جبؾ بـ معاذ طـ ،«ســف» يف داود أبق روىو
ـَ  ات ؼقا»   .(4)«والظ ؾ   لطريؼ،ا وقارطةَ  الؿقارد، يف الَبرازَ  :ةالثالث الؿالِط

 الؿاء. صرُق  والؿقارُد:

 الحاجة قضاء آداب ومـ:   ٓ  ااحرتامً  ؛بقلٍ  وٓ بغائطٍ  الؼبؾةَ  الؿسؾؿُ  يستؼبَؾ أ
َّٓ  ها،يسَتْدبِرَ  وٓ لفا،  اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل فعـ القؿـك، بقده يستـجل وأ
  الؼبؾةَ  يستؼبؾ اَل ف الغائطَ  أحُدكؿ أتك فنذا أطؾ ؿؽؿ، القالد زلةـْ ؿَ بِ  لؽؿ أكا إك ؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص
 .(5)وثالرَّ  طـ ويـفك أحجار، بثالثة يلمر وكان ،«بقؿقـف بيستطِ  وٓ يستدبرها، وٓ

 وحسـ الرطاية ؿامتَ  ـْ مِ  «أطؾ ؿؽؿ القالد زلةؿـْ بِ  لؽؿ أكا إك ؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف يف ما وتلمَّؾ
 الـصح. وكؿال العـاية

 
                                                           

حف (،14) «جامع الرتمذي»و (،14« )ســ أبل داود» (1) « السؾسؾة الصحقحة»إلباين يف  وصحَّ
(1171.) 

 (.341« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.169« )صحقح مسؾؿ» (3)
ـف إلباين يف (، 318وابـ ماجف )(، 16« )ســ أبل داود» (4)  (.11« )صحقح أبل داود»وحسَّ
ـف إلباين يف (، 313وابـ ماجف )(، 8داود ) قأب(، و1/147) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 5) وحسَّ

 (.1346« )صحقح الجامع»
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار549
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

549 آداب الخالء وأذكاره
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 الحاجة قضائف بعد الؿسؾؿُ  ؿراستج إذا :دبإ ومـ   ٓ  ثالث؛ مـ بلقؾ   يستجؿرأ
 كالؿـاديؾ :إحجار مؼام يؼقم ما يستعؿؾ أن بلس وٓ اإلكؼاء، تؿام مـ ذلؽ يف الِؿَ 

  مالؽ بـ كسأ طـ «قـالصحقح» فػل ،أفضؾ وهق بالؿاء يستـجل أن ولف وكحقها،
 :يعـل ماء، مـ إدواةٌ  معـا الموغ أكا أجلء لحاجتف خرج إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» :قال

 .(1)«بف يستـجل

 بدَكف ُيصقب أن البقل َرشاش مـ يحذر أن الحاجة قضاء طـد الؿسؾؿ وطؾك 
 إك فؿا أَما» فؼال: يـ،رَ بْ قَ  طؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  مرَّ  قال:  طباس ابـ روى ؿالِ  ثقاَبف؛ أو
بانل بان وما ،قُعذ  ا .بالـؿقؿة يؿشل فؽان هؿاأحُد  اأم   :بقركَ  يف ُيعذ   يستترُ  ٓ فؽان أخر وأم 

 .(2)«البقل مـ :أو البقل طـ َيْسَتـْزه ٓ» رواية: ويف ،«بقلف مـ

 ٓكر مـ بشلء يشتغؾ وٓ الحاجة، قضائف وقت يتؽؾ ؿ أن لؾؿسؾؿ يجقز و  الذ 
 اهلل ورسقل مرَّ  رجاًل  نَّ إ» قال:  طؿر ابـ طـ ،«مسؾؿ صحقح» فػل والدطاء،
 .(3)«طؾقف يردَّ  فَؾؿ طؾقف، فسؾَّؿ يبقل،

 الحاجة: قضاء وقت يتؽؾَّؿ أن لف يـبغل ٓ الؿسؾؿَ  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  الحديث ويف 
كر مـ بشلء يشتغؾ أن كذلؽ لف يـبغل وٓ بشلء، طؾقف يردَّ  َلؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  ٕنَّ   الذ 

 الؿسؾ ؿ. هذا كطؾ السالم يردَّ  َلؿ ملسو هيلع هللا ىلص والـبلُّ  ودطاء، ِذكرٌ  والسالمُ  والدطاء،

 طؾقفا وحثَّت اإلسالمُ  إلقفا كدب الحاجة لؼضاء العظقؿة أداب مـ جؿؾةٌ  ففذه
يـ هذا كؿال طؾك تدل وهل الشريعة،  وجؿالف. وحسـف الد 

 مامإلا رواه لؿا غػراكؽ: يؼقل: أن الخالء مـ خرج إذا لف ُيستحبُّ  الؿسؾؿَ  إنَّ  ثؿَّ 
ـَ  َخَرَج  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ  قالت:  طائشة طـ الســ وأهؾ أحؿد  :َقاَل  ءِ اَل الخَ  مِ

                                                           
 (.171مسؾؿ )و(، 151البخاري )رواه  (1)
 (.191« )صحقح مسؾؿ»و(، 1361« )صحقح البخاري» (1)
 (.371« )صحقح مسؾؿ» (3)
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 آداب الخالء وأذمازه

 .(1)«ُغْػَراَكَؽ »

 أداء يف تؼصقره مـ اخقفً » :أي معـاه: يف ققؾ الؿؼام هذا يف «ُغْػَراَكَؽ » وققلف:
ؾ ثؿ هضؿف ثؿ أصعؿف أن الجؾقؾة الـعؿة هذه شؽر  اقاصرً  شؽره فرأى خروجف، سفَّ
 .(2)«بآستغػار فتداركف الـعؿة، هذه حؼ   بؾقغ طـ

 واإلكرام. الجالل ذا يا صاطتؽ طؾك وأطـَّا ذكقبـا اغػر الؾَّفؿَّ 

 

 

 

 

 
 

│ 

 

 

                                                           
« ســ ابـ ماجف»(، و7« )الرتمذي جامع»(، و31« )ســ أبل داود»و(، 6/155« )الؿسـد» (1)

ـف إلباين يف 311)  (.4717« )صحقح الجامع»(، وحسَّ
 (.1/411ن )ـ طالَّ بٓ« الػتقحات الرباكقة»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة550
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 آداب الخالء وأذمازه

 .(1)«ُغْػَراَكَؽ »

 أداء يف تؼصقره مـ اخقفً » :أي معـاه: يف ققؾ الؿؼام هذا يف «ُغْػَراَكَؽ » وققلف:
ؾ ثؿ هضؿف ثؿ أصعؿف أن الجؾقؾة الـعؿة هذه شؽر  اقاصرً  شؽره فرأى خروجف، سفَّ
 .(2)«بآستغػار فتداركف الـعؿة، هذه حؼ   بؾقغ طـ

 واإلكرام. الجالل ذا يا صاطتؽ طؾك وأطـَّا ذكقبـا اغػر الؾَّفؿَّ 

 

 

 

 

 
 

│ 

 

 

                                                           
« ســ ابـ ماجف»(، و7« )الرتمذي جامع»(، و31« )ســ أبل داود»و(، 6/155« )الؿسـد» (1)

ـف إلباين يف 311)  (.4717« )صحقح الجامع»(، وحسَّ
 (.1/411ن )ـ طالَّ بٓ« الػتقحات الرباكقة»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار551
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

551 آداب الخالء وأذكاره
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 ، هريرة أبل حديث مـ ،وغقُرهؿ ماجف وابـ داود وأبق أحؿد اإلمام روى

ـْ  ةَ اَل َص  َٓ » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل   طـ َٓ  َلُف، ُوُضقءَ َٓ  لَِؿ ـْ  ُضقءَ وُ َو  اهللِ  اْسؿَ  َيْذُكرِ  َلؿْ  لَِؿ
ـف وقد بشقاهده، حسـ حديث وهق ،(1)«َطَؾْقفِ   دال   وهق العؾؿ، أهؾ مـ واحد غقرُ  حسَّ
ل يف التسؿقة مشروطقة طؾك  القضقء. أوَّ

 وذهب .مستحبَّة أكَّفا إلك الجؿفقر فذهب :حؽؿفا يف ô العؾؿاء اختؾػ وقد
 جفؾ فنن ،لفا اذاكرً  بالحؽؿ اطالؿً  كان إذا هبا،بقجق الؼقل إلك العؾؿ أهؾ بعُض 
 القضقء. إطادة يؾزُمف وٓ طؾقف حرج فال كسقفا أو حؽؿفا

ـُ  العزيز طبد الشقُخ  اإلمام سئؾ وقد  يف التسؿقة ترك َمـ حؽؿِ  طـ  باز ب
ة إلك العؾؿ أهؾ جؿفقرُ  ذهب قد» فؼال: ،اكاسقً  القضقء  تسؿقة، بدون القضقء صحَّ
كر، العؾؿ مع التسؿقة وجقب إلك العؾؿ هؾأ بعُض  وذهب  أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص طـف روي لؿا والذ 
ـْ  ،«طؾقف اهلل اسؿَ  يذكر َلؿ لؿـ وضقء ٓ» قال:  هؤفقضق جاهاًل  أو اكاسقً  تركفا َمـ لؽ

 والـسقان، بالجفؾ معذورٌ  ٕكَّف التسؿقة: بقجقب قؾـا ولق إطادُتف طؾقف ولقس صحقح،
ة  وقد ،[186]البؼرة: ﴾      ﴿ تعالك: ققلف ذلؽ يف والُحجَّ

 إذا أكَّؽ تعؾؿ وبذلؽ الدطاَء، هذا استجاب قد سبحاكف اهلل أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ صحَّ 
ل، فنكَّؽ أثـائف يف ذكراهتا ثؿ القضقء، أولِ  يف التسؿقةَ  كسقَت   تعقد أن طؾقؽ ولقس ُتَسؿ 

 ًٓ  . كالمف هـا (2)«بالـسقان معذورٌ  ٕكَّؽ :أوَّ

                                                           
ـف إلباين 399« )ابـ ماجفســ »(، و111« )ســ أبل داود»و(، 1/418« )الؿسـد» (1) (، وحسَّ

 (.1/111« )اإلرواء»يف 
 (.7/111« )مجؿقع فتاواه ومؼآتف» (1)

   
 111  

 

 أذكاز الىضىء
 

.   
 554 

 

 أذماز الىضىء

 :مخصقص بدطاء طضقٍ  كؾُّ  القضقء، أثـاء يف القضقء أطضاء طؾك الدطاء اوأمَّ 
 ففذا ذلؽ، وكحق دطاءً  الَؼدم ولغسؾ دطاءً  القجف سؾغول دطاءً  القدِ  لغسؾ يجعَؾ  نلب
 ذلؽ ومـ .ذلؽ مـ بشلء يعؿَؾ  أن لؾؿسؾؿ ولقس ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ شلءٌ  فقف يثبت َلؿ

 ،اأبدً  بعده أضؿل ٓ اكلًس  كبق ؽ حقض مـ اسِؼـِل الؾَّفؿَّ  الؿضؿضة: طـد بعِضفؿ ققل
 الؾَّفؿَّ  القجف: غسؾ وطـد وجـّاتؽ، كعقؿؽ رائحةَ  تحرمـِل ٓ الؾَّفؿَّ  آستـشاق: وطـد
 كتابل أططـِل الؾَّفؿَّ  القديـ: غسؾ وطـد وجقه، دوتسقَّ  وجقه قَّضبَ تُ  يقم وجفل بق ض

م الؾَّفؿَّ  الرأس: مسح وطـد لل،بشؿا كتابل ُتعطـِل ٓ الؾَّفؿَّ  بقؿقـل،  وبََشِري شعري حر 
 أحسـف، فقتَّبعقن الؼقَل  يستؿعقن الذيـ مـ اجعؾـِل الؾَّفؿَّ  إذن: مسح وطـد الـار، طؾك
جؾقـ: غسؾ وطـد امِ  ذلؽ فؽؾُّ  الصراط، طؾك قدمل ثّبت الؾَّفؿَّ  الر   طـ لف أصؾ ٓ ؿَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـَّبِل  

ـَّة، بف جاءت ما طؾك آقتصارُ  :ؾؿالؿس طؾك والقاجُب  ا والبُعدُ  السُّ  الـاُس  أحدثف طؿَّ
ا» : الؼقؿ ابـ قال ذلؽ، بعد  طـد القضقء طؾك العامةُ  يؼقلفا التل إذكار وأمَّ
 وٓ والتابعقـ الصحابة مـ أحدٍ  طـ وٓ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ لفا أصؾ فال ُطضقٍ  كؾ  

ة  .اهـ (1)«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ؾكط كذب حديث وفقفا إربعة، إئؿَّ

َّٓ  إَِلفَ َٓ  أن َأْشَفدُ  :القضقء مـ فراغف طؼب يؼقل أن لؾؿسؾؿِ  وُيستحب    وَأنَّ  اهلل،إِ
دً  ـِ  ُطْؼَبةَ  طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت لِؿا َوَرُسقُلُف: اهللِ  َطبْدُ  اُمَحؿَّ  قال:  َطامِرٍ  ب
ْحتَُفا ْقَبتِل،كَ  َفَجاَءْت  اإِلبِِؾ، ِرَطاَيةُ  َطَؾْقـَا َكاَكْت  ، َفَروَّ  َراَحتَِفا َمَؽانِ  إَِلك َرَدْدُتَفا ]َأْي: بََعِشل 
ُث  اَقائِؿً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َفَلْدَرْكُت  ،الـََّفاِر[ آِخرِ  فِل ـْ  َفَلْدَرْكُت  الـَّاَس، ُيَحد  ـْ  َما» َقْقلِِف: مِ  ِم

ُل، ُمْسِؾؿٍ  ـُ  َيَتَقض  ـِ  َفُقَصؾ ل َيُؼقمُ  ُثؿ   ُوُضقَءُه، َفُقْحِس  ؛َوَوْجِففِ  بَِؼْؾبِفِ  اؿَ َطَؾْقفِ  ُمْؼبٌِؾ  َرْكَعَتقْ
  ٓ ـَ  َقائٌِؾ  َفنَِذا َهِذِه! َأْجَقدَ  َما َفُؼْؾُت: َقاَل: ،«الَجـ ةُ  َلفُ  َوَجَبْت إِ تِل َيُؼقُل: َيَديَّ  َبْق  َقْبَؾَفا الَّ

ـَ  َؽ َرَأْيتُ  إِك ل َقاَل: ُطَؿرُ  َفنَِذا َفـََظْرُت  َأْجَقُد، ـْ  ِمـُْؽؿْ  َما» َقاَل: ،اآكِػً  ِجئَْت  َحق  َأَحدٍ  ِم
ُل، ٓ   إَِلفَ َٓ  أن َأْشَفُد  َيُؼقُل: ُثؿ   الُقُضقَء، -َفُقْسبِغُ  :َأوْ - َفُقْبِؾغُ  َيَتَقض  ًد  وَأن   اهلل،إِ  َطْبُد  اُمَحؿ 

                                                           
 (.316)ص:« القابؾ الصقب» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أذماز الىضىء

 :مخصقص بدطاء طضقٍ  كؾُّ  القضقء، أثـاء يف القضقء أطضاء طؾك الدطاء اوأمَّ 
 ففذا ذلؽ، وكحق دطاءً  الَؼدم ولغسؾ دطاءً  القجف سؾغول دطاءً  القدِ  لغسؾ يجعَؾ  نلب
 ذلؽ ومـ .ذلؽ مـ بشلء يعؿَؾ  أن لؾؿسؾؿ ولقس ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ شلءٌ  فقف يثبت َلؿ

 ،اأبدً  بعده أضؿل ٓ اكلًس  كبق ؽ حقض مـ اسِؼـِل الؾَّفؿَّ  الؿضؿضة: طـد بعِضفؿ ققل
 الؾَّفؿَّ  القجف: غسؾ وطـد وجـّاتؽ، كعقؿؽ رائحةَ  تحرمـِل ٓ الؾَّفؿَّ  آستـشاق: وطـد
 كتابل أططـِل الؾَّفؿَّ  القديـ: غسؾ وطـد وجقه، دوتسقَّ  وجقه قَّضبَ تُ  يقم وجفل بق ض

م الؾَّفؿَّ  الرأس: مسح وطـد لل،بشؿا كتابل ُتعطـِل ٓ الؾَّفؿَّ  بقؿقـل،  وبََشِري شعري حر 
 أحسـف، فقتَّبعقن الؼقَل  يستؿعقن الذيـ مـ اجعؾـِل الؾَّفؿَّ  إذن: مسح وطـد الـار، طؾك
جؾقـ: غسؾ وطـد امِ  ذلؽ فؽؾُّ  الصراط، طؾك قدمل ثّبت الؾَّفؿَّ  الر   طـ لف أصؾ ٓ ؿَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـَّبِل  

ـَّة، بف جاءت ما طؾك آقتصارُ  :ؾؿالؿس طؾك والقاجُب  ا والبُعدُ  السُّ  الـاُس  أحدثف طؿَّ
ا» : الؼقؿ ابـ قال ذلؽ، بعد  طـد القضقء طؾك العامةُ  يؼقلفا التل إذكار وأمَّ
 وٓ والتابعقـ الصحابة مـ أحدٍ  طـ وٓ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ لفا أصؾ فال ُطضقٍ  كؾ  

ة  .اهـ (1)«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ؾكط كذب حديث وفقفا إربعة، إئؿَّ

َّٓ  إَِلفَ َٓ  أن َأْشَفدُ  :القضقء مـ فراغف طؼب يؼقل أن لؾؿسؾؿِ  وُيستحب    وَأنَّ  اهلل،إِ
دً  ـِ  ُطْؼَبةَ  طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت لِؿا َوَرُسقُلُف: اهللِ  َطبْدُ  اُمَحؿَّ  قال:  َطامِرٍ  ب
ْحتَُفا ْقَبتِل،كَ  َفَجاَءْت  اإِلبِِؾ، ِرَطاَيةُ  َطَؾْقـَا َكاَكْت  ، َفَروَّ  َراَحتَِفا َمَؽانِ  إَِلك َرَدْدُتَفا ]َأْي: بََعِشل 
ُث  اَقائِؿً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َفَلْدَرْكُت  ،الـََّفاِر[ آِخرِ  فِل ـْ  َفَلْدَرْكُت  الـَّاَس، ُيَحد  ـْ  َما» َقْقلِِف: مِ  ِم

ُل، ُمْسِؾؿٍ  ـُ  َيَتَقض  ـِ  َفُقَصؾ ل َيُؼقمُ  ُثؿ   ُوُضقَءُه، َفُقْحِس  ؛َوَوْجِففِ  بَِؼْؾبِفِ  اؿَ َطَؾْقفِ  ُمْؼبٌِؾ  َرْكَعَتقْ
  ٓ ـَ  َقائٌِؾ  َفنَِذا َهِذِه! َأْجَقدَ  َما َفُؼْؾُت: َقاَل: ،«الَجـ ةُ  َلفُ  َوَجَبْت إِ تِل َيُؼقُل: َيَديَّ  َبْق  َقْبَؾَفا الَّ

ـَ  َؽ َرَأْيتُ  إِك ل َقاَل: ُطَؿرُ  َفنَِذا َفـََظْرُت  َأْجَقُد، ـْ  ِمـُْؽؿْ  َما» َقاَل: ،اآكِػً  ِجئَْت  َحق  َأَحدٍ  ِم
ُل، ٓ   إَِلفَ َٓ  أن َأْشَفُد  َيُؼقُل: ُثؿ   الُقُضقَء، -َفُقْسبِغُ  :َأوْ - َفُقْبِؾغُ  َيَتَقض  ًد  وَأن   اهلل،إِ  َطْبُد  اُمَحؿ 

                                                           
 (.316)ص:« القابؾ الصقب» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

553 أذكار الوضوء



. 

. 
 556 

 

 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ٓ   ؛َوَرُسقُلفُ  اهللِ  ـْ  َيْدُخُؾ  ،كَِقةُ الث َؿا الَجـ ةِ  َأبَْقاُب  َلفُ  ُفتَِحْت إِ َفا ِم  .(1)«َشاءَ  َأي 

ـَ  اْجَعْؾـِل الؾ فؿ  » وزاد: الرتمذي ورواه ابِقـ ِم ـَ  واْجَعْؾـِل الت ق   وهل ،(2)«ريـف  الُؿتَطَ  ِم
 العؾؿ. أهؾ بقَّـ كؿا ثابتةُ  زيادةٌ 

 أوقاتِفؿ طؾك  الصحابةِ  ِحرَص   طامر بـ ُطؼبة يذكر الحديث هذا ويف
 يتـاوبقن كاكقا أكَّفؿ :ذلؽ ومِـ .لؾجؿقع الػائدةَ  ُيحؼ ؼ الذي التعاون قـفؿب فؿوتعاوكَ 

قن الجؿاطةُ  فقجتؿع إبؾِفؿ، رطَل   واحدٌ  يقم كؾَّ  فقرطاها بعض، إلك بعَضفا إبَؾفؿ وَيضؿُّ
 لفؿ ولقتفقَّل وحاجااهتؿ، مصالِحفؿ يف الباققن ولقـصرَف  هبؿ، أرفَؼ  ذلؽ لقؽقن :مـفؿ

 .مجالِسف وحضقر ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   مـ تػادةلالس أكربُ فرصةٌ 

ا  مـ وفرغ الـفار آخر يف مراحفا إلك باإلبؾ طاد وطـدما ، طؼبة كقبةُ  كاكت وَلؿَّ
 بارك،ؿال معقـف مـ ولقـفؾ فقائده مـ اشقئً  لقدرك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مجؾس إلك جاء أمرها،
ـْ  َما» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   ققل وهل هبا، فرح طظقؿةً  فائدة فلدرك ُل، ْسِؾؿٍ مُ  ِم ـُ  َيَتَقض   َفقُْحِس

ـِ  َفُقَصؾ ل َيُؼقمُ  ُثؿ   ُوُضقَءُه، ٓ   ؛َوَوْجِففِ  بَِؼْؾبِفِ  اؿَ َطَؾْقفِ  ُمْؼبٌِؾ  َرْكَعَتْق  ،«الَجـ ةُ  َلفُ  َوَجَبْت إِ
ـُ  طؿرُ  فسؿعف ،«!هذه أجقدَ  ما» العظقؿة: الػائدة هبذه إطجابف اُمبديً   فؼال  الخطاب ب

تِل» لف: فؼال دخؾ، ـحق رآه قد وكان   الـَّبِلُّ  قالفا فائدة إلك ُيشقر «َأْجَقدُ  َقْبَؾَفا الَّ
 . طؼبة دخقل قبؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 والتعاون الخقر طؾك الِحرصِ  مـ  الصحابةُ  طؾقف كان ما طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف
 امَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ   طؿرُ  لف فذكر اإليؿان، وأمقر العؾؿ أبقاِب  طؾك ٓلةالدَّ  يف

ـْ  ِمـُْؽؿْ  ُل، َأَحدٍ  ِم ٓ   إَِلفَ َٓ  أن َأْشَفُد  َيُؼقُل: ُثؿ   الُقُضقَء، -َفقُْسبِغُ  :َأوْ - َفُقْبِؾغُ  َيَتَقض   اهلل،إِ
ًد  وَأن   ٓ   ؛َوَرُسقُلفُ  اهللِ  َطْبُد  اُمَحؿ  ـْ  َيْدُخُؾ  ،الث َؿاكَِقةُ  الَجـ ةِ  َأْبَقاُب  َلفُ  ُفتَِحْت إِ َفا ِم  .«َشاءَ  َأي 

 الؿحافظةِ  وفضؾ الؿسـقن، القجف طؾك وإتؿامف بنكؿالِف القضقء إسباغ فضُؾ  :هذا ويف
كر هذا طؾك  الجـَّة أبقاب لف ُفتحت ذلؽ فعؾ َمـ نَّ أو القضقء، طِؼب العظقؿِ  الذ 

                                                           
 (.134« )صحقح مسؾؿ» (1)
حف إلباين55« )الرتمذي معجا» (1)  (.48« )صحقح الرتمذي»يف  (، وصحَّ
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 أذماز الىضىء

 شاء. أي فا ـْ مِ  لقدخؾ الثؿاكقة

ـَ  اْجَعْؾـِل الؾ فؿ  » إلقف: يضؿَّ  أن وُيستحبُّ  ابِق ِم ـَ  واْجَعْؾـِل ـالت ق  ريـالُؿَتطَ  ِم  :«ف 
م كؿا- الرتمذي طـد الزيادة هذه لثبقت  الؾ فؿ   ُسْبَحاَكؽ» كذلؽ: يؼقل أن ولف -تؼدَّ

ٓ   إَِلفَ َٓ  وبَِحْؿِدكَ   الققم طؿؾ» يف الـسائل رواه لِؿا :«إلقؽ َوَأُتقُب  َأْسَتْغِػُركَ  أكَت،إِ
 قال قال:  الخدري سعقد أبل طـ ،اوغقُرهؿ «مستدركف» يف والحاكؿ «والؾقؾة
ل َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ٓ   إَِلفَ َٓ  وبَِحْؿِدكَ  الؾ فؿ   ُسْبَحاَكؽ قال: ثؿ تقض   َأْسَتْغِػُركَ  أكَت،إِ

 اَبع:الط  و ،(1)«الؼقامة يقم إلك رَس ؽْ يُ  فَؾؿ بَطاَبٍع، ُصبع ثؿ َرق   يف ُكتب ؛إلقؽ َوَأُتقُب 
 الؼقامة. يقم إلك ُيػتح وٓ طؾقف، ؿُيخت أكَّف :يريد الخاتؿ،

كر مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ثبت ما جؿؾةُ  ففذا  : الؼقؿ ابـ قال بالقضقء، ِؼ الؿتعؾ   الذ 
 التسؿقة، غقر اشقئً  وضقئف طؾك يؼقل كان أكَّف [ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل :]أي طـف ُيحػظ ولؿ»

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يؼْؾ  َلؿ مختؾؼ فؽذٌب  طؾقف ُيؼال الذي القضقء أذكار يف حديث وكؾُّ 
مقـ. سعقد وأبل طؿر وحديَثل التسؿقة حديَث   استثـك ثؿ ،(2)«مـف اشقئً   الؿتؼد 

 السبقؾ. سقاء إلك والفادي الؿقف ؼ وحده واهلل

 

 
 

│ 

                                                           
حف إلباين يف 1/564« )الؿستدرك» (1)  (.1333« )السؾسؾة الصحقحة»(، وصحَّ
 (.1/195« )زاد الؿعاد» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة554
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أذماز الىضىء

 شاء. أي فا ـْ مِ  لقدخؾ الثؿاكقة

ـَ  اْجَعْؾـِل الؾ فؿ  » إلقف: يضؿَّ  أن وُيستحبُّ  ابِق ِم ـَ  واْجَعْؾـِل ـالت ق  ريـالُؿَتطَ  ِم  :«ف 
م كؿا- الرتمذي طـد الزيادة هذه لثبقت  الؾ فؿ   ُسْبَحاَكؽ» كذلؽ: يؼقل أن ولف -تؼدَّ

ٓ   إَِلفَ َٓ  وبَِحْؿِدكَ   الققم طؿؾ» يف الـسائل رواه لِؿا :«إلقؽ َوَأُتقُب  َأْسَتْغِػُركَ  أكَت،إِ
 قال قال:  الخدري سعقد أبل طـ ،اوغقُرهؿ «مستدركف» يف والحاكؿ «والؾقؾة
ل َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ٓ   إَِلفَ َٓ  وبَِحْؿِدكَ  الؾ فؿ   ُسْبَحاَكؽ قال: ثؿ تقض   َأْسَتْغِػُركَ  أكَت،إِ

 اَبع:الط  و ،(1)«الؼقامة يقم إلك رَس ؽْ يُ  فَؾؿ بَطاَبٍع، ُصبع ثؿ َرق   يف ُكتب ؛إلقؽ َوَأُتقُب 
 الؼقامة. يقم إلك ُيػتح وٓ طؾقف، ؿُيخت أكَّف :يريد الخاتؿ،

كر مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ثبت ما جؿؾةُ  ففذا  : الؼقؿ ابـ قال بالقضقء، ِؼ الؿتعؾ   الذ 
 التسؿقة، غقر اشقئً  وضقئف طؾك يؼقل كان أكَّف [ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل :]أي طـف ُيحػظ ولؿ»

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يؼْؾ  َلؿ مختؾؼ فؽذٌب  طؾقف ُيؼال الذي القضقء أذكار يف حديث وكؾُّ 
مقـ. سعقد وأبل طؿر وحديَثل التسؿقة حديَث   استثـك ثؿ ،(2)«مـف اشقئً   الؿتؼد 

 السبقؾ. سقاء إلك والفادي الؿقف ؼ وحده واهلل

 

 
 

│ 

                                                           
حف إلباين يف 1/564« )الؿستدرك» (1)  (.1333« )السؾسؾة الصحقحة»(، وصحَّ
 (.1/195« )زاد الؿعاد» (1)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار555
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

555 أذكار الوضوء
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 َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبلَّ  َأنَّ  ، طباس بـ اهلل طبد حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت

ُفؿ  » َيُؼقُل: َوُهقَ  ةِ اَل الصَّ  إَِلك  َسْؿِعل فِلوَ  ،اُكقرً  َبَصري َوفِل ،اُكقرً  َقْؾبِل فِل اْجَعْؾ  الؾ 
ـْ َيِؿقـِلوَ  ،اُكقرً  ـْ َيَساريوَ  ،اُكقرً  َط َوَأَماِمل ُكقًرا،  ،اُكقرً  َوَتْحتِل ،اُكقرً  َوَفْققِل ،اُكقرً  َط

 .(1)«اُكقرً َوَخْؾِػل ُكقًرا، وطظ ْؿ لل 

ف طـد الدطاء هذا ققلِ  مشروطقة طؾك يدلُّ  الحديُث  وهذا  وكؾُّف الؿسجد، إلك التقجُّ
اتف كؾ   يف الـقرَ  يجعَؾ  بلن  هلل سماٌل   بف امحقطً  يجعؾف وأن والباصـة، الظاهرة ذرَّ
 ثبت ما مع الؿـاسبة غاية مـاسٌب  وهذا ،اكقرً  وجؿؾتف ذاَتف يجعَؾ  وأن جفاتف، جؿقع مـ
 ويف دكقاه يف لؾؿممـ كقرٌ  فالصالة ،(2)«قرٌ كُ  الةُ والص  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف ،«مسؾؿ صحقح» يف

 اكقرً  لف كاكت طؾقفا حافظَ  َمـ» : قال آخر حديث ويف أخرة، ويف قربه
 كجاةٌ  وٓ ُبرهان وٓ كقر لف يؽـ َلؿ طؾقفا ُيحافظ َلؿ ومـ الؼقامة، يقم وكجاة اوُبرهاكً 
 إلك متَّجفٌ  والؿسؾؿُ  الحسـ وتؿام لؿـاسبةا غاية يف فؽان ،(3)أحؿد رواه «الؼقامة يقم

 الـقر مـ حظَّف ُيعظِؿَ  أن اهللَ  يسلل أن ،لؾؿممـ كقر هل التل الصالة هذه ٕداء الؿسجد
 جقاكبف. جؿقع مـ بف امحقطً  يجعؾف وأن كؾ ف، جسؿف يف

 والسالم والصالةُ  اهلل، سؿاب» يؼقل: أن الؿسجد دخؾ إذا لف ُيستحب   الؿسؾؿَ  إن   ثؿ
ُفؿ   اهلل، رسقل طؾك  الَعظِقؿِ  بِاهللِ  َأُطقذُ » كذلؽ: يؼقل نأو ،«َرْحَؿتَِؽ  َأْبَقاَب  لِل اْفَتْح  الؾ 

ـَ  الَؼِديؿِ  َوُسْؾَطاكِفِ  رِيِؿ،الؽَ  َوبَِقْجِففِ  ْقَطانِ  ِم ِجقؿِ  الش   .«الر 

                                                           
 .(11ص:) تؼدم تخريجف( 1)
 .(183ص:) تؼدم تخريجف( 1)
« مجؿقع فتاواه«. »بنسـاد حسـ» :(، قال الشقخ طبد العزيز بـ باز 1/169« )الؿسـد» (3)

(11/178.) 
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 أذكاز اخلسوج إىل الصالة ودخىل املطجد واخلسوج ميه
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 أذماز الخسوج إلى الصالة ودخىى املسجد والخسوج منه

ُفؿ   اهلل، رسقل طؾك والسالم والصالةُ  اهلل، سؿاب» يؼقل: أن خرج وإذا  َأْسَلُلَؽ  إك ل الؾ 
ـْ  ـَ  اْطِصْؿـِل الؾ فؿ   َفْضِؾَؽ، ِم ْقطَانِ  ِم ِجقؿِ  الش   أحاديث: مجؿقع ذلؽ طؾك دلَّ  وقد ،«الر 

 ؿِ ِْس اب» قال: الؿسجدَ  دخؾ إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قال:  مالؽ بـ أكس فعـ
 رواه «دٍ ؿ  َح مُ  كؾَ طَ  ؾ  َص  الؾ فؿ   ،اهللِ  ؿِ ْس ابِ » قال: َج رَ َخ  إذاوَ  ،«دؿ  َح مُ  كؾَ طَ  ؾ  َص  الؾ فؿ   ،اهللِ 
ـل ابـ  .(1)«والؾقؾة الققم طؿؾ» يف السُّ

 فؾقُسؾ ؿ الَؿْسِجَد  َأَحُدُكؿُ  َدَخَؾ  إِذا» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ، هريرة أبل وطـ
ُفؿ   َوْلَقُؼْؾ: الـ بِل   طؾك  َوْلَقُؼْؾ: الـ بِل   طؾك ؾُقسؾ ؿف َخَرَج  َوإَِذا َرْحَؿتَِؽ، َأْبَقاَب  لِل اْفتَْح  الؾ 

ُفؿ   ـَ  ِصْؿـِلطْ ا الؾ  ْقَطانِ  ِم  بعض يف وجاء ،(2)والحاكؿ ماجف وابـ الـسائل رواه «الش 
 .«الشقطان مـ باطدين الؾ فؿ  » ألػاضف:

 َأَحُدُكؿُ  َدَخَؾ  إِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  قال قال:  ُأَسْقدٍ  َأبِل طـ أو ُحَؿْقدٍ  َأبِل وطـ
ُفؿ   :َفْؾَقُؼؾِ  ْسِجَد الؿَ  ُفؿ   :َفْؾقَُؼؾِ  َخَرَج  َوإَِذا َرْحَؿتَِؽ، َأْبَقاَب  لِل اْفَتْح  الؾ   َأْسَللَُؽ  إك ل الؾ 
ـْ   .(3)مسؾؿ رواه «َفْضِؾَؽ  ِم

ـِ  وَطؿرِ  بـ اهلل طبد وطـ  الَؿْسِجدَ  َدَخَؾ  إَِذا َكانَ  َأكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ، الَعاصِ  ب
ـَ  الَؼِديؿِ  َوُسْؾطَاكِفِ  رِيِؿ،الؽَ  َوبَِقْجِففِ  الَعظِقؿِ  بِاهللِ  َأُطقذُ » َقاَل: قَْطانِ  ِم ِجقِؿ، الش   َفنَِذا الر 
قَْطاُن: َقاَل  َذلَِؽ  َقاَل   .(4)داود أبق رواه .«الَقْقمِ  َسائِرَ  ِمـ ل ُحِػظَ  الش 

ا ورد ما مجؿقع وهذا  طـدو الؿسجد دخقل طـد يؼقَلف أن لؾؿسؾؿ ُيستحبُّ  مِؿَّ
 طـد يؼقل أن وهق ،«مسؾؿ صحقح» يف ما طؾك اقتصر ذلؽ طؾقف صال وإن مـف، الخروج

                                                           
لؽـ لؾحديث شاهد مـ : »(، وسـده ضعقػ، وقال إلباين 89« )طؿؾ الققم والؾقؾة» (1)

 «.حديث فاصؿة طـد ابـ السـل والرتمذي، وقال: حديث حسـ
 (.51)ص:« تخريج الؽؾؿ الطقب» 

حف 1/117« )تدركالؿس»(، و773« )ســ ابـ ماجف»(، و6/17« )الســ الؽربى» (1) (، وصحَّ
 (.514« )صحقح الجامع»يف  إلباين

 (.713« )صحقح مسؾؿ» (3)
حف إلباين466« )ســ أبل داود» (4)  (.1616« )صحقح الرتغقب»يف  (، وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أذماز الخسوج إلى الصالة ودخىى املسجد والخسوج منه

ُفؿ   اهلل، رسقل طؾك والسالم والصالةُ  اهلل، سؿاب» يؼقل: أن خرج وإذا  َأْسَلُلَؽ  إك ل الؾ 
ـْ  ـَ  اْطِصْؿـِل الؾ فؿ   َفْضِؾَؽ، ِم ْقطَانِ  ِم ِجقؿِ  الش   أحاديث: مجؿقع ذلؽ طؾك دلَّ  وقد ،«الر 

 ؿِ ِْس اب» قال: الؿسجدَ  دخؾ إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قال:  مالؽ بـ أكس فعـ
 رواه «دٍ ؿ  َح مُ  كؾَ طَ  ؾ  َص  الؾ فؿ   ،اهللِ  ؿِ ْس ابِ » قال: َج رَ َخ  إذاوَ  ،«دؿ  َح مُ  كؾَ طَ  ؾ  َص  الؾ فؿ   ،اهللِ 
ـل ابـ  .(1)«والؾقؾة الققم طؿؾ» يف السُّ

 فؾقُسؾ ؿ الَؿْسِجَد  َأَحُدُكؿُ  َدَخَؾ  إِذا» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ، هريرة أبل وطـ
ُفؿ   َوْلَقُؼْؾ: الـ بِل   طؾك  َوْلَقُؼْؾ: الـ بِل   طؾك ؾُقسؾ ؿف َخَرَج  َوإَِذا َرْحَؿتَِؽ، َأْبَقاَب  لِل اْفتَْح  الؾ 

ُفؿ   ـَ  ِصْؿـِلطْ ا الؾ  ْقَطانِ  ِم  بعض يف وجاء ،(2)والحاكؿ ماجف وابـ الـسائل رواه «الش 
 .«الشقطان مـ باطدين الؾ فؿ  » ألػاضف:

 َأَحُدُكؿُ  َدَخَؾ  إِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  قال قال:  ُأَسْقدٍ  َأبِل طـ أو ُحَؿْقدٍ  َأبِل وطـ
ُفؿ   :َفْؾَقُؼؾِ  ْسِجَد الؿَ  ُفؿ   :َفْؾقَُؼؾِ  َخَرَج  َوإَِذا َرْحَؿتَِؽ، َأْبَقاَب  لِل اْفَتْح  الؾ   َأْسَللَُؽ  إك ل الؾ 
ـْ   .(3)مسؾؿ رواه «َفْضِؾَؽ  ِم

ـِ  وَطؿرِ  بـ اهلل طبد وطـ  الَؿْسِجدَ  َدَخَؾ  إَِذا َكانَ  َأكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ، الَعاصِ  ب
ـَ  الَؼِديؿِ  َوُسْؾطَاكِفِ  رِيِؿ،الؽَ  َوبَِقْجِففِ  الَعظِقؿِ  بِاهللِ  َأُطقذُ » َقاَل: قَْطانِ  ِم ِجقِؿ، الش   َفنَِذا الر 
قَْطاُن: َقاَل  َذلَِؽ  َقاَل   .(4)داود أبق رواه .«الَقْقمِ  َسائِرَ  ِمـ ل ُحِػظَ  الش 

ا ورد ما مجؿقع وهذا  طـدو الؿسجد دخقل طـد يؼقَلف أن لؾؿسؾؿ ُيستحبُّ  مِؿَّ
 طـد يؼقل أن وهق ،«مسؾؿ صحقح» يف ما طؾك اقتصر ذلؽ طؾقف صال وإن مـف، الخروج

                                                           
لؽـ لؾحديث شاهد مـ : »(، وسـده ضعقػ، وقال إلباين 89« )طؿؾ الققم والؾقؾة» (1)

 «.حديث فاصؿة طـد ابـ السـل والرتمذي، وقال: حديث حسـ
 (.51)ص:« تخريج الؽؾؿ الطقب» 

حف 1/117« )تدركالؿس»(، و773« )ســ ابـ ماجف»(، و6/17« )الســ الؽربى» (1) (، وصحَّ
 (.514« )صحقح الجامع»يف  إلباين

 (.713« )صحقح مسؾؿ» (3)
حف إلباين466« )ســ أبل داود» (4)  (.1616« )صحقح الرتغقب»يف  (، وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
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واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ـْ  َأْسلَلَُؽ  إك ل الؾ ُفؿ  » الخروج: وطـد ،«َرْحَؿتَِؽ  َأبَْقاَب  لِل اْفتَْح  الؾ ُفؿ  » :الدخقل  .«َفْضِؾَؽ  ِم

 :يأ ،«خرج إذا» وققلف: الؿسجد، دخقلف حال :أي ،«الؿسجد دخؾ إذا» ققلف:
 مـف. خروجف حال

 رؼدَّ يُ  فاطؾ وكؾُّ  لالستعاكة، الباء الخروج، وطـد الدخقل طـد «اهلل سؿاب» ققلف:
 طقَكف اصالبً  أي: ،دخؾأ اهلل سؿاب :هـا والتؼدير البسؿؾة، طـد لحالف الؿـاسب لػعؾا

 الخروج. يف الشلن وهؽذا وتقفقؼف، سبحاكف

 اهلل رسقل طؾك والسالم الصالة فضؾ فقف «اهلل رسقل طؾك والسالم والصالة» ققلف:
 الصالةُ  ُيستحبُّ  التل الؿقاصـ مـ وهق مـف، الخروج وطـد الؿسجد دخقل طـد ملسو هيلع هللا ىلص
ؾفا وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك والسالمُ  فقفا  إففام جالء» كتابف: يف  الؼق ؿ ابـ فصَّ
 .«إكام خقر طؾك والسالم الصالة يف

ُفؿ  » ققلف: ويف ُفؿ  »و الدخقل، طـد «َرْحَؿتَِؽ  َأبَْقاَب  لِل اْفَتْح  الؾ  ـْ  َأْسَلُلَؽ  إك ل الؾ   ِم
حؿةُ  لمخرة، صالٌب  الداخَؾ  ٕنَّ  :ذلؽ لعؾَّ  فؼقؾ: حؽؿة، الخروج طـد «َفْضِؾَؽ   والرَّ
 أشار وقد بالػضؾ، داالؿر وهق الدكقا يف لؾؿعاش صالٌب  والخارَج  لف، مطؾقٍب  أخصُّ 
 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ تعالك: ققُلف ذلؽ إلك

 ثقابف وكقؾ اهلل إلك يؼربف بؿا يـشغؾ فنكَّف الؿسجد دخؾ َمـ ٕنَّ  وققؾ: ،[11]الجؿعة:
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 أطؾؿ. واهلل ،(1)الػضؾ ذكرَ  فـاسب ،والحالل الطقب لرزقف

ذ أهؿقَّة طؾك مةالؿتؼد   الـصقُص  دلَّت وقد  تجاءلآو الرجقؿ الشقطان مـ باهلل التعقُّ
 كؿا- يؼقل الدخقل ويف مـف، الخروج طـد وأ الؿسجد دخقل طـد سقاءٌ  ،مـف  اهلل إلك
 َوُسْؾَطاكِفِ  رِيِؿ،الؽَ  َوبَِقْجِففِ  الَعظِقؿِ  بِاهللِ  َأُطقذُ » :-الؿتؼّدم َطؿرو بـ اهلل طبد حديث يف

ـَ  الَؼِديؿِ  ْقَطانِ ال ِم ِجقؿِ  ش   سائر مـ ل ُحػظ الشقطان: قال ذلؽ قال إذا العبدَ  وأنَّ  ،«الر 
 جؿقعف. :أي الققم،
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 أذماز الخسوج إلى الصالة ودخىى املسجد والخسوج منه

م هريرة أبل حديث يف كؿا- يؼقل الخروج ويف  اطصؿـل الؾ فؿ  » :-الؿتؼد 
 .«الشقطان مـ

 الؿسجد دخقل طـد الحرص غاية اإلكسان طؾك حريٌص  الشقطان أنَّ  شؽ   مِـ ماو
 تـال التل الرحؿة مـ وكصقبف حّظف ولقؼؾؾ خقرها، طؾقف ولقػقت صالتف، طـ هصدّ لقَ 

 أماكـ إلك لقسققف الؿسجد مـ خروجف طـد اإلكسان طؾك الحرص غاية وحريص هبا،
 الشقطان إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ،الحديث يف صحَّ  وقد .الريب مقاصـ يف ولقققعف الحرام

 أو خقر صريؼ كان سقاءٌ  ،اإلكسان يسؾؽف صريؼ كؾ   يف أي: ،(1)«بلصرقف آدم ٓبـ قاطٌد 
، صريؼ  كان وإن فقف، الُؿِضل   طـ ولُقثـف طـف لُقثبطف فقف لف قعد خقر صريؼ كان فنن شر 

 والؿقاصؾة، آستؿرار طؾك ولقدفعف فقف، الؿضل   طؾك لقشجعف فقف لف قعد ذلؽ بخالف
 .مـف الؿسؾؿقـ وجؿقع يعقذكا أن اهلل كسلل

ـَ  الَؼِديؿِ  َوُسْؾطَاكِفِ  رِيِؿ،الؽَ  َوبَِقْجِففِ  الَعظِقؿِ  بِاهللِ  َأُطقذُ » وققلف: قْطَانِ  ِم ِجقؿِ  الش   فقف «الر 
ذٌ   الحسـ هقو بالؽرم الؿقصقف فُ وجفُ  سبحاكف صػاتف ومـ وصػاتف، وأسؿائف باهلل تعقُّ

 شلء، قبؾفا لقس التل إولقَّةُ  وهق بالِؼدم الؿقصقف السؾطانُ  صػاتف ومـ والبفاء،
 لعبده وكػايتف ،قدرتف وكؿال وكؿالف، وجاللف سبحاكف اهلل طظؿة طؾك ٓلةدَ  هذا ويف

 .سبحاكف إلقف الؿؾتجئ بف الؿستعقذ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
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واإليؿان، آمقـ.  
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فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.   
 554 

 

 أذماز الخسوج إلى الصالة ودخىى املسجد والخسوج منه

م هريرة أبل حديث يف كؿا- يؼقل الخروج ويف  اطصؿـل الؾ فؿ  » :-الؿتؼد 
 .«الشقطان مـ

 الؿسجد دخقل طـد الحرص غاية اإلكسان طؾك حريٌص  الشقطان أنَّ  شؽ   مِـ ماو
 تـال التل الرحؿة مـ وكصقبف حّظف ولقؼؾؾ خقرها، طؾقف ولقػقت صالتف، طـ هصدّ لقَ 

 أماكـ إلك لقسققف الؿسجد مـ خروجف طـد اإلكسان طؾك الحرص غاية وحريص هبا،
 الشقطان إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ،الحديث يف صحَّ  وقد .الريب مقاصـ يف ولقققعف الحرام

 أو خقر صريؼ كان سقاءٌ  ،اإلكسان يسؾؽف صريؼ كؾ   يف أي: ،(1)«بلصرقف آدم ٓبـ قاطٌد 
، صريؼ  كان وإن فقف، الُؿِضل   طـ ولُقثـف طـف لُقثبطف فقف لف قعد خقر صريؼ كان فنن شر 

 والؿقاصؾة، آستؿرار طؾك ولقدفعف فقف، الؿضل   طؾك لقشجعف فقف لف قعد ذلؽ بخالف
 .مـف الؿسؾؿقـ وجؿقع يعقذكا أن اهلل كسلل

ـَ  الَؼِديؿِ  َوُسْؾطَاكِفِ  رِيِؿ،الؽَ  َوبَِقْجِففِ  الَعظِقؿِ  بِاهللِ  َأُطقذُ » وققلف: قْطَانِ  ِم ِجقؿِ  الش   فقف «الر 
ذٌ   الحسـ هقو بالؽرم الؿقصقف فُ وجفُ  سبحاكف صػاتف ومـ وصػاتف، وأسؿائف باهلل تعقُّ

 شلء، قبؾفا لقس التل إولقَّةُ  وهق بالِؼدم الؿقصقف السؾطانُ  صػاتف ومـ والبفاء،
 لعبده وكػايتف ،قدرتف وكؿال وكؿالف، وجاللف سبحاكف اهلل طظؿة طؾك ٓلةدَ  هذا ويف

 .سبحاكف إلقف الؿؾتجئ بف الؿستعقذ
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ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  
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مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار559
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

559 أذكار الخروج إلى الصالة ودخول المسجد والخروج منه
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 بللػاظ تِفاقو بدخقل واإلطالم الصالة إلك الـ داءُ  وهق- إذان شلن يف ورد لؼد

 وكثرةِ  كفلش وطَظؿ فضؾِف طؾك تدلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـَّبِل   سـَّة يف كثقرة كصقٌص  -ةخصقصم
 كداءه. يسؿع مـ طؾك أو كػِسف الؿمذن طؾك سقاءٌ  وفقائده، مـافعف

  الخدري سعقد أبل طـ «صحقحف» يف البخاري رواه ما :إذان فضائؾ فؿـ
ـ   َمذ نِ الؿُ  َصْقِت  َمَدى َيْسَؿعُ  َٓ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  قال: َٓ  ِج َٓ  إِْكٌس َو َو
ٓ   ؛َشْلءٌ   ومـتفاه. غايُتف أي صقتِف: ومدى ،(1)«الِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َلفُ  َشِفَد إِ

ـ   أو اإلكس مـ الؿمذ ن صقَت  سؿع َمـ كؾَّ  أنَّ  طؾك ٓلةدَ  الحديث ويف  أو الج
 استحباب طؾك ٓلةدَ  هذا ويف الؼقامة، يقم بذلؽ لف يشفد الحققاكات أو الحجر أو الشجر
 بف. يتلذى أو ُيْجِفْده ؿلَ  ما لف، يشفد َمـ لَِقؽُثرَ  :بإذان الصقت رفع

 اهلل رسقل أنَّ  ، هريرة أبل طـ ومسؾؿ البخاري رواه ما :إذان فضائؾ ومـ
ػ الـّداء يف ما الـاُس  َيعؾؿ لق» قال: ملسو هيلع هللا ىلص ٓ   يجدوا لَؿ ثؿ إول والص   طؾقف يستفؿقا أنإ

 والصبح الَعتؿة يف ما يعؾؿقن ولق إلقف، ٓستبؼقا التفجقر يف ما يعؾؿقن ولق ،ٓسَتفؿقا
 .(2)«اَحْبقً  ولق ٕتقهؿا

 صالة، كؾ   إلك وققؾ: الظفر، صالة إلك التبؽقر :فجقرُ والت   ،آقرتاعُ  وآستفاُم:
 الِعشاء. صالة والعتؿة:

 أنَّ  ، هريرة أبل حديث مـ ومسؾؿ البخاري رواه ما :إذان فضائؾ ومـ 
 التلذيـ، يسؿع ٓ حتك ُضراط، لف الشقطانُ  رَ بَ أدْ  لؾصالة قديَ كُ  إذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

                                                           
 (.619« )صحقح البخاري» (1)
 (.417« )صحقح مسؾؿ»(، و615« )صحقح البخاري» (1)
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 ع آلاذانما يقىله َمن طم

ب فنذا ،َؾ بَ قْ أَ  التلذيـ ُقضل فنذا  ُقضل فنذا [الصالة أققؿت إذا أي:] ربَ دْ أَ  بالصالة ُثق 
 يؽـ َلؿ اؿَ لِ  كذا راذكُ  كذا، ركُ اذْ  يؼقل: وكػسف، رءالؿَ  بقـ رَ خطِ يَ  حتك ،َؾ بَ قْ أَ  ثقيُب الت  

جُؾ  ظؾ  يَ  حتك ر،كُ ْذ يَ   .(1)«صؾ ك كؿ درييَ  ٓ الر 

  حتك اهاربً  ولَّك سؿعف إذا وأكَّف الشقطان، يطردُ  إذان أنَّ  طؾك الحديث دّل  وقد
 امقسقًس  يرجع ضلقُ  فنذا سؿاطف، طـ اكػقرً  يفرب يسؿعف حقـؿا ففق التلذيـ، يسؿع ٓ

 التف.ص الؿصؾ ل طؾك لُقػسد

 كثقرة. إذان فضؾ يف والـصقص

 ثبت لِؿا :الؿمذ ن يؼقل ما مثؾ يؼقل أن لف ُيستحب   الـ داء سؿع إذا الؿسؾؿَ  إن   ثؿ
 َسِؿْعتُؿُ  إَِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، الخدري سعقد أبل طـ «الصحقحقـ» يف

 .(2)«الُؿَمذ نُ  َيُؼقُل  ِمْثَؾَؿا َفُؼقُلقا الـ َداءَ 

 إِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الخطاب بـ طؿر طـ «مسؾؿ صحقح» ويف
ُن: َقاَل   إِلَفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  َقاَل: ُثؿ   َأْكَبُر، اهللُ  َأْكَبرُ  اهللُ  :َأَحُدُكؿُ  َفَؼاَل  َأْكَبُر، اهللُ  َأْكَبرُ  اهللُ  الُؿَمذ 
  ٓ ٓ   إَِلفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  َقاَل: اهللُ،إِ ًد  َأن   َأْشَفُد  َقاَل: ُثؿ   اهللُ،إِ  َأن   َأْشَفُد  َقاَل: اهللِ، َرُسقُل  اُمَحؿ 

ًد  َٓ  َحْقَل َٓ  َقاَل: ةِ،اَل الص   َطَؾك َحل   َقاَل: ُثؿ   اهللِ، َرُسقُل  اُمَحؿ  ةَ َو ٓ   ُقق   َحل   َقاَل: ُثؿ   بِاهللِ،إِ
َٓ  َحْقَل َٓ  َقاَل: ِح،اَل الػَ  َطَؾك ةَ َو ٓ   ُقق   اهللُ  َأْكَبرُ  اهللُ  َقاَل: َأْكَبُر، اهللُ  َأْكَبرُ  اهللُ  َقاَل: ُثؿ   بِاهللِ،إِ
ٓ   إَِلفَ َٓ  َقاَل: ُثؿ   َأْكَبُر، ٓ   إَِلفَ َٓ  َقاَل: اهللُ،إِ ـْ  اهللُ إِ  .(3)«الَجـ ةَ  َدَخَؾ  ؛َقْؾبِفِ  ِم

 جؿقع يف ققلف مثَؾ  يؼقل نلب ،الؿمذن مع كؾؿاتف وترديد الـ داء سؿاع فضُؾ  فقف وهذا
َّٓ  الؽؾؿات  حقل ٓ» بدلفؿا: فقؼقل ،«الػالح طؾك حلَّ  الصالة، طؾك حلَّ » ققلف:إ

َّٓ  ققة وٓ  الصالة، ٕداء لؾؿجلء لؾـاس دطقةٌ  «الصالة طؾك حلَّ » ققلف: ٕنَّ  :«باهللإ
 طـد الؿسؾؿ ققل ويف .ثقاهبا لتحصقؾ لؾؿجلء لفؿ دطقةٌ  «الػالح طؾك حلَّ » وققلف:
َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ» :ذلؽ سؿاع  ذلؽ. تحؼقؼ يف اهلل مـ لؾعقن صؾب «باهللإ

                                                           
 (.389« )صحقح مسؾؿ»(، و618« )صحقح البخاري» (1)
 (.383« )صحقح مسؾؿ»(، و611« )صحقح البخاري» (1)
 (.385« )صحقح مسؾؿ» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

560
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.   
 544 

 

 ع آلاذانما يقىله َمن طم

ب فنذا ،َؾ بَ قْ أَ  التلذيـ ُقضل فنذا  ُقضل فنذا [الصالة أققؿت إذا أي:] ربَ دْ أَ  بالصالة ُثق 
 يؽـ َلؿ اؿَ لِ  كذا راذكُ  كذا، ركُ اذْ  يؼقل: وكػسف، رءالؿَ  بقـ رَ خطِ يَ  حتك ،َؾ بَ قْ أَ  ثقيُب الت  

جُؾ  ظؾ  يَ  حتك ر،كُ ْذ يَ   .(1)«صؾ ك كؿ درييَ  ٓ الر 

  حتك اهاربً  ولَّك سؿعف إذا وأكَّف الشقطان، يطردُ  إذان أنَّ  طؾك الحديث دّل  وقد
 امقسقًس  يرجع ضلقُ  فنذا سؿاطف، طـ اكػقرً  يفرب يسؿعف حقـؿا ففق التلذيـ، يسؿع ٓ

 التف.ص الؿصؾ ل طؾك لُقػسد

 كثقرة. إذان فضؾ يف والـصقص

 ثبت لِؿا :الؿمذ ن يؼقل ما مثؾ يؼقل أن لف ُيستحب   الـ داء سؿع إذا الؿسؾؿَ  إن   ثؿ
 َسِؿْعتُؿُ  إَِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، الخدري سعقد أبل طـ «الصحقحقـ» يف

 .(2)«الُؿَمذ نُ  َيُؼقُل  ِمْثَؾَؿا َفُؼقُلقا الـ َداءَ 

 إِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الخطاب بـ طؿر طـ «مسؾؿ صحقح» ويف
ُن: َقاَل   إِلَفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  َقاَل: ُثؿ   َأْكَبُر، اهللُ  َأْكَبرُ  اهللُ  :َأَحُدُكؿُ  َفَؼاَل  َأْكَبُر، اهللُ  َأْكَبرُ  اهللُ  الُؿَمذ 
  ٓ ٓ   إَِلفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  َقاَل: اهللُ،إِ ًد  َأن   َأْشَفُد  َقاَل: ُثؿ   اهللُ،إِ  َأن   َأْشَفُد  َقاَل: اهللِ، َرُسقُل  اُمَحؿ 

ًد  َٓ  َحْقَل َٓ  َقاَل: ةِ،اَل الص   َطَؾك َحل   َقاَل: ُثؿ   اهللِ، َرُسقُل  اُمَحؿ  ةَ َو ٓ   ُقق   َحل   َقاَل: ُثؿ   بِاهللِ،إِ
َٓ  َحْقَل َٓ  َقاَل: ِح،اَل الػَ  َطَؾك ةَ َو ٓ   ُقق   اهللُ  َأْكَبرُ  اهللُ  َقاَل: َأْكَبُر، اهللُ  َأْكَبرُ  اهللُ  َقاَل: ُثؿ   بِاهللِ،إِ
ٓ   إَِلفَ َٓ  َقاَل: ُثؿ   َأْكَبُر، ٓ   إَِلفَ َٓ  َقاَل: اهللُ،إِ ـْ  اهللُ إِ  .(3)«الَجـ ةَ  َدَخَؾ  ؛َقْؾبِفِ  ِم

 جؿقع يف ققلف مثَؾ  يؼقل نلب ،الؿمذن مع كؾؿاتف وترديد الـ داء سؿاع فضُؾ  فقف وهذا
َّٓ  الؽؾؿات  حقل ٓ» بدلفؿا: فقؼقل ،«الػالح طؾك حلَّ  الصالة، طؾك حلَّ » ققلف:إ

َّٓ  ققة وٓ  الصالة، ٕداء لؾؿجلء لؾـاس دطقةٌ  «الصالة طؾك حلَّ » ققلف: ٕنَّ  :«باهللإ
 طـد الؿسؾؿ ققل ويف .ثقاهبا لتحصقؾ لؾؿجلء لفؿ دطقةٌ  «الػالح طؾك حلَّ » وققلف:
َّٓ  ققة وٓ حقل ٓ» :ذلؽ سؿاع  ذلؽ. تحؼقؼ يف اهلل مـ لؾعقن صؾب «باهللإ

                                                           
 (.389« )صحقح مسؾؿ»(، و618« )صحقح البخاري» (1)
 (.383« )صحقح مسؾؿ»(، و611« )صحقح البخاري» (1)
 (.385« )صحقح مسؾؿ» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار561
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

561 ما يقوله َمن سمع األذان



. 

. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 يف مـف بدَّ  ٓ أصٌؾ  ٕكَّف اإلخالص: اشرتاط طؾك ٓلةدَ  فقف «قؾبِف مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف ثؿ
 وإققال. إطؿال بقلقَ 

ـ ة ومـ َّٓ  إَِلفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفدُ  وأكا :لؾشفادتقـ فسؿاط طِؼب الؿسؾؿ يؼقل أن الس   اهللُ إِ
دً  وَأنَّ  َلُف، َشِريَؽ َٓ  َوْحَدهُ  دٍ  َرب ا بِاهللِ  َرِضقُت  َوَرُسقُلُف، َطْبُدهُ  اُمَحؿَّ ًٓ  َوبُِؿَحؿَّ  ،َرُسق

 طـ ، وقاص أبل بـ سعد طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى لِؿا :اِديـً  مِ اَل َوبِاإِلْس 
ـْ » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ـَ  َقاَل  َم َن: َؿعُ َيْس  ِحق ٓ   إَِلفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  الُؿَمذ  َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ إِ
ًد  وَأن   َلُف، َشرِيَؽ  دٍ  َربًّا بِاهللِ  َرِضقُت  َوَرُسقُلُف، َطْبُدهُ  اُمَحؿ  ًٓ  َوبُِؿَحؿ   مِ اَل َوبِاإِلْس  ،َرُسق

 .(1)«َذْكُبفُ  َلفُ  ُغِػرَ  ؛اِديـً 

ـْ » بؾػظ: «مستخرجف» يف طقاكة أبق ورواه ـَ  َقاَل  َم َن: َيْسَؿعُ  ِحق َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  الُؿَمذ 
ٓ   إَِلفَ  ٓ   إَِلفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  قال: اهللُ،إِ  أنَّ  يف صريٌح  وهق الحديث، .(2)«...بِاهللِ  َرِضقُت  اهللُ إِ

امعَ  ة فيؼقل الشفادتقـ، طؾك الؿمذ ن جقاب بعد ذلؽ يؼقل السَّ  .(3)واحدة مرَّ

 لف اهللَ  يسلل وأن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك ُيصؾ ل أن إذان اكتفاء بعد لؾؿسؾؿ وُيستحب  
 بـ اهلل طبد طـ «مسؾؿ صحقح» فػل الشػاطة، لف حؾَّت القسقؾة لف سلل ومـ :القسقؾة
 َما مثؾ َفُؼقُلقا الُؿَمذ نَ  َسِؿْعُتؿُ  إِذا» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  سؿع أكَّف،  العاص بـ طؿرو
، ؾ قاَص  ُثؿ   َيُؼقُل، ـْ  فنِك فُ  َطَؾل   اهللَ  َسُؾقا ُثؿ   ،اَطْشرً  بَِفا َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك ؛ةً اَل َص  َطَؾل   َصؾ ك َم

َفا ؛الَقِسقَؾةَ  لِلَ  ٓ   َتـْبَِغلَٓ  الَجـ ةِ  فِل َمـِْزَلةٌ  َفنِك  ـْ  لَِعْبدٍ إِ  َأَكا َأُكقنَ  َأنْ  َوَأْرُجق اهللِ، ِطَبادِ  ِم
ـْ  ُهَق، َػاَطةُ  َلفُ  َحؾ ْت  الَقِسقَؾةَ  لِلَ  َسَلَل  َفَؿ  .(4)«الش 

تف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  طّؾؿفا التل اإلبراهقؿق ة الصالةُ  هل طؾقف الصالة صقغ وأفضُؾ   بلن أمَّ
ُفؿ  » ؼقل:ت دٍ  َطَؾك َصؾ   الؾ  ٍد، آلِ  َوَطَؾك ُمَحؿ  ْقَت  َكَؿا ُمَحؿ   آلِ  َوَطَؾك إِْبَراِهقؿَ  َطَؾك َصؾ 

                                                           
 (.386« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.995« )طقاكة مستخرج أبل» (1)
 (.371زيد )ص: لؾشقخ بؽر أبق« تصحقح الدطاء»( اكظر: 3)
 (.384« )صحقح مسؾؿ» (4)
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 ع آلاذانما يقىله َمن طم

ُفؿ   َمِجقٌد، َحِؿقٌد  إِك َؽ  ؛ِهقؿَ إِْبَرا دٍ  َطَؾك َباِركْ  الؾ  ٍد، آلِ  َوَطَؾك ُمَحؿ   َطَؾك َباَرْكَت  َكَؿا ُمَحؿ 
 .«َمِجقٌد  َحِؿقٌد  إِك َؽ  ؛إِبَْراِهقؿَ  آلِ  َوَطَؾك إِْبَراِهقؿَ 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ ،  اهلل طبد بـ جابر طـ «صحقحف» يف البخاري وروى
ـْ » ـَ  َقاَل  َم ُفؿ   الـ َداَء: َيْسَؿعُ  ِحق ْطَقةِ  َهِذهِ  َرب   الؾ  ةِ  الد  ًد  آِت  ،الَؼائَِؿةِ  ةِ اَل َوالص   الت ام   اُمَحؿ 

 .(1)«الِؼقَاَمةِ  َيْقمَ  َشَػاَطتِل َلفُ  َحؾ ْت  ؛َوَطْدَتفُ  ال ِذي اَمْحُؿقدً  اَمَؼامً  َواْبَعْثفُ  َوالَػِضقَؾَة، الَقِسقَؾةَ 

 نَّ نف ،وأخرة الدكقا خقري مـ شاء بؿا لـػسف الَؾف يدطق أن ذلؽ بعد ؾؿسؾؿل إن   ثؿ  
 بـ اهلل طبد طـ ،«ســف» يف داود أبق روى فؼد الدطاء، إجابة مقاصـ مـ الؿقصـ هذا

كقـ إنَّ  اهلل، رسقل يا قال: رجاًل  أنَّ  ، العاص بـ طؿرو  فؼال يػضؾقَكـا؟ الؿمذ 
 .(2)«ُتْعَطف فَسْؾ  اكتفقَت  فنذا قَن،َيؼقل كؿا ُقْؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

َطاءُ  ُيَرد   َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  مالؽ بـ أكس طـ اأيًض  وروى ـَ  الد   َبْق
 .(3)«َواإِلَقاَمةِ  إََذانِ 

ا الحذر أشدَّ  الؿسؾؿُ  ولقحذر الباب، هذا يف ورد ما جؿؾةُ  ففذا  الـاُس  أحدثف مِؿَّ
ا  أطؾؿ. تعالك واهلل دلقؾ، طؾقف يُؼؿ ولؿ ُسـَّة بف تثبت َلؿ مِؿَّ

 
 

 

│ 

                                                           
 (.614« )صحقح البخاري» (1)
حف إلباين يف 514« )ســ أبل داود» (1)  (.4413« )صحقح الجامع»(، وصحَّ
 حف إلباينوصحَّ  (،111والرتمذي ) (،511داود ) قأب(، و3/119) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 3)

 (.3418« )صحقح الجامع»يف 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة562
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ع آلاذانما يقىله َمن طم

ُفؿ   َمِجقٌد، َحِؿقٌد  إِك َؽ  ؛ِهقؿَ إِْبَرا دٍ  َطَؾك َباِركْ  الؾ  ٍد، آلِ  َوَطَؾك ُمَحؿ   َطَؾك َباَرْكَت  َكَؿا ُمَحؿ 
 .«َمِجقٌد  َحِؿقٌد  إِك َؽ  ؛إِبَْراِهقؿَ  آلِ  َوَطَؾك إِْبَراِهقؿَ 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ ،  اهلل طبد بـ جابر طـ «صحقحف» يف البخاري وروى
ـْ » ـَ  َقاَل  َم ُفؿ   الـ َداَء: َيْسَؿعُ  ِحق ْطَقةِ  َهِذهِ  َرب   الؾ  ةِ  الد  ًد  آِت  ،الَؼائَِؿةِ  ةِ اَل َوالص   الت ام   اُمَحؿ 

 .(1)«الِؼقَاَمةِ  َيْقمَ  َشَػاَطتِل َلفُ  َحؾ ْت  ؛َوَطْدَتفُ  ال ِذي اَمْحُؿقدً  اَمَؼامً  َواْبَعْثفُ  َوالَػِضقَؾَة، الَقِسقَؾةَ 

 نَّ نف ،وأخرة الدكقا خقري مـ شاء بؿا لـػسف الَؾف يدطق أن ذلؽ بعد ؾؿسؾؿل إن   ثؿ  
 بـ اهلل طبد طـ ،«ســف» يف داود أبق روى فؼد الدطاء، إجابة مقاصـ مـ الؿقصـ هذا

كقـ إنَّ  اهلل، رسقل يا قال: رجاًل  أنَّ  ، العاص بـ طؿرو  فؼال يػضؾقَكـا؟ الؿمذ 
 .(2)«ُتْعَطف فَسْؾ  اكتفقَت  فنذا قَن،َيؼقل كؿا ُقْؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

َطاءُ  ُيَرد   َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  مالؽ بـ أكس طـ اأيًض  وروى ـَ  الد   َبْق
 .(3)«َواإِلَقاَمةِ  إََذانِ 

ا الحذر أشدَّ  الؿسؾؿُ  ولقحذر الباب، هذا يف ورد ما جؿؾةُ  ففذا  الـاُس  أحدثف مِؿَّ
ا  أطؾؿ. تعالك واهلل دلقؾ، طؾقف يُؼؿ ولؿ ُسـَّة بف تثبت َلؿ مِؿَّ

 
 

 

│ 

                                                           
 (.614« )صحقح البخاري» (1)
حف إلباين يف 514« )ســ أبل داود» (1)  (.4413« )صحقح الجامع»(، وصحَّ
 حف إلباينوصحَّ  (،111والرتمذي ) (،511داود ) قأب(، و3/119) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 3)

 (.3418« )صحقح الجامع»يف 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار563
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

563 ما يقوله َمن سمع األذان
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 :صالَتف الؿسؾؿُ  هبا يستػتُح  ةوإدطقَ  إذكار مـ أكقاعٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ثبت لؼد
 بلكقاعٍ  يستػتُح  كان بؾ واحد، استػتاٍح  طؾك ُيداومُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  يؽـ ولؿ وكػَؾفا، فرَضفا

 الثـاء وُحسـ وتؿجقِده اهلل تعظقؿ طؾك مشتؿؾة -الجؿؾة يف- وهل ،آستػتاحات مـ
 هذه مـ معقَّـ كقعٌ  الؿسؾؿَ  يؾزم وٓ الذكقب، ػرةغم وسمالف أهؾف، هق بؿا  طؾقف

 تارة: وبعَضفا تارة بعَضفا يػعؾ أن وإْوَلك طؾقف، حرج ٓ أخذ مـفا بلي   بؾ إكقاع،
 آت باع. يف أكؿُؾ  ذلؽ ٕنَّ 

 َكانَ  قال:  هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» يف ثبت ما :آستػتاحات هذه ومـ 
 اهللِ! َرُسقَل  َيا ُهَرْيَرَة: َأبُق َفَؼاَل  َيْؼَرَأ، َأنْ  َقبَْؾ  ُهـَقَّةً  َسَؽَت  ةَ اَل الصَّ  اْستَْػتََح  إِذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل 
ل، بَِلبِل ـَ  ُسُؽقَتَؽ  َأَرَأْيَت  َوُأم  ُفؿ   َأُققُل:» َقاَل: َتُؼقُل؟ َما اَءةِ َوالِؼرَ  التَّْؽبِقرِ  َبْق  َباِطْد  الؾ 
ـَ  َبْقـِل ـَ  َباَطْدَت  َكَؿا َخَطاَيايَ  َوَبقْ ُفؿ   َوالَؿْغرِِب، الَؿْشرِِق  َبْق ـِل الؾ  ـْ  َكؼ   َكَؿا َخَطاَيايَ  ِم
ـَ  إَْبَقُض  الث ْقُب  ُيـَؼ ك َكِس، ِم ُفؿ   الد  ـْ  اْغِسْؾـِل الؾ   .(1)«َوالَبَردِ  َوالَؿاءِ  بِالث ْؾِج  َخَطاَيايَ  ِم

 وهل- خطاياه وبقـ العبد بقـ ُيباِطدَ  أن  هلل سماٌل  آستػتاح هذا ويف
 طؾقفا الؿماخذة وطدم الذكقب بَؿحق وذلؽ والؿغرب، الؿشرق بقـ باطد كؿا -الذكقب
 إبقض الثقب يـظػ كؿا مـفا يـظػف أي: ،خطاياه مـ يـؼقف وأن طـفا، لؾُبعد والتقفقؼ

َكس مـ  ويف .والَبَرد والؿاء بالثؾج خطاياه مـ يغسَؾف وأن أَثر، أيُّ  فقف يبؼك ٓ بحقث الدَّ
رهؿا ما إلك والَبدن الؼؾب حاجة ةشدّ  إلك إشارةٌ  هذا  ويؼقيفؿا. ويربدهؿا يطف 

 ،وغقِرهؿا  سعقد وأبل طائشة طـ ،وغقُره داود أبق رواه ما :ملسو هيلع هللا ىلص استػتاحاتف ومـ
ُفؿ   ُسْبَحاَكَؽ » َقاَل: ةَ اَل الصَّ  اْفَتَتَح  إِذا كان ملسو هيلع هللا ىلص لَّ الـَّبِ  أنَّ   اْسُؿَؽ، َوَتَباَركَ  َوبَِحْؿِدَك، الؾ 

                                                           
 (.598« )صحقح مسؾؿ»(، و744« )صحقح البخاري» (1)
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 أذماز اطتفتاح الصالة

َك، َوَتَعاَلك َٓ  َجد   .(1)«َغْقُركَ  إَِلفَ َو

 وأكَّف بف، يؾقؼ ٓ ما كؾ   طـ وتـزيفف سبحاكف اهلل طؾك ثـاءلؾ ُأخؾِص آستػتاح وهذا
  ٌه  حؿد. بؽؾ   محؿقدٌ  كؼص، كؾ   مـ سالؿٌ  طقب، كؾ   طـ مـزَّ

كَ  َتَعالَك» ققلف: ومعـك  طظؿة، كؾ   فقق وجؾت طظؿُتؽ، وطَؾت ارتػعت أي: ،«َجد 
ه فتعالك سؾطان، كؾ   طؾك سؾطاُكؽ وقفر ن،لش كؾ   طؾك ؽشلكُ  وطال  أن  جدُّ
 كؿا صػاتف،و أسؿائف مـ شلء يف أو إلقهقة، أو الربقبقة أو الُؿؾؽ يف شريؽ معف يؽقن
: مممـق قال ـ   طظؿتُف تعالت أي: ،[3]الجـ: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ الج

ست  ولد. أو صاحبة لف يؽقن أن مـ أسؿاؤه وتؼدَّ

 سقاك. حؼ  ب معبقد ٓ أي: ،«غقرك إلف وٓ» وققلف:

 وتقحقد الربقبقة، تقحقد الثالثة: التقحقد أكقاع طؾك العظقؿ آستػتاح هذا فاشتؿؾ
 والصػات. إسؿاء وتقحقد إلقهقة،

  طؿر بـ اهلل طبد طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :الثابتة آستػتاحات ومـ
 والحؿدُ  ،اكبقرً  أكربُ اهلل الؼقم: مـ رجٌؾ  قال إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع ُكَصؾ ل كحـ بقـؿا قال:
 «وكذا؟ كذا ةكؾؿ الؼائؾ َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال ،وأصقاًل  بُؽرةً  اهللِ  وسبحان ،اكثقرً  هلل
 .«السؿاء أبقاب لفا ُفتحت لفا، طجبُت » :قال اهلل، رسقل يا أكا الؼقم: مـ رجٌؾ  قال

َـّ  فؿا : طؿر ابـ قال  .(2)ذلؽ يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  مـذ تركُتف

 والحؿُد  ،اكبقًر  أكبرُ  اهلل» العظقؿة: الؽؾؿات هبذه سبحاكف طؾقف وثـاءٌ  هلل ذِكرٌ  كؾُّف وهذا
 يف ُمخؾٌص  ففق هلل، وتسبقٌح  وتحؿقدٌ  تؽبقرٌ  فؽؾُّف ،«وأصقاًل  ُبؽرةً  اهللِ  وسبحان ،اكثقرً  هلل

 . اهلل طؾك الثـاء

                                                           
 «ســ الـسائل»(، و141) «جامع الرتمذي»و (،776، 775« )ســ أبل داود»(، و3/51) «الؿسـد» (1)

( طـ طؿر بـ الَخطَّاب 399« )صحقحف»يف  ورواه مسؾؿ (،814) «ســ ابـ ماجف»(، و899)
 ا طؾقف.مقققفً  

 .(187ص:) تؼدم تخريجف( 1)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أذماز اطتفتاح الصالة

َك، َوَتَعاَلك َٓ  َجد   .(1)«َغْقُركَ  إَِلفَ َو

 وأكَّف بف، يؾقؼ ٓ ما كؾ   طـ وتـزيفف سبحاكف اهلل طؾك ثـاءلؾ ُأخؾِص آستػتاح وهذا
  ٌه  حؿد. بؽؾ   محؿقدٌ  كؼص، كؾ   مـ سالؿٌ  طقب، كؾ   طـ مـزَّ

كَ  َتَعالَك» ققلف: ومعـك  طظؿة، كؾ   فقق وجؾت طظؿُتؽ، وطَؾت ارتػعت أي: ،«َجد 
ه فتعالك سؾطان، كؾ   طؾك سؾطاُكؽ وقفر ن،لش كؾ   طؾك ؽشلكُ  وطال  أن  جدُّ
 كؿا صػاتف،و أسؿائف مـ شلء يف أو إلقهقة، أو الربقبقة أو الُؿؾؽ يف شريؽ معف يؽقن
: مممـق قال ـ   طظؿتُف تعالت أي: ،[3]الجـ: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ الج

ست  ولد. أو صاحبة لف يؽقن أن مـ أسؿاؤه وتؼدَّ

 سقاك. حؼ  ب معبقد ٓ أي: ،«غقرك إلف وٓ» وققلف:

 وتقحقد الربقبقة، تقحقد الثالثة: التقحقد أكقاع طؾك العظقؿ آستػتاح هذا فاشتؿؾ
 والصػات. إسؿاء وتقحقد إلقهقة،

  طؿر بـ اهلل طبد طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :الثابتة آستػتاحات ومـ
 والحؿدُ  ،اكبقرً  أكربُ اهلل الؼقم: مـ رجٌؾ  قال إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع ُكَصؾ ل كحـ بقـؿا قال:
 «وكذا؟ كذا ةكؾؿ الؼائؾ َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال ،وأصقاًل  بُؽرةً  اهللِ  وسبحان ،اكثقرً  هلل
 .«السؿاء أبقاب لفا ُفتحت لفا، طجبُت » :قال اهلل، رسقل يا أكا الؼقم: مـ رجٌؾ  قال

َـّ  فؿا : طؿر ابـ قال  .(2)ذلؽ يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  مـذ تركُتف

 والحؿُد  ،اكبقًر  أكبرُ  اهلل» العظقؿة: الؽؾؿات هبذه سبحاكف طؾقف وثـاءٌ  هلل ذِكرٌ  كؾُّف وهذا
 يف ُمخؾٌص  ففق هلل، وتسبقٌح  وتحؿقدٌ  تؽبقرٌ  فؽؾُّف ،«وأصقاًل  ُبؽرةً  اهللِ  وسبحان ،اكثقرً  هلل

 . اهلل طؾك الثـاء

                                                           
 «ســ الـسائل»(، و141) «جامع الرتمذي»و (،776، 775« )ســ أبل داود»(، و3/51) «الؿسـد» (1)

( طـ طؿر بـ الَخطَّاب 399« )صحقحف»يف  ورواه مسؾؿ (،814) «ســ ابـ ماجف»(، و899)
 ا طؾقف.مقققفً  

 .(187ص:) تؼدم تخريجف( 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار565
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

565 أذكار استفتاح الصالة
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 طـ ، طؾل   طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :القاردة آستػتاحات ومـ
ْفُت » :َقاَل  ةِ اَل الصَّ  إَِلك َقامَ  إِذا َكانَ  َأكَّفُ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل َؿَقاِت  َطرَ فَ  لِؾ ِذي َوْجِفلَ  َوج   الس 

ـَ  َأَكا َوَما اَحـِقػً  َوإَْرَض  ، ِم ـَ  َرب   هللِ  َوَمَؿاتِل َوَمْحَقايَ  َوُكُسؽِل تِلاَل َص  إِن   الُؿْشرِكِق
، ـَ ـَ  َوَأَكا ُأِمْرُت  َوبَِذلَِؽ  َلفُ  َشرِيَؽ َٓ  الَعاَلِؿق ، ِم ـَ ُفؿ   الُؿْسِؾِؿق ٓ   إَِلفَ َٓ  الَؿِؾُؽ  َأْكَت  الؾ  إِ

 إِك فُ  ؛اَجِؿقعً  ُذُكقبِل لِل َفاْغِػرْ  بَِذْكبِل َواْطَتَرْفُت  َكْػِسل َضَؾْؿُت  َطْبُدكَ  َوَأَكا َرب ل، َأْكَت  ْكَت،أَ 
ُكقَب  َيْغِػرُ َٓ  ٓ   الذ  ـِ  واْهِدكِل َأْكَت،إِ ٓ   َْٕحَسـَِفا َيْفِديَٓ  ِق،اَل إَْخ  َْٕحَس  َواْصرِْف  َأْكَت،إِ
ـ ل ـ ل َيْصرُِف َٓ  َفاَسق ئَ  َط ٓ   َسق ئََفا َط ر   َيَدْيَؽ، فِل ُكؾ فُ  َوالَخْقُر  َوَسْعَدْيَؽ، َلب قَْؽ  َأْكَت،إِ  َوالش 
 .(1)«إَِلْقَؽ  َوَأُتقُب  َأْسَتْغِػُركَ  َوَتَعالَْقَت، َتبَاَرْكَت  َوإِلَْقَؽ، بَِؽ  َأَكا إَِلْقَؽ، َلْقَس 

 بقـ واكؽسار وخضقع ُذل   مـ :طؾقف يؽقن أن غليـب طّؿا العبد مـ خرب كؾُّف وهذا
 وإرض. السؿقات فاصر يدي

ْفُت » وققلف: َؿَقاِت  َفطَرَ  لِؾ ِذي َوْجِفلَ  َوج   وطؿؾل، ديـِل أخؾصُت  أي: «َوإَْرَض  الس 
فل بعبادتِل وحدك ؽوقصدتُ   .وتقجُّ

رك طـ مائاًل  :أي ،«احـقػً » وققلف:   التقحقد. إلك الش 

ـَ  َرب   هللِ  َوَمَؿاتِل َوَمْحقَايَ  َوُكُسؽِل تِلاَل َص  ن  إِ » وققلف:  :العباَدَتقـ هاَتقـ خصَّ  «الَعالَِؿق
كر: -الذبح وهق- والـُُّسَؽ  الصالة  صالتف يف أخؾص وَمـ فضؾفؿا، وِطَظؿ لشرففؿا بالذ 
 .أطؿالِف سائر يف هلل إخالصف استؾزم وُكُسؽِف

 والعؿؾ يؿانإلا مـ طؾقف أمقت وما حقاتِل، يف آتقف ما أي: ،«َوَمَؿاتِل َمْحقَايَ » وققلف:
 ذلؽ. مـ شلء يف لف شريؽ ٓ العالؿقـ، رب   هلل كؾُّف الصالح

ُفؿ  » وققلف: ٓ   إَِلفَ َٓ  الَؿِؾُؽ  َأْكَت  الؾ   َكْػِسل َضَؾْؿُت  َطْبُدكَ  َوَأَكا َرب ل، َأْكَت  َأْكَت،إِ
ُكقَب  َيْغِػرُ َٓ  إِك فُ  ،اَجِؿقعً  ُذُكقبِل للِ  َفاْغِػرْ  بَِذْكبِل َواْطَتَرْفُت  ٓ   الذ  ؾ فقف «َأْكَت إِ  إلك التقسُّ

 وأكَّف بذكبف، معرتف لـػسف ضالِؿٌ  لف طبدٌ  بلكَّف العبد واطرتاُف  وربقبقتف، وألقهقتف بؿؾؽف اهلل
َّٓ  يغػرها وٓ الذكقب غافرُ  سبحاكف  ف.ذكبَ  لف يغػر أن رب ف مـ يطؿع هبذا وهق هق،إ

                                                           
 (.771« )صحقح مسؾؿ» (1)
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 أذماز اطتفتاح الصالة

ـِ  واْهِدكِل» وققلف: ٓ   َْٕحَسـَِفا َيْفِديَٓ  ِق،اَل إَْخ  َْٕحَس  َسق َئَفا َطـ ل َواْصرِْف  َأْكَت،إِ
ٓ   َسق َئَفا َطـ ل َيْصرُِف َٓ   بلّكف واطرتافف الحسـ، الُخُؾؼ إلك الفدايةَ  اهلل سمال فقف «َأْكَت إِ
َّٓ  إلقف يفدي ٓ  يصرفف ٓ بلكَّف اطرتاففو الرديء، السق ئ ُخُؾَؼ ال طـف يصرف وأن اهلل،إ
َّٓ  طـف  اهلل.إ

 .سبحاكف أمره وامتثال اهلل لـداء استجابة «لب ْقؽ» وققلف:

 صاطة. بعد صاطة والؿراد: إسعاد، بعد اإسعادً  أي: «سعديؽو» وققلف: 

ؾالؿ بف الؿانُّ  وأكت طـدك، خزائـف أي: ،«َيَدْيؽ يف كؾ ف والخقُر » وققلف:  وحدك. تػض 

ر  و» وققلف:  إلك ُيـسب ٓ فالشرُّ  لقف،إ ُيـسب أن الشر   طـ اهلل تـزيف فقف «إلقؽ لقس الش 
 الشرُّ  وإكَّؿا أفعالف، يف وٓ صػاتف يف وٓ أسؿائف يف وٓ ذاتف يف ٓ :القجقه مـ بقجف اهلل

 طـ وتعالك كفتبار الؼضاء، يف ٓ الؿؼضل يف فالشرُّ  ومػعقٓتف، مخؾققاتف يف يدخؾ
 خقر. ففق إلقف ُكسب ما كؾُّ  بؾ إلقف، الشر   كسبة

 وأمقت أحقا بؽ أو ألتجئ، وإلقؽ أستجقر بؽ أي: ،«وإلقَؽ  بَؽ  وأكا» وققلف:
 والؿصقر. الؿرجع وإلقؽ

 والتعظقؿ. الثـاء سبحاكف استحؼاقف إثبات فقف «قَت وتعال َت تبارك» وققلف:

 أطؾؿ. تعالك واهلل صؾة، ولؾحديث ،تقبةوال بآستغػار آستػتاح هذا ختؿ ثؿ

 
 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة566
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أذماز اطتفتاح الصالة

ـِ  واْهِدكِل» وققلف: ٓ   َْٕحَسـَِفا َيْفِديَٓ  ِق،اَل إَْخ  َْٕحَس  َسق َئَفا َطـ ل َواْصرِْف  َأْكَت،إِ
ٓ   َسق َئَفا َطـ ل َيْصرُِف َٓ   بلّكف واطرتافف الحسـ، الُخُؾؼ إلك الفدايةَ  اهلل سمال فقف «َأْكَت إِ
َّٓ  إلقف يفدي ٓ  يصرفف ٓ بلكَّف اطرتاففو الرديء، السق ئ ُخُؾَؼ ال طـف يصرف وأن اهلل،إ
َّٓ  طـف  اهلل.إ

 .سبحاكف أمره وامتثال اهلل لـداء استجابة «لب ْقؽ» وققلف:

 صاطة. بعد صاطة والؿراد: إسعاد، بعد اإسعادً  أي: «سعديؽو» وققلف: 

ؾالؿ بف الؿانُّ  وأكت طـدك، خزائـف أي: ،«َيَدْيؽ يف كؾ ف والخقُر » وققلف:  وحدك. تػض 

ر  و» وققلف:  إلك ُيـسب ٓ فالشرُّ  لقف،إ ُيـسب أن الشر   طـ اهلل تـزيف فقف «إلقؽ لقس الش 
 الشرُّ  وإكَّؿا أفعالف، يف وٓ صػاتف يف وٓ أسؿائف يف وٓ ذاتف يف ٓ :القجقه مـ بقجف اهلل

 طـ وتعالك كفتبار الؼضاء، يف ٓ الؿؼضل يف فالشرُّ  ومػعقٓتف، مخؾققاتف يف يدخؾ
 خقر. ففق إلقف ُكسب ما كؾُّ  بؾ إلقف، الشر   كسبة

 وأمقت أحقا بؽ أو ألتجئ، وإلقؽ أستجقر بؽ أي: ،«وإلقَؽ  بَؽ  وأكا» وققلف:
 والؿصقر. الؿرجع وإلقؽ

 والتعظقؿ. الثـاء سبحاكف استحؼاقف إثبات فقف «قَت وتعال َت تبارك» وققلف:

 أطؾؿ. تعالك واهلل صؾة، ولؾحديث ،تقبةوال بآستغػار آستػتاح هذا ختؿ ثؿ

 
 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار567
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

567 أذكار استفتاح الصالة
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 معاكقفا مـ شلء وبقانُ  لؾصالة، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   استػتاحات أكقاع ذكرُ  معـا مرَّ  أن سبؼ
 كقاع،إ تؾؽ مـ كقعٍ  طؾك يداومُ  يؽـ َلؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  إلك اإلشارةُ  وسبؼ ودٓلتفا،

ؾليت وَمـ تارة، وهبذا رةً تا هبذا يستػتح بؾ  الـَّبِل   طـ الؿلثقرة آستػتاحات هذه يف مَّ
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 الـاَس. ُيعؾ ُؿف بف يجفر  الخطاب بـ طؿرُ 
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 الؿشرق بقـ باطدت كؿا يخطايا وبقـ بقـِل باِطد الؾ فؿ  » كؼقلف: ،الثالث الـقعُ  وبعده
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 أهىاع اطتفتاحاث الصالة

 .(1) كالمف هـا .«لخإ ...«والؿغرب

ر قد  وكان  التل عباداتلبا تتعؾَّؼ كافعةً  قاطدةً  مملػاتف مـ مقاضع يف قرَّ
 قال القاردة، إكقاع تؾؽ جؿقع طؾك ُتػعؾ أكَّفا وهل أكقاع، طؾك الشريعة يف جاءت
: «م قد  ُيشَرع أكقاعٍ  طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  فعؾفا لالت العبادات أنَّ  مقاضعَ  يف الؼقُل  تؼدَّ
 وأكقاع التشفدات، أكقاع مثُؾ  وذلؽ شلء، مـفا يؽره ٓ إكقاع، تؾؽ جؿقع طؾك فعُؾفا

 والؿخافتة، الؾقؾ ققام يف بالؼراءة الجفر ومثُؾ  وآخَره، الؾقؾ أول القتر ومثؾ آستػتاح،
 إذان يف الرتجقع ومثُؾ  العقد، يف والتؽبقر طؾقفا، الؼرآن ُأكزل التل الؼراءات وأكقاع
 .«... وتثـقتفا اإلقامة إفراد ومثُؾ  وتركف،

 مؼاَمقـ: مـ لةلالؿس هذه يف الؽالمَ  أن    ذكر ثؿ 

 .كراهة بال كؾ فا القجقه تؾؽ جقاز يف أحدهؿا:

طة أكقاعٍ  مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  فعؾف ما أنَّ  هق :الثاين والؿؼامُ    .متـق 

 تارةً  هذا ُيػعؾ أن يف ملسو هيلع هللا ىلص بالـَّبل   فآقتداءُ  أفضُؾ، إكقاع تؾؽ بعَض  إنَّ  :ققؾ وإنْ  
 هدُي  الفدي أفضَؾ  أنَّ  وذلؽ أخر، هجرو إمريـ أحد لزوم مـ فضُؾ أ تارة وهذا
 .(2)«اقطعً  واحد استػتاح طؾك ُيداومُ  يؽـ ولؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد

عُ  :قؾـا إذا وكحـ» : وقال  تػضقٌؾ  اًض أي ففق أفضُؾ، إذكار هذه يف التـقُّ
ع، لِجـس ، بف اكتػاَطف ٕنَّ  ... لف لؿـاسبتف الـاس لبعض أكػعَ  يؽقن قد والؿػضقُل  التـقُّ  أتؿُّ
 يـتػعقن ٓ ما الـاقصة ٕحقالِفؿ لؿـاسبتف بالؿػضقل يـتػعقن قد الـاس، أكثر حاُل  وهذه

 يػعؾفا طبادة مـ أفضُؾ  فقفا ويرغُب  قؾُبف لفا فقحضر هبا يـتػعُ  التل فالعبادة بالػاضؾ،
 لؿحبَّتف أكػعَ  الؿػضقل الـقع طؾك مداومتُف تؽقن قد هذا وطؾك .الرغبة وطدم الغػؾة مع

كر ذلؽ وففِؿف قؾبف وشفقدِ   .(3)«الذ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 .(1) كالمف هـا .«لخإ ...«والؿغرب

ر قد  وكان  التل عباداتلبا تتعؾَّؼ كافعةً  قاطدةً  مملػاتف مـ مقاضع يف قرَّ
 قال القاردة، إكقاع تؾؽ جؿقع طؾك ُتػعؾ أكَّفا وهل أكقاع، طؾك الشريعة يف جاءت
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 .«... وتثـقتفا اإلقامة إفراد ومثُؾ  وتركف،

 مؼاَمقـ: مـ لةلالؿس هذه يف الؽالمَ  أن    ذكر ثؿ 

 .كراهة بال كؾ فا القجقه تؾؽ جقاز يف أحدهؿا:

طة أكقاعٍ  مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  فعؾف ما أنَّ  هق :الثاين والؿؼامُ    .متـق 

 تارةً  هذا ُيػعؾ أن يف ملسو هيلع هللا ىلص بالـَّبل   فآقتداءُ  أفضُؾ، إكقاع تؾؽ بعَض  إنَّ  :ققؾ وإنْ  
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 .(2)«اقطعً  واحد استػتاح طؾك ُيداومُ  يؽـ ولؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد

عُ  :قؾـا إذا وكحـ» : وقال  تػضقٌؾ  اًض أي ففق أفضُؾ، إذكار هذه يف التـقُّ
ع، لِجـس ، بف اكتػاَطف ٕنَّ  ... لف لؿـاسبتف الـاس لبعض أكػعَ  يؽقن قد والؿػضقُل  التـقُّ  أتؿُّ
 يـتػعقن ٓ ما الـاقصة ٕحقالِفؿ لؿـاسبتف بالؿػضقل يـتػعقن قد الـاس، أكثر حاُل  وهذه

 يػعؾفا طبادة مـ أفضُؾ  فقفا ويرغُب  قؾُبف لفا فقحضر هبا يـتػعُ  التل فالعبادة بالػاضؾ،
 لؿحبَّتف أكػعَ  الؿػضقل الـقع طؾك مداومتُف تؽقن قد هذا وطؾك .الرغبة وطدم الغػؾة مع

كر ذلؽ وففِؿف قؾبف وشفقدِ   .(3)«الذ 
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ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار569
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

569 أنواع استفتاحات الصالة



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 الؾقؾ، صالةَ  هبا يستػتح كان آستػتاح مـ أخرى أكقاعٌ  طـف ثبت ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  إنَّ  ثؿ
ـَ  َقامَ  إِذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  انَ كَ  قال:  طباس ابـ طـ البخاري رواه ما مـفا دُ  الؾَّْقؾِ  مِ  َيَتَفجَّ
ُفؿ  » َقاَل: َؿَقاِت  َقق ؿُ  َأْكَت  الَحْؿُد، َلَؽ  الؾ  ـْ  َوإَْرضِ  الس  ، َوَم ـ   َلَؽ  الَحْؿُد، َوَلَؽ  فِقِف
َؿَقاِت  ُمْؾُؽ  ـْ  َوإَْرضِ  الس  ، َوَم ـ  َؿَقاِت  ُكقرُ  َأْكَت  الَحْؿُد، َولََؽ  فِقِف  َوَلَؽ  َوإَْرِض، الس 

َؿَقاِت  َمِؾُؽ  َأْكَت  الَحْؿُد، ، َأْكَت  الَحْؿُد  َوَلَؽ  َوإَْرِض، الس  ، َوَوْطُدكَ  الَحؼ   َولَِؼاُؤكَ  الَحؼ 
، ، َوَقْقُلَؽ  َحؼ  ، َوالَجـ ةُ  َحؼ  ، َوالـ ارُ  َحؼ  ، َوالـ بِق قنَ  َحؼ  ٌد  َحؼ  ، ملسو هيلع هللا ىلص َوُمَحؿ  اَطةُ  َحؼ   َوالس 
ُفؿ   ،َحؼ   ْؾُت، َوَطَؾْقَؽ  آَمـُْت، َوبَِؽ  َأْسَؾْؿُت، َلَؽ  الؾ   َخاَصْؿُت، َوبَِؽ  َأَكبُْت، َوإَِلْقَؽ  َتَقك 

ْمُت  َما لِل َفاْغِػرْ  َحاَكْؿُت، َوإَِلْقَؽ  ْرُت، َوَما َقد  مُ  َأْكَت  َأْطَؾـُْت، َوَما َأْسَرْرُت  َوَما َأخ   الُؿَؼد 
ُر، َوَأْكَت  ٓ   إَِلفَ  َٓ  الُؿَمخ   .(1)«َأْكَت إِ

كر وهذا ـ الذ   طـ العبد مـ خبارَ إلوا اهلل، طؾك الثـاءَ  الؿتؼّدمة: الثالثة إكقاعَ  تضؿَّ
م والطؾب، والسماَل  اهلل، طبادة  ذكر ثؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسقلف أخر والققم اهلل طـ خربٌ هق ما وقدَّ
 .(2)ؾبوالط بالسمال ختؿف ثؿ وإيؿاكف، العبد تقحقد طـ خربٌ هق ما

يـ وُأُسسِ  اإليؿان أصقل طؾك مشتؿٌؾ  مباَركٌ  ودطاءٌ  طظقؿٌ  ذكرٌ  الجؿؾة يف وهق  الد 
ُؾ  وفقف اإلسالم، وحؼائؼ  سماُلف ثؿ بعبقديتف، رارواإلق طؾقف والثـاء بحؿده اهلل إلك التقسُّ
  َالذكقب. مغػرة 

 قالت:  طائشة طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :الؾقؾ لصالة ملسو هيلع هللا ىلص حاتفااستػت ومـ
ـَ  َقامَ  إِذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ   َوإِْسَرافِقَؾ، َوِمقَؽائِقَؾ  َجبَْرائِقَؾ  َرب   الؾ ُفؿ  » َة:اَل الصَّ  اْفتَتََح  الؾَّقْؾِ  مِ

َؿَقاِت  َفاصِرَ  َفاَدِة، الَغْقِب  َطالِؿَ  َوإَْرِض، الس  ـَ  َتْحُؽؿُ  َأْكَت  َوالش   فِقفِ  َكاُكقا فِقَؿا ِطَباِدكَ  َبْق
ـَ  فِقفِ  اْخُتِؾَػ  لَِؿا اْهِدكِل َيْخَتِؾُػقَن، ـْ  َتْفِدي إِك َؽ  بِنِْذكَِؽ، الَحؼ   ِم  ِصَراطٍ  إَِلك َتَشاءُ  َم

 .(3)«ُمْسَتِؼقؿٍ 

                                                           
 (.769« )صحقح مسؾؿ»(، و1111« )صحقح البخاري» (1)
 (.11/391« )مجؿقع الػتاوى»( اكظر: 1)
 (.771« )صحقح مسؾؿ» (3)
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 أهىاع اطتفتاحاث الصالة

ؾ فقف وهذا  الؿالئؽة مـ الثالثة لفمٓء والخاّصة العامة بربقبقتف سبحاكف إلقف التقسُّ
ٌؾ  فجربيؾ بالحقاة: ؾقـالؿقكَّ   ومقؽائقؾ وإرواح، الؼؾقب حقاةُ  بف الذي بالقحل مقكَّ
ٌؾ  ٌؾ  وإسرافقؾ والحققان، والـبات إرض حقاة بف الذي بالَؼطر مقكَّ قر يف بالـػخ مقكَّ  الصُّ
ٌؾ  ،(1)مؿاتِفؿ بعد الخؾؼ حقاة بف الذي  وإرض، السؿقات فاصر بؽقكف سبحاكف لقفإ وتقسُّ
رَّ  أي: لشفادة،وا الغقب سبحاكف وبعؾؿف ومبدطفؿا، خالؼفؿا أي:  وبلكَّف والعالكقَة، الس 

 فقف اختؾػ لِؿا يفديف أن يختؾػقن، فقف كاكقا فقؿا طباده بقـ يحؽؿ الذي هق سبحاكف
 :هق والؿفتدي .غقره طؾك وإيثاره قصده مع بالحؼ   العؾؿُ  هل والفدايةُ  .بنذكف الحؼ   مـ

 اجؿقعً  يفدَيـا أن اهلل كسلل .دالعب طؾك هلل كعؿة أطظؿ وهل لف، الؿريد بالحؼ   العامُؾ 
 خقر. لؽؾ   يقف ؼـا وأن ،امستؼقؿً  اصراصً  إلقف

 

 
 

 

 

│ 

                                                           
 (.1/171ٓبـ الؼقؿ )« إغاثة الؾفػان»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة570
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أهىاع اطتفتاحاث الصالة

ؾ فقف وهذا  الؿالئؽة مـ الثالثة لفمٓء والخاّصة العامة بربقبقتف سبحاكف إلقف التقسُّ
ٌؾ  فجربيؾ بالحقاة: ؾقـالؿقكَّ   ومقؽائقؾ وإرواح، الؼؾقب حقاةُ  بف الذي بالقحل مقكَّ
ٌؾ  ٌؾ  وإسرافقؾ والحققان، والـبات إرض حقاة بف الذي بالَؼطر مقكَّ قر يف بالـػخ مقكَّ  الصُّ
ٌؾ  ،(1)مؿاتِفؿ بعد الخؾؼ حقاة بف الذي  وإرض، السؿقات فاصر بؽقكف سبحاكف لقفإ وتقسُّ
رَّ  أي: لشفادة،وا الغقب سبحاكف وبعؾؿف ومبدطفؿا، خالؼفؿا أي:  وبلكَّف والعالكقَة، الس 

 فقف اختؾػ لِؿا يفديف أن يختؾػقن، فقف كاكقا فقؿا طباده بقـ يحؽؿ الذي هق سبحاكف
 :هق والؿفتدي .غقره طؾك وإيثاره قصده مع بالحؼ   العؾؿُ  هل والفدايةُ  .بنذكف الحؼ   مـ

 اجؿقعً  يفدَيـا أن اهلل كسلل .دالعب طؾك هلل كعؿة أطظؿ وهل لف، الؿريد بالحؼ   العامُؾ 
 خقر. لؽؾ   يقف ؼـا وأن ،امستؼقؿً  اصراصً  إلقف

 

 
 

 

 

│ 

                                                           
 (.1/171ٓبـ الؼقؿ )« إغاثة الؾفػان»( اكظر: 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار571
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

571 أنواع استفتاحات الصالة
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 الـصقص مـ لجؿؾة طرض يؾل وفقؿا وإدطقة، إذكار مـ أكقاع هذا يف ورد
 ودٓلتفا. معاكقفا مـ شلء إيضاح مع الباب هذا يف القاردة

ْقُت  قال:  حذيػة طـ «فصحقح» يف مسؾؿ روى  َلْقَؾةٍ  َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   َمعَ  َصؾَّ
 َفَؿَضك، َرْكَعٍة، فِل بَِفا ُيَصؾ ل :َفُؼْؾُت  َمَضك، ُثؿَّ  الِؿاَئِة، ِطـْدَ  َيْرَكعُ  :َفُؼْؾُت  الَبَؼَرَة، َفاْفَتَتَح 
اًل  َيْؼَرأُ  َفَؼَرَأَها، ِطْؿَراَن، آَل  ْفَتَتَح ا ُثؿَّ  َفَؼَرَأَها، الـ َساَء، اْفَتَتَح  ُثؿَّ  بَِفا، َيْرَكعُ  :َفُؼْؾُت   :ُمتََرس 
ذٍ  َمرَّ  َوإَِذا َسَلَل، بُِسَمالٍ  َمرَّ  َوإَِذا َسبََّح، َتْسبِقٌح  فِقَفا بِآَيةٍ  َمرَّ  إِذا َذ، بَِتَعقُّ  َفَجَعَؾ  َرَكَع، ُثؿَّ  َتَعقَّ

ـْ  اْحقً كَ  ُرُكقُطفُ  َفَؽانَ  ،«الَعظِقؿ َرب لَ  ُسْبَحانَ » َيُؼقُل: ـْ  اهللُ  َسِؿعَ » َقاَل: ُثؿَّ  قِقَامِِف، مِ  لَِؿ
ا اَقِريبً  َصِقياًل  َقامَ  ُثؿَّ  ،«َحِؿَدهُ   َفَؽانَ  ،«إَْطَؾك َرب لَ  ُسْبَحانَ » َفَؼاَل: َسَجدَ  ُثؿَّ  َرَكَع، مِؿَّ

ـْ  اَقِريبً  ُسُجقُدهُ   .(1)قَِقامِفِ  مِ

 ويف «العظقؿ ربل سبحان» :قطفرك يف الؿسؾؿُ  يؼقَل  أن مشروطقة الحديث هذا فػل
 ظؿةطَ  ذكرَ يَ  أن اكعلؾرَّ  رعَ فُش » : الؼقؿ ابـ قال ،«إطؾك ربل سبحان» :هسجقد

 طظؿتف بقصػ يقصػ سبحاكف وأكف وخضقطف، وتطامـف هق اكخػاضف حال يف فرب  
 سبحان» اإلصالق: طؾك الراكع يؼقل ما فلفضؾ وطظؿتف، وجاللف كربياءه يضاد طؿا
 وبقـ بقـف السػقرُ  طـف الؿبؾغُ  طقـو بذلؽ، العباد أمر سبحاكف اهلل فنن ،«العظقؿ ربل
 :قال [74]القاقعة: ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ :كزلت لؿا الذكر لفذا الؿحؾ هذا طباده

 .(2)«... ركقطؽؿ يف اجعؾقها»

 سبحان» :العبد ققل وهق يـاسبف، ما اهلل طؾك الثـاء مـ فقف وشرع» السجقد: طـ وقال
                                                           

 (.771« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.176ٓبـ الؼقؿ )ص:« كتاب الصالة» (1)
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 والسجىد والِجْلظت بين السجدجين  أذماز السلىع والقيام منه

 :بغقره السجقد يف أمره ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ يرد ولؿ فقف، يؼال ما أفضؾ فذاف ،«إطؾك ربل
 يف الحال هذه يف بالعؾق الرب وصػ وكان «...سجقدكؿ يف اجعؾقها» :قال حقث
 يف ربف طؾق فذكر وجفف، طؾك السػؾ إلك اكحط قد الذي الساجد لحال الؿـاسبة غاية
 يؾقؼ ٓ طؿا ربف وكزه ركقطف، يف خضقطف حال يف طظؿتف ذكر كؿا وهق سؼقصف، حال
 .(1)«وطؾقه طظؿتف يضاد مؿا بف

 فِل َيُؼقَل  َأنْ  ُيْؽثِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ  قالت: أهنا  طائشة طـ «الصحقحقـ» ويف
ُفؿ   ُسْبَحاَكَؽ » :َوُسُجقِدهِ  ُرُكقِطف ُل  ،«لِل اْغِػرْ  ُفؿ  الؾ   َوبَِحْؿِدَك، َرب ـَا الؾ   .(2)الُؼْرآنَ  َيَتَلوَّ

 الـصر: سقرة يف  اهلل ققل يتلول أي: :«الؼرآن يتلول» : بؼقلفا والؿراد
 يف يؼقَل  أن ؽثريُ  فؽان ،[3]الـصر: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿

 .«لل اغػر الؾ فؿ   ،وبحؿدك ربـا الؾ فؿ   سبحاكؽ» وسجقده: ركقطف

 ُرُكقِطف لفِ  َيُؼقُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  : طـفا «صحقحف» يف مسؾؿ وروى
وٌس  ُسب قٌح » :َوُسُجقدِهِ  وِح  ئَِؽةِ اَل الؿَ  َرب   ُقد   .(3)«َوالر 

 طـ سبحاكف زيففوتـْ  اهلل تعظقؿ طؾك دآن هلل اسؿان هؿا «وٌس د  قُ  قٌح ب  ُس » وققلف:
 مـ شلء يف خؾؼف مـ أحدٌ  يشبففُ  أن وطـ والعققب، الـؼائص مـ بف يؾقؼ ٓ ما كؾ  

 .كؿالف وكعقت فصخصائ

 صَّ َخ  ثؿ ،اطؿقمً  لؾؿالئؽة اهلل ربقبقة ذكر فقف «والروح الؿالئؽة رب  » وققلف: 
 كان الذي وهق فؿ،مَ ومؼدّ  الؿالئؽة أفضَؾ  لؽقكف :إمقـ الروح  جربيؾ كربالذ  

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ تعالك: قال كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك بالقحل زلـْ يَ 
 وقد ،[195-191الشعراء:] ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 الؼؾقب. حقاة بف الذي بالقحل زلـْ يَ  كان فٕكَّ  :اروًح   جربيؾ لؿ  ُس 

                                                           
 (.181ٓبـ الؼقؿ )ص:« كتاب الصالة» (1)
 .(116تؼدم تخريجف )ص: (1)
 (.487« )صحقح مسؾؿ» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 والسجىد والِجْلظت بين السجدجين  أذماز السلىع والقيام منه

 :بغقره السجقد يف أمره ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ يرد ولؿ فقف، يؼال ما أفضؾ فذاف ،«إطؾك ربل
 يف الحال هذه يف بالعؾق الرب وصػ وكان «...سجقدكؿ يف اجعؾقها» :قال حقث
 يف ربف طؾق فذكر وجفف، طؾك السػؾ إلك اكحط قد الذي الساجد لحال الؿـاسبة غاية
 يؾقؼ ٓ طؿا ربف وكزه ركقطف، يف خضقطف حال يف طظؿتف ذكر كؿا وهق سؼقصف، حال
 .(1)«وطؾقه طظؿتف يضاد مؿا بف

 فِل َيُؼقَل  َأنْ  ُيْؽثِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ  قالت: أهنا  طائشة طـ «الصحقحقـ» ويف
ُفؿ   ُسْبَحاَكَؽ » :َوُسُجقِدهِ  ُرُكقِطف ُل  ،«لِل اْغِػرْ  ُفؿ  الؾ   َوبَِحْؿِدَك، َرب ـَا الؾ   .(2)الُؼْرآنَ  َيَتَلوَّ

 الـصر: سقرة يف  اهلل ققل يتلول أي: :«الؼرآن يتلول» : بؼقلفا والؿراد
 يف يؼقَل  أن ؽثريُ  فؽان ،[3]الـصر: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿

 .«لل اغػر الؾ فؿ   ،وبحؿدك ربـا الؾ فؿ   سبحاكؽ» وسجقده: ركقطف

 ُرُكقِطف لفِ  َيُؼقُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  : طـفا «صحقحف» يف مسؾؿ وروى
وٌس  ُسب قٌح » :َوُسُجقدِهِ  وِح  ئَِؽةِ اَل الؿَ  َرب   ُقد   .(3)«َوالر 

 طـ سبحاكف زيففوتـْ  اهلل تعظقؿ طؾك دآن هلل اسؿان هؿا «وٌس د  قُ  قٌح ب  ُس » وققلف:
 مـ شلء يف خؾؼف مـ أحدٌ  يشبففُ  أن وطـ والعققب، الـؼائص مـ بف يؾقؼ ٓ ما كؾ  

 .كؿالف وكعقت فصخصائ

 صَّ َخ  ثؿ ،اطؿقمً  لؾؿالئؽة اهلل ربقبقة ذكر فقف «والروح الؿالئؽة رب  » وققلف: 
 كان الذي وهق فؿ،مَ ومؼدّ  الؿالئؽة أفضَؾ  لؽقكف :إمقـ الروح  جربيؾ كربالذ  

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ تعالك: قال كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك بالقحل زلـْ يَ 
 وقد ،[195-191الشعراء:] ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 الؼؾقب. حقاة بف الذي بالقحل زلـْ يَ  كان فٕكَّ  :اروًح   جربيؾ لؿ  ُس 

                                                           
 (.181ٓبـ الؼقؿ )ص:« كتاب الصالة» (1)
 .(116تؼدم تخريجف )ص: (1)
 (.487« )صحقح مسؾؿ» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار573
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

573 سة بين السجدتين
ْ
أذكار الركوع والقيام منه والسجود والِجل



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 قال:  إشجعل مالؽ بـ طقف طـ ،وغقرهؿا والـسائل دودا أبق وروى
َّٓ  َرْحَؿةٍ  بِآَيةِ  َيُؿرُّ َٓ  الَبَؼَرِة، ُسقَرةَ  َفَؼَرأَ  َفَؼامَ  َلْقَؾًة، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقل َمعَ  ُقْؿُت   َلَل،َفَس  َوَقَػ إِ
 َٓ َّٓ  َطَذاٍب  بِآَيةِ  َيُؿرُّ َو َذ، َوَقَػ إِ  ُرُكقِطِف: فِل َيُؼقُل  قَِقامِفِ  بَِؼْدرِ  َرَكعَ  ُثؿَّ  َقاَل: َفَتَعقَّ

 َقاَل  ُثؿَّ  قَِقامِِف، بَِؼْدرِ  َسَجدَ  ُثؿَّ  ،«َوالَعَظَؿةِ  َوالؽِْبرَِياءِ  َوالَؿَؾُؽقِت  الَجَبُروِت  ِذي ُسْبَحانَ »
 .(1)ُسقَرةً  ُسقَرةً  َقَرأَ  ُثؿَّ  ِطْؿَراَن، بِآلِ  َفَؼَرأَ  َقامَ  ُثؿَّ  َذلَِؽ، مِْثَؾ  ُسُجقدِهِ  فِل

 الجربوت»و س،وتؼدَّ  هزَّ ـَ تَ  أي: ،«والؿؾؽقت الجبروت ذي سبحان» وققلف:
 قٌت ؾُ عَ فَ  .بقتهَ والرَّ  بقتغَ والرَّ  ؿقتَح كالرَّ  والؿؾؽ، الجرب مـ قتؾُ عَ فَ  :«والؿؾؽقت

 أن أي: ،«رحؿقت مـ خقر رهبقت» تؼقل: والعرب والرهبة، والرغبة الرحؿة مـ
 وصػاتف اهلل أسؿاء معاين مـ يتضؿـ والؿؾؽقت فالجربوت ترحؿ، أن مـ خقر ترهب

 ېئ ۈئ﴿ :يس سقرة آخر يف تعالك اهلل قال ،(2)الجبار الؿؾؽ معـك طؾقف دل ما
 .[83]يس: ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 متؼاربان وصػان وهؿا والعظؿة، اءالؽربي وذي :أي «والعظؿة والؽبرياء» وققلف:
 :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ الصحقح الحديث يف ثبت كؿا ،سقاه أحدٌ  يستحؼفؿا ٓ ،تعالك باهلل انخاصَّ 

 .(3)«الـار يف َقَذْفتف مـفؿا اواحًد  لـِ كازطَ  ـفؿَ  ،إزاري ؿةُ العظَ و ،لائِ ردَ  رياءُ الؽبْ  : اهلل قال»

 ب  الرَّ  اختصاص إلك إشارة الرداء، زلةبؿـْ  ءوالؽربيا اإلزار، ةزلؿـْ بِ  ؿةَ العظَ  فجعؾ
 ذلؽ. مـ شلء يف الشريؽ طـ سبحاكف زيففوتـْ  ،هبؿا سبحاكف

 َأنَّ  صقيؾ: حديث يف  صالب أبل بـ طؾل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ وروى
ُفؿ  » :َقاَل  َرَكعَ  إِذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل   َلَؽ  َخَشعَ  َأْسَؾْؿُت، َوَلَؽ  آَمـُْت، َوبَِؽ  َرَكْعُت، َلَؽ  الؾ 
ل َوَبَصرِي َسْؿِعل ُفؿ  » :َقاَل  َرَفعَ  َوإَِذا ،«َوَطَصبِل َوَطْظِؿل َوُمخ   ِمْؾءَ  الَحْؿُد  لََؽ  َرب ـَا الؾ 

                                                           
حف إلباين يف 1111« )ســ الـسائل»(، و873« )ســ أبل داود» (1) « صحقح أبل داود»(، وصحَّ

(776.) 
  (.196ٓبـ تقؿقة )ص:« الرد طؾك الؿـطؼققـ» :( اكظر1)
 .(113ص:)تؼدم تخريجف  (3)
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 والسجىد والِجْلظت بين السجدجين  أذماز السلىع والقيام منه

َؿَقاِت، ـْ  ِشْئَت  َما َوِمْؾءَ  َبْقـَُفَؿا، َما َوِمْؾءَ  إَْرِض، َوِمْؾءَ  الس   َسَجدَ  َوإَِذا ،«َبْعُد  َشْلءٍ  ِم
َرهُ  َخَؾَؼفُ  لِؾ ِذي َوْجِفل َسَجَد  َأْسَؾْؿُت، َوَلَؽ  آَمـُْت، َوبَِؽ  َسَجْدُت، َلَؽ  ؿ  الؾ فُ » :َقاَل   َوَصق 

ـُ  اهللُ  َتَباَركَ  َوَبَصَرُه، َسْؿَعفُ  َوَشؼ   ـَ  َأْحَس  .(1)«الَخالِِؼق

 ركقطل لؽ أي: ،آختصاص طؾك دلُّ يَ  الػعؾ تلخقرُ  «ركعت لؽ الؾ فؿ  » ققلف:
 .لسقاك ٓ

 .قتوصدَّ  ُت رْ أقرَ  :أي ،«آمـت وبؽ» قلف:وق

 .وأصعت اكؼدت :أي ،«أسؾؿت ولؽ» وققلف:

 إشقاء هذه أن :أي ،«وطصبل وطظؿل ومخل وبصري سؿعل لؽ خشع» وققلف:
 ابؽ.ـَ لجَ  واكؽسرت يديؽ بقـ وذلت لؽ خضعت كؾفا مـل

 ،دهحؿ لؿـ اهلل استجاب :أي «حؿده لؿـ اهلل سؿع» الركقع: مـ رفع إذا وققلف
 .إجابة سؿع اـه فالسؿع

 ومؾء بقـفؿا ما ومؾء إرض ومؾء السؿقات مؾء الحؿد لؽ ربـا الؾفؿ » وققلف:
 .اهلل شاء إن معـاه طـ الؽالم سقليت ،«بعد شلء مـ شئت ما

 أحسـ اهلل تبارك ه،وبصرَ  فسؿعَ  ؼ  وَش  رهوصق   فؼَ خؾَ  لؾذي وجفل سجد» وققلف:
 صقرة أكؿؾ يف لإلكسان خؾؼف لوكؿا ،سبحاكف اهلل لعظؿة العبد استحضارُ  فقف «الخالؼقـ
 الخالؼقـ. أحسـ اهلل فتبارك تؼقيؿ، وأحسـ

 
 

│ 

                                                           
 (.771« )صحقح مسؾؿ» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة574
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 والسجىد والِجْلظت بين السجدجين  أذماز السلىع والقيام منه

َؿَقاِت، ـْ  ِشْئَت  َما َوِمْؾءَ  َبْقـَُفَؿا، َما َوِمْؾءَ  إَْرِض، َوِمْؾءَ  الس   َسَجدَ  َوإَِذا ،«َبْعُد  َشْلءٍ  ِم
َرهُ  َخَؾَؼفُ  لِؾ ِذي َوْجِفل َسَجَد  َأْسَؾْؿُت، َوَلَؽ  آَمـُْت، َوبَِؽ  َسَجْدُت، َلَؽ  ؿ  الؾ فُ » :َقاَل   َوَصق 

ـُ  اهللُ  َتَباَركَ  َوَبَصَرُه، َسْؿَعفُ  َوَشؼ   ـَ  َأْحَس  .(1)«الَخالِِؼق

 ركقطل لؽ أي: ،آختصاص طؾك دلُّ يَ  الػعؾ تلخقرُ  «ركعت لؽ الؾ فؿ  » ققلف:
 .لسقاك ٓ

 .قتوصدَّ  ُت رْ أقرَ  :أي ،«آمـت وبؽ» قلف:وق

 .وأصعت اكؼدت :أي ،«أسؾؿت ولؽ» وققلف:

 إشقاء هذه أن :أي ،«وطصبل وطظؿل ومخل وبصري سؿعل لؽ خشع» وققلف:
 ابؽ.ـَ لجَ  واكؽسرت يديؽ بقـ وذلت لؽ خضعت كؾفا مـل

 ،دهحؿ لؿـ اهلل استجاب :أي «حؿده لؿـ اهلل سؿع» الركقع: مـ رفع إذا وققلف
 .إجابة سؿع اـه فالسؿع

 ومؾء بقـفؿا ما ومؾء إرض ومؾء السؿقات مؾء الحؿد لؽ ربـا الؾفؿ » وققلف:
 .اهلل شاء إن معـاه طـ الؽالم سقليت ،«بعد شلء مـ شئت ما

 أحسـ اهلل تبارك ه،وبصرَ  فسؿعَ  ؼ  وَش  رهوصق   فؼَ خؾَ  لؾذي وجفل سجد» وققلف:
 صقرة أكؿؾ يف لإلكسان خؾؼف لوكؿا ،سبحاكف اهلل لعظؿة العبد استحضارُ  فقف «الخالؼقـ
 الخالؼقـ. أحسـ اهلل فتبارك تؼقيؿ، وأحسـ

 
 

│ 

                                                           
 (.771« )صحقح مسؾؿ» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار575
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

575 سة بين السجدتين
ْ
أذكار الركوع والقيام منه والسجود والِجل
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ًٓ  بالصالة الؿتعؾؼة إذكار طـ الحديث يزال ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ثبت لؼدو ،مقصق

 حؿدٌ  الجؿؾة يف وهل الركقع، مـ الرفع طـد فاؼقلَ يَ  أن لؾؿسؾؿ شرعيُ  إذكار مـ أكقاعٌ 
 سبحاكف. لف وتؿجقد طؾقف ثـاءٌ و هلل

 اإِلَماُم: َقاَل  إِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» فػل
ـْ  اهللُ  َسِؿعَ  ُفؿ   َفُؼقُلقا: َحِؿَدَه، لَِؿ ـْ  َفنِك فُ  ؛الَحْؿُد  َلَؽ  َرب ـَا الؾ   ؛ئَِؽةِ اَل الؿَ  َقْقَل  َقْقُلفُ  َواَفَؼ  َم
مَ  َما َلفُ  ُغِػرَ  ـْ  َتَؼد   .(1)«َذْكبِفِ  ِم

ُفؿ  » لػظ: ويف  ابـ قال ،«الصحقحقـ» يف وهق «القاو» بزيادة «الَحْؿُد  َوَلَؽ  رب ـا الؾ 
 كدب قد ففنكَّ  ،«الحؿد ولؽ ربـا» :ققلف يف القاو هذه أمرُ  ؾفؿَ يُ  وٓ» : الؼقؿ
 بلكػسفؿا، قائؿتقـ جؿؾتقـ تؼدير يف لؽالمَ ا تجعؾ وهل ،«الصحقحقـ» يف هبا إمر

 إمقر ةمَّ أزِ  بقديف الذي قمالؼقُّ  ؽؾِ والؿَ  الرب أكت :الؿعـك يف متضؿـ «ـارب  » ققلف: فننَّ 
 «الحؿد ولؽ» :ققلف «ربـا» ققلف: مـ الؿػفقم الؿعـك هذا طؾك عطػف مرجعفا، وإلقف

 .(2)«ؿدالح ولف الؿؾؽ لف» د:الؿقح   ققل معـك ذلؽ ـفتضؿَّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، صالب أبل بـ طؾل حديث مـ «مسؾؿ صحقح» ويف 
 ؾءَ ومِ  ،إرض ؾءَ ومِ  ،السؿقات ؾءَ مِ  الحؿُد  لَؽ  ـارب   الؾ فؿ  » قال: الركقع مـ رفع إذا
 .(3)«بعد شلء مـ شئَت  ما ؾءَ ومِ  ،بقـفؿا ما

 العؾقي العالؿ ؿألي فأكَّ  وقدره وصػف احؿدً  أي: لخإ «… السؿاوات مؾء» وققلف:
 الؿقجقد. الخؾؼ جؿقع يؿأل الصػة هبذه الحؿد ففذا .بقـفؿا الذي والػضاء والسػؾل

                                                           
 (.419« )صحقح مسؾؿ»(، و796 -795« )صحقح البخاري» (1)
 ( بتصرف يسقر.177)ص:« كتاب الصالة» (1)
 .(186ص:تؼدم تخريجف ) (3)
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 ومً أذكاز الصالة
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 ومن أذماز الصالة

  بُّ الرَّ  فيخؾؼُ  ما ؿأليَ  احؿدً  أي: ،«بعد شلء مـ شئت ما ومؾء» وققلف:
 سبحاكف. يشاؤه وما ذلؽ بعد

 .(1)سققجد ما ألَ ومَ  مقجقد، كؾَّ  ألَ مَ  سبحاكف فحؿده هذا وطؾك

 اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  قال:  الخدري سعقد أبل حديث مـ «مسؾؿ حقحص» ويف
ـَ  َرْأَسفُ  َرَفعَ  إِذا ملسو هيلع هللا ىلص ُكقعِ  مِ َؿَقاِت  ءَ ِمْؾ  الَحْؿُد  َلَؽ  َرب ـَا» َقاَل: الرُّ   َوِمْؾءَ  َوإَْرِض، الس 
ـْ  ِشْئَت  َما ـَا ْبُد،العَ  َقاَل  َما َأَحؼ   َوالَؿْجِد، الث ـَاءِ  َأْهَؾ  َبْعُد، َشْلءٍ  ِم ُفؿ   َطْبٌد، َلَؽ  َوُكؾ    الؾ 
َٓ  َأْطَطْقَت، لَِؿا َماكِعَ َٓ  َٓ  َمـَْعَت، لَِؿا ُمْعطِلَ َو  .(2)«الَجد   ِمـَْؽ  الَجد   ذا َيـَْػعُ َو

أكف كان يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، طـ الـبل روى مسؾؿ مـ حديث طبد اهلل بـ أبل أوىف
ومْؾَء ما شئت مـ شلء بعد، الؾفؿ  الؾفؿ لؽ الحؿد مْؾَء السؿاء ومْؾَء إرض»

صفرين بالثؾج والبرد والؿاء البارد، الؾفؿ صفرين مـ الذكقب والخطايا كؿا يـؼك الثقب 
 .«إذا رفع ضفره مـ الركقع»، ويف رواية: (3)«إبقض مـ القسخ

َؿَقاِت  ءَ ِمْؾ  الَحْؿُد  َلَؽ  َرب ـَا» ققلف:  «َبْعُد  َشْلءٍ  ـْ مِ  ِشْئَت  َما َوِمْؾءَ  َوإَْرِض، الس 
 .معـاه بقان تؼدم

 لعظؿة دجَّ ؿَ وتُ  طؾقؽ كثـَ يُ  أن أهٌؾ  -اهلل يا- أكت :أي ،«والؿجد الثـاء أهؾ» وققلف: 
 .آٓئؽ وكثرة كعؿؽ وتقالل كعقتؽ لوكؿا صػاتؽ

 قالف شلء أحؼ هق والتؿجقد طؾقؽ الثـاء هذا إنَّ  :أي :«العبد قال ما أحؼ  » وققلف:
 وقد والتؿجقد، الثـاء هذا :تؼديره محذوف لؿبتدأ رٌ خبَ  «أحؼ  » ؼقلف:ف ،بف وتؾػظ العبد

 شلء أحؼُّ  ذلؽ أنَّ  بقانلو طؾقف، والثـاء وتؿجقده لحؿده اتؼريرً  الجؿؾة هذه جاءت
 .بف ؿتؽؾَّ  أمر وأفضُؾ  ،العبدُ  بف طؼكَ 

 الـاس، لجؿقع حؽؿ ذلؽ وأنَّ  بالعبقدية، اطرتاف فقف «طبد لؽ ـاؾ  وكُ » وققلف:

                                                           
 (.177ٓبـ الؼقؿ )ص:« كتاب الصالة»( اكظر: 1)
 .(186تؼدم تخريجف ) ص:( 1)
 (.476) «صحقح مسؾؿ» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

576
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ومن أذماز الصالة

  بُّ الرَّ  فيخؾؼُ  ما ؿأليَ  احؿدً  أي: ،«بعد شلء مـ شئت ما ومؾء» وققلف:
 سبحاكف. يشاؤه وما ذلؽ بعد

 .(1)سققجد ما ألَ ومَ  مقجقد، كؾَّ  ألَ مَ  سبحاكف فحؿده هذا وطؾك

 اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  قال:  الخدري سعقد أبل حديث مـ «مسؾؿ حقحص» ويف
ـَ  َرْأَسفُ  َرَفعَ  إِذا ملسو هيلع هللا ىلص ُكقعِ  مِ َؿَقاِت  ءَ ِمْؾ  الَحْؿُد  َلَؽ  َرب ـَا» َقاَل: الرُّ   َوِمْؾءَ  َوإَْرِض، الس 
ـْ  ِشْئَت  َما ـَا ْبُد،العَ  َقاَل  َما َأَحؼ   َوالَؿْجِد، الث ـَاءِ  َأْهَؾ  َبْعُد، َشْلءٍ  ِم ُفؿ   َطْبٌد، َلَؽ  َوُكؾ    الؾ 
َٓ  َأْطَطْقَت، لَِؿا َماكِعَ َٓ  َٓ  َمـَْعَت، لَِؿا ُمْعطِلَ َو  .(2)«الَجد   ِمـَْؽ  الَجد   ذا َيـَْػعُ َو

أكف كان يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، طـ الـبل روى مسؾؿ مـ حديث طبد اهلل بـ أبل أوىف
ومْؾَء ما شئت مـ شلء بعد، الؾفؿ  الؾفؿ لؽ الحؿد مْؾَء السؿاء ومْؾَء إرض»

صفرين بالثؾج والبرد والؿاء البارد، الؾفؿ صفرين مـ الذكقب والخطايا كؿا يـؼك الثقب 
 .«إذا رفع ضفره مـ الركقع»، ويف رواية: (3)«إبقض مـ القسخ

َؿَقاِت  ءَ ِمْؾ  الَحْؿُد  َلَؽ  َرب ـَا» ققلف:  «َبْعُد  َشْلءٍ  ـْ مِ  ِشْئَت  َما َوِمْؾءَ  َوإَْرِض، الس 
 .معـاه بقان تؼدم

 لعظؿة دجَّ ؿَ وتُ  طؾقؽ كثـَ يُ  أن أهٌؾ  -اهلل يا- أكت :أي ،«والؿجد الثـاء أهؾ» وققلف: 
 .آٓئؽ وكثرة كعؿؽ وتقالل كعقتؽ لوكؿا صػاتؽ

 قالف شلء أحؼ هق والتؿجقد طؾقؽ الثـاء هذا إنَّ  :أي :«العبد قال ما أحؼ  » وققلف:
 وقد والتؿجقد، الثـاء هذا :تؼديره محذوف لؿبتدأ رٌ خبَ  «أحؼ  » ؼقلف:ف ،بف وتؾػظ العبد

 شلء أحؼُّ  ذلؽ أنَّ  بقانلو طؾقف، والثـاء وتؿجقده لحؿده اتؼريرً  الجؿؾة هذه جاءت
 .بف ؿتؽؾَّ  أمر وأفضُؾ  ،العبدُ  بف طؼكَ 

 الـاس، لجؿقع حؽؿ ذلؽ وأنَّ  بالعبقدية، اطرتاف فقف «طبد لؽ ـاؾ  وكُ » وققلف:

                                                           
 (.177ٓبـ الؼقؿ )ص:« كتاب الصالة»( اكظر: 1)
 .(186تؼدم تخريجف ) ص:( 1)
 (.476) «صحقح مسؾؿ» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار577
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

577 ومن أذكار الصالة
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 .سقاه خالَؼ  وٓ لفؿ ربَّ  ٓ ،فؿوخالؼُ  فؿربُّ  هق سبحاكف، هلل قنؾُ لَّ ذَ مُ  دونعبَّ م فؿفؽؾُّ 

 تعالك اهلل دبتػرُّ  آطرتاف فقف «ـعتمَ  لؿا معطل وٓ أططقت ؿالِ  ماكع ٓ» وققلف:
 ذلؽ، مـ شلء يف لف شريؽ ٓ ،والرفع والخػض والبسط، والؼبض ،والؿـع طاءبالعَ 
 لقققطف، ماكع وٓ لف رادَّ  فال وكؼؿة بالء أو وكعؿة، خقر مـ لعبده كفسبحا يؽتبف فؿا
 كؿا لقققطف، سبقؾ فال والـؼؿة البالء أو والـعؿة الخقر مـ طبده طـ سبحاكف ؿـعفيَ  وما
 ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: قال

 ى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ سبحاكف: قال وكؿا ،[117]يقكس:
 أططك وإذا والؿـع، بالعطاء دُ الؿتػر   سبحاكف ففق ،[1]فاصر: ﴾وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى

 .مـعف مـ إططاء أحد يطؼ َلؿ مـع وإذا أططاه، ـْ مَ  مـع أحد يطؼ َلؿ سبحاكف

 طذابف، مـ يخؾص وٓ طـده، يـػع ٓ أي: «الجد مـؽ الجد ذا يـػع وٓ» وققلف:
 وصقب كـغوال والرئاسة الؿؾؽ مـ حظقضفؿ أي: آدم، بـل جدود كرامتف مـ يدين وٓ

 .(1)مرضاتف وإيثار بطاطتف إلقف التؼرب طـده يـػعفؿ وإكؿا ذلؽ، وغقر العقش

 اَيْقمً  ُكـَّا قال:  قلرَ الزُّ  رافع بـ رفاطة طـ «صحقحف» يف البخاري وروى
ا ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل   َوَراءَ  ُكَصؾ ل ـَ  َرْأَسفُ  َرَفعَ  َفَؾؿَّ ْكَعةِ  مِ ـْ  اهللُ  َسِؿعَ » :َقاَل  الرَّ  َقاَل  ،«َحِؿَدهُ  لَِؿ
ا فِقِف. اُمَباَركً  اَصق بً  اَكثِقرً  اَحْؿدً  الَحْؿدُ  َوَلَؽ  َربَّـَا َوَراَءُه: َرُجٌؾ  ـِ » :َقاَل  اْكَصَرَف  َفَؾؿَّ  َم

ـَ اَل َوثَ  بِْضَعةً  َرَأْيُت » :َقاَل  َأَكا. َقاَل: «الُؿَتَؽؾ ُؿ؟ ُل  ْؽُتبَُفايَ  َأي ُفؿْ  َيبْتَِدُروَكَفا اَمَؾؽً  ثِق  .(2)«َأو 

 مطؾؼ مػعقل «اوحؿًد » ،احؿدً  أحؿده أي: ،«فقف اباركً مُ  ابً صق   اكثقرً  احؿًد » ققلف:
 احؿدً  أحؿدك أي: لؾحؿد، صػات هذه «فقف امباركً  اصقبً  اكثقرً » وققلف: لعامؾف، ممكد

 والربكة. والطقب بالؽثرة امقصقفً 

 احؿًد  الحؿد ولؽ ـارب  » الؽؾؿة: لفذه الؼائؾ مـ :أي ،«؟ؿالؿتؽؾ   ـمَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ققلفو
 .«فقف اباركً مُ  ابً صق   اكثقرً 

                                                           
 (.187-177ٓبـ الؼقؿ )ص:« كتاب الصالة»( اكظر: 1)
 .(187ص:) تؼدم تخريجف( 1)
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 ومن أذماز الصالة

 ققؾ: العدد، مـ قطعة البضعة: «يبتدروكفا اؽً ؾَ مَ  وثالثقـ بضعة رأيت لؼد» ققلف:
 ،رآبتدا مـ «يبتدروكفا» ققلف: العشرة، إلك القاحد بقـ ما وققؾ: التسع، إلك الثالث بقـ ما

 الحسـات. صحائػ يف فاتكتاب لكإ يتسابؼقن :أي السبؼ، وهق

 دؿالح ولؽ ربـا» :ققل إلك الؿبادرة الؿلمقم طؾك أنَّ  :الحديث هذا فقائد ومـ» 
 فننَّ  ،«وراءه رجٌؾ  فؼال» ققلف: مـ الػاء حرف مـ مستػادٌ  وهذا اإلمام، تسؿقع طؼقب
 التعؼقب. تػقد الػاء

 وأهؾف، لؾخقر الؿالئؽة ومحبَّةُ  الؽاتبقـ، الؿالئؽة كثرةُ  :الحديث فقائد ومـ 
 فقف. وتـافُسفؿ وتسابُؼفؿ

 صؾقات- رآهؿ حقث :الؿالئؽة همٓء برؤيتف ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِّل  خصقصقة :الحديث ويف 
 الصحابة. ـَ مِ  حقلف ـْ مَ  يرهؿ ولؿ -طؾقف وسالمف اهلل

 غقرهؿ، مـ أو ةالحػظَ  مـ الؽؾؿة هذه كتابة إلك يبتدرون الذيـ الؿالئؽة همٓء هؾ ثؿَّ 
 :هذا ديمي   اؿَّ ومِ  الحػظة، غقر فؿأكَّ  -أطؾؿ تعالك واهلل- وإقرب العؾؿ، ٕهؾ ٓنقق
 الطرق يف يطقفقن مالئؽةً  هلل إن  » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ «البخاري صحقح» يف جاء ما

 ،(1)«الـاس ت اِب كُ  طـ ُفُضاًل » لػظ: ويف الحديث، آخر إلك «...كرالذ   أهؾ يؾتؿسقن
 أطؾؿ. واهلل ،الحػظة غقر يؽتبفا قد الطاطات بعض أنَّ  طؾك العؾؿ أهُؾ  بف لاستد وقد
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ومن أذماز الصالة

 ققؾ: العدد، مـ قطعة البضعة: «يبتدروكفا اؽً ؾَ مَ  وثالثقـ بضعة رأيت لؼد» ققلف:
 ،رآبتدا مـ «يبتدروكفا» ققلف: العشرة، إلك القاحد بقـ ما وققؾ: التسع، إلك الثالث بقـ ما

 الحسـات. صحائػ يف فاتكتاب لكإ يتسابؼقن :أي السبؼ، وهق

 دؿالح ولؽ ربـا» :ققل إلك الؿبادرة الؿلمقم طؾك أنَّ  :الحديث هذا فقائد ومـ» 
 فننَّ  ،«وراءه رجٌؾ  فؼال» ققلف: مـ الػاء حرف مـ مستػادٌ  وهذا اإلمام، تسؿقع طؼقب
 التعؼقب. تػقد الػاء

 وأهؾف، لؾخقر الؿالئؽة ومحبَّةُ  الؽاتبقـ، الؿالئؽة كثرةُ  :الحديث فقائد ومـ 
 فقف. وتـافُسفؿ وتسابُؼفؿ

 صؾقات- رآهؿ حقث :الؿالئؽة همٓء برؤيتف ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِّل  خصقصقة :الحديث ويف 
 الصحابة. ـَ مِ  حقلف ـْ مَ  يرهؿ ولؿ -طؾقف وسالمف اهلل

 غقرهؿ، مـ أو ةالحػظَ  مـ الؽؾؿة هذه كتابة إلك يبتدرون الذيـ الؿالئؽة همٓء هؾ ثؿَّ 
 :هذا ديمي   اؿَّ ومِ  الحػظة، غقر فؿأكَّ  -أطؾؿ تعالك واهلل- وإقرب العؾؿ، ٕهؾ ٓنقق
 الطرق يف يطقفقن مالئؽةً  هلل إن  » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ «البخاري صحقح» يف جاء ما

 ،(1)«الـاس ت اِب كُ  طـ ُفُضاًل » لػظ: ويف الحديث، آخر إلك «...كرالذ   أهؾ يؾتؿسقن
 أطؾؿ. واهلل ،الحػظة غقر يؽتبفا قد الطاطات بعض أنَّ  طؾك العؾؿ أهُؾ  بف لاستد وقد
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

579 ومن أذكار الصالة
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 .بالصالة الؿتعؾؼة إذكار طـ الحديث يف كزال ٓ

 قال: ، طباس بـ اهلل طبد طـ «الصحقح» كتابف يف  مسؾؿ اإلمام جرَّ َخ  
 ،الـاس فاأي  » :فؼال  بؽر أبل خؾَػ  صػقٌف  اُس ـَّ وال ةَ ارَ تَ الس   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  َػ َش كَ 
ٓ   ةقَ بُ الـ   راتش  بَ مُ  مـ َؼ بْ يَ  َلؿ فإك    لوإك   َٓ أ لف، ىرَ تُ  أو الؿسؾؿُ  يراها ةالصالَح  الرؤياإ
 فدواتَ فاْج  قدُج الس   اوأم   . ب  الر   فقف ؿقافعظ   الركقع افلم   .اراكعً  الؼرآنَ  أقرأَ  أن فقُت كُ 
 .(1)«ؿؽلَ  ستجاَب يُ  أن ـٌ ؿِ فؼَ  طاءد  ال يف

 الركقع ن:العظقؿا كـانالرُّ  هذان بف صُّ ختَ يَ  ما الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  أوضح فؼد
 فؿإكَّ  :فقفؿا الؼرآن قراءة طـ لؾـفل ذكره بعد فؿاهقئتَ  ـاسبيُ  ذكرٍ  ـْ مِ  والسجقد

 وتطامـ اكخػاض الح وهق- الركقعُ  افلم   .واكخػاض وتطامـ وخضقع ذل   احالتَ 
 جؿقع لف الذي العظقؿ سبحاكف فوأكَّ  ف،رب   طظؿةَ  ذكريَ  أن فقف لؾؿسؾؿ شرعفقُ  -وخضقع

 وغقرها ،الؿجد وكؿال العؾؿ ةعَ وَس  الؼدرة وكؿال ةوالعزَّ  ةكالؼقَّ  :والجالل العظؿة معاين
 والتؿجقدَ  جالَل واإل والتؽبقرَ  التعظقؿَ  أحدٌ  ستحؼيَ  ٓ فوأكَّ  والؽربياء، العظؿة أوصاف مـ

  وأطؿالفؿ. فؿوألسـتِ  بؼؾقهبؿ ؿقهعظ  يُ  أن العباد طؾك ستحؼفقَ  غقره،

 :«العظقؿ ربل سبحان» :اإلصالق طؾك الراكع يؼقل ما فلفضؾ» : الؼقؿ ابـ قال
 الؿحؾ هذا طباده وبقـ بقـف السػقر طـف الؿبؾغ وطقـ بذلؽ العباد أمر سبحاكف اهلل فنن
 يف اجعؾقها» قال: ،[74]القاقعة: ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ كزلت: لؿا الذكر لفذا

 والؼقل: والؼالب بالؼؾب  الرب تعظقؿُ  الركقع رُّ فِس  :ؿؾةجوبال «…ركقطؽؿ
 . كالمفهـ ا .(2)««الرب فقف ؿقافعظ   الركقع أما» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  قال ولفذا

                                                           
 (.479« )صحقح مسؾؿ» (1)
  (.176)ص:« كتاب الصالة» (1)
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 ومً األذكاز املتعلكة بالصالة
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 ومن آلاذماز املتعلقت بالصالة

 لف اكؽسارو يديف، بقـ وتذلؾ لف، وخضقع اهلل، مـ قرب حال وهق- السجقد وأما
 إلك أقرُب  الؿحؾ هذا يف والدطاءُ  الدطاء، مـ ؽثرَ يُ  أن فقف لؾؿسؾؿ شرعفقُ  -بحاكفس

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت وقد اإلجابة،
 قال الؿتؼدم الحديث ويف ،«طاءالد   فلكثروا ،ساجٌد  وهق فرب   مـ العبد يؽقن ما ُب قرَ أَ »

: «ري  َح  :أي ،«لؽؿ تجاَب ْس يُ  أن ـٌ ؿِ فؼَ  ؛الدطاء يف دوافاجتف جقدالس   وأما 
 إحقال وأفضُؾ  ساجد، وهق فرب   مـ يؽقن ما أقرُب  العبدَ  ٕنَّ  :لؽؿ ستجابيُ  أن ديروَج 
 .اإلجابة إلك أقرَب  الؿحؾ   هذا يف الدطاء كان ولفذا اهلل، إلك أقرَب  فقفا يؽقن حاٌل  لف

ـ بِل   طـ الؿلثقرة إدطقةِ  مـو  طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :دقالسج يف ملسو هيلع هللا ىلص ال
ـَ  َلْقَؾةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َفَؼْدُت  قالت:  طائشة  َطَؾك َيِدي َفَقَقَعْت  َفاْلَتَؿْسُتفُ  الِػَراِش، مِ

ـِ  ُفؿ  » :َيُؼقُل  َوُهقَ  َمـُْصقبََتانِ  َوُهَؿا الَؿْسِجِد، فِل َوُهقَ  َقَدَمْقفِ  َبْط  ـْ مِ  بِرَِضاكَ  َأُطقذ الؾ 
ـْ  َوبُِؿَعاَفاتَِؽ  َسَخطَِؽ،  َكَؿا َأْكَت  َطَؾْقَؽ، َثـَاءً  ُأْحِصلَٓ  ِمـَْؽ، بَِؽ  َوَأُطقذ ُطُؼقَبتَِؽ، ِم

 .(1)«َكْػِسَؽ  َطَؾك َأْثـَْقَت 

َّٓ  رَّ ػَ مَ  ٓ فأكَّ  طؾك العظقؿُ  الحديُث  هذا دلَّ  وقد َّٓ  مـف لَ ؾجَ مَ  وٓ اهلل، إلكإ  إلقف،إ
 والحؿدُ  لف، فكؾُّ  إمرُ  ره،وقدَ  بؼضائف معؼقدةٌ  العباد وكقاصل بقده، فاكؾُّ  إمقر ةُ فلزمَّ 

 وهبا ل،جَ ؾْ الؿَ  وإلقف ك،جَ ـْ الؿَ  تعالك فؿـف يديف، يف فكؾُّ  والخقرُ  لف، فكؾُّ  ؾؽوالؿُ  لف، فكؾُّ 
 أو فعؾف مـف والؿستعاذ فعؾف فاإلطاذة وقدرتف، بؿشقئتف كائـ هق ما شر ـْ مِ  ٓستعاذةا

 وٓ غقره، ربَّ  ٓ وأكف والؼدر، لؾتقحقد تحؼقٌؼ  فكؾُّ  وهذا بؿشقئتف، خؾؼف الذي مػعقلف
 وٓ حقاةً  وٓ امقتً  وٓ اكػعً  وٓ اضر   لغقره وٓ لـػسف الؿخؾقق يؿؾؽ وٓ سقاه، خالؼ
 شلء. فمـ سقاه ٕحد لقس هلل، فكؾُّ  إمر بؾ ،اكشقرً 

 «كػسؽ طؾك أثـقت كؿا أكت طؾقؽ ثـاء أحصل ٓ» الدطاء: هذا ختام يف وققلف
 نأ مـ ؾُّ وأَج  أطظؿُ  وصػاتف أسؿائف وكؿاَل  فوطظؿتَ  سبحاكف اهلل شلنَ  بلنَّ  آطرتاُف  فقف

 سبحاكف. غقره طؾقف الثـاء حؼقؼةَ  دحأ يبؾغ أو الخؾؼ، مـ أحدٌ  حصقفايُ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.   
 544 

 

 ومن آلاذماز املتعلقت بالصالة

 لف اكؽسارو يديف، بقـ وتذلؾ لف، وخضقع اهلل، مـ قرب حال وهق- السجقد وأما
 إلك أقرُب  الؿحؾ هذا يف والدطاءُ  الدطاء، مـ ؽثرَ يُ  أن فقف لؾؿسؾؿ شرعفقُ  -بحاكفس

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت وقد اإلجابة،
 قال الؿتؼدم الحديث ويف ،«طاءالد   فلكثروا ،ساجٌد  وهق فرب   مـ العبد يؽقن ما ُب قرَ أَ »

: «ري  َح  :أي ،«لؽؿ تجاَب ْس يُ  أن ـٌ ؿِ فؼَ  ؛الدطاء يف دوافاجتف جقدالس   وأما 
 إحقال وأفضُؾ  ساجد، وهق فرب   مـ يؽقن ما أقرُب  العبدَ  ٕنَّ  :لؽؿ ستجابيُ  أن ديروَج 
 .اإلجابة إلك أقرَب  الؿحؾ   هذا يف الدطاء كان ولفذا اهلل، إلك أقرَب  فقفا يؽقن حاٌل  لف

ـ بِل   طـ الؿلثقرة إدطقةِ  مـو  طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :دقالسج يف ملسو هيلع هللا ىلص ال
ـَ  َلْقَؾةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َفَؼْدُت  قالت:  طائشة  َطَؾك َيِدي َفَقَقَعْت  َفاْلَتَؿْسُتفُ  الِػَراِش، مِ

ـِ  ُفؿ  » :َيُؼقُل  َوُهقَ  َمـُْصقبََتانِ  َوُهَؿا الَؿْسِجِد، فِل َوُهقَ  َقَدَمْقفِ  َبْط  ـْ مِ  بِرَِضاكَ  َأُطقذ الؾ 
ـْ  َوبُِؿَعاَفاتَِؽ  َسَخطَِؽ،  َكَؿا َأْكَت  َطَؾْقَؽ، َثـَاءً  ُأْحِصلَٓ  ِمـَْؽ، بَِؽ  َوَأُطقذ ُطُؼقَبتَِؽ، ِم

 .(1)«َكْػِسَؽ  َطَؾك َأْثـَْقَت 

َّٓ  رَّ ػَ مَ  ٓ فأكَّ  طؾك العظقؿُ  الحديُث  هذا دلَّ  وقد َّٓ  مـف لَ ؾجَ مَ  وٓ اهلل، إلكإ  إلقف،إ
 والحؿدُ  لف، فكؾُّ  إمرُ  ره،وقدَ  بؼضائف معؼقدةٌ  العباد وكقاصل بقده، فاكؾُّ  إمقر ةُ فلزمَّ 

 وهبا ل،جَ ؾْ الؿَ  وإلقف ك،جَ ـْ الؿَ  تعالك فؿـف يديف، يف فكؾُّ  والخقرُ  لف، فكؾُّ  ؾؽوالؿُ  لف، فكؾُّ 
 أو فعؾف مـف والؿستعاذ فعؾف فاإلطاذة وقدرتف، بؿشقئتف كائـ هق ما شر ـْ مِ  ٓستعاذةا

 وٓ غقره، ربَّ  ٓ وأكف والؼدر، لؾتقحقد تحؼقٌؼ  فكؾُّ  وهذا بؿشقئتف، خؾؼف الذي مػعقلف
 وٓ حقاةً  وٓ امقتً  وٓ اكػعً  وٓ اضر   لغقره وٓ لـػسف الؿخؾقق يؿؾؽ وٓ سقاه، خالؼ
 شلء. فمـ سقاه ٕحد لقس هلل، فكؾُّ  إمر بؾ ،اكشقرً 

 «كػسؽ طؾك أثـقت كؿا أكت طؾقؽ ثـاء أحصل ٓ» الدطاء: هذا ختام يف وققلف
 نأ مـ ؾُّ وأَج  أطظؿُ  وصػاتف أسؿائف وكؿاَل  فوطظؿتَ  سبحاكف اهلل شلنَ  بلنَّ  آطرتاُف  فقف

 سبحاكف. غقره طؾقف الثـاء حؼقؼةَ  دحأ يبؾغ أو الخؾؼ، مـ أحدٌ  حصقفايُ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

581 ومن األذكار المتعلقة بالصالة



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 َأنَّ  : هريرة أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :كذلؽ السجقد أدطقة ومـ
ُفؿ  » :ُسُجقِدهِ  فِل َيُؼقُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َلفَ  َوِجؾ ُف، دِق فُ  ؛ُكؾ فُ  َذْكبِل لِل اْغِػرْ  الؾ   َوآِخَرُه، َأو 

هُ  كَِقَتفُ اَل َوطَ   .(1)«َوِسر 

 هذا إنَّ  ثؿ ،ؿُّ عُ يَ  أضقػ إذا ػردالؿُ  فننَّ  فا،جؿقعَ  ذكقبل :أي «كؾف ذكبل» وققلف:
 طؾؿف ما العبد ذكقب جؿقع طؾك الغػران صؾب لقليت اءالدط هذا يف والشؿقَل  التعؿقؿ
 وآفتؼار، العبقدية وإضفار وتضرع دطاء مؼام والؿؼامُ  سقؿا ٓ يعؾؿف، َلؿ ماو مـفا

 ه،وآخَر  فلَ أو   ف،وجؾ   فدق  » قال: ولفذا :تػصقاًل  مـفا العبد يتقب التل إكقاع ذكرَ  فـاسب
ـُ  أبؾغُ  وهذا «هوسر   فوطالكقتَ   وآختصار. اإليجاز مـ وأحس

 وقد السجدتقـ، بقـ سةؾْ الجِ  وهق الصالة، يف مـف بدَّ  ٓ اركـً  تقـجدَ السَّ  بقـ إنَّ  ثؿَّ 
 والعافقةَ  والفدايةَ  والرحؿةَ  الؿغػرةَ  العبد سماُل  وهق ـاسبف،ويُ  بف يؾقؼ ما الدطاء مـ فقف رعُش 

 فقفؿا. الشرور ودفع ٔخرة،وا الدكقا خقري بجؾ ـتتضؿَّ  إمقر هذه فننَّ  :زَق والر  

ـَ  َيُؼقُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  ، حذيػة فعـ : َبْق ـِ ْجَدَتْق  لِل، اْغِػرْ  َرب  » السَّ
 .(2)داود أبق رواه «لِل اْغِػرْ  َرب  

 .فؼط مرتقـ يؼقلف فأكَّ  ٓ السجدتقـ، بقـ الدطاء هذا رُ ؽر  يُ  ملسو هيلع هللا ىلص فأكَّ  أي:

ـَ  َيُؼقُل   ـَبِلُّ ال َكانَ  قال:  طباس ابـ وطـ ـِ  َبقْ ْجَدَتْق ُفؿ  » :السَّ  اْغِػرْ  الؾ 
 .(3)والرتمذي دودا أبق رواه «َواْرُزْقـِل َواْهِدكِل َوَطافِـِل َواْجُبْركِل َواْرَحْؿـِل لِل

 الخقر حصقُؾ تَ  فقف حؿةالرَّ  وسماُل  الذكقب، ر  َش  مـ ةياقالق فقف الؿغػرة وسماُل 
 ذهب ما طؾقف يرد وأن كسره، رُ بْ وَج  حاجتف، سدُّ  فقف هرَ بُ جْ يَ  أن اهلل لوسما واإلحسان، ر  والبِ 

                                                           
 (.361تؼدم تخريجف )ص: (1)
 (، وابـ ماجف1145والـسائل )(، 874« )ســ أبل داود»(، و5/398) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

حف العال(، 897)  (.777« )صحقح أبل داود»مة إلباين يف وصحَّ
 (،184« )الرتمذي جامع»(، و851« )ســ أبل داود»( بـحقه، و1/371) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 3)

حف إلباين يف (، 898ورواه بـ ماجف )  (.756« )صحقح أبل داود»وصحَّ
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 ومن آلاذماز املتعلقت بالصالة

 الباليا مـ والـجاة والػتـ أفات مـ ةالسالم فقف العافقة وسمال .يعقضف وأن الخقر مـ
 .وأخرة الدكقا يف والػالح السعادة باأبق إلك التقصؾ ففق الفداية وسمال .والؿحـ

 مـ الروح ققام بف وما والشراب، الطعام مـ البدن قامقَ  بف ما كقؾ فقف الرزق وسمال
 واإليؿان. العؾؿ

 امحقطً  السعادة ٕصقل اجامعً  ؾسةالجِ  هذه يف الؿشروع العظقؿ الدطاء هذا فجاء
  !دطاء مـ فأطظؿَ  فؿا وأخرة، الدكقا يف الػالح ؾبُ ُس  طؾك مشتؿاًل  الخقر، بلبقاب

ـَ  وما  !وجؿعف إحاصتف أحس

 

 

 

 

 
 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة582
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ومن آلاذماز املتعلقت بالصالة

 الباليا مـ والـجاة والػتـ أفات مـ ةالسالم فقف العافقة وسمال .يعقضف وأن الخقر مـ
 .وأخرة الدكقا يف والػالح السعادة باأبق إلك التقصؾ ففق الفداية وسمال .والؿحـ

 مـ الروح ققام بف وما والشراب، الطعام مـ البدن قامقَ  بف ما كقؾ فقف الرزق وسمال
 واإليؿان. العؾؿ

 امحقطً  السعادة ٕصقل اجامعً  ؾسةالجِ  هذه يف الؿشروع العظقؿ الدطاء هذا فجاء
  !دطاء مـ فأطظؿَ  فؿا وأخرة، الدكقا يف الػالح ؾبُ ُس  طؾك مشتؿاًل  الخقر، بلبقاب

ـَ  وما  !وجؿعف إحاصتف أحس

 

 

 

 

 
 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار583
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

583 ومن األذكار المتعلقة بالصالة
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 أحاديُث  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ فقف ثبت وقد التشفد، أذكار بالصالة الؿتعؾؼة إذكار مـ إنَّ 

  مـفا: ومشروطة، جائزةٌ  فاكؾُّ  ،لؾتشفد متؼاربة غصقَ  فقفا ةطدّ 

 كان قال: فأكَّ   طباس بـ اهلل طبد حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت ما
 اُت ق  حِ الت  » :يؼقل فؽان الؼرآن، مـ السقرة ؿـايعؾ   كؿا التشفدَ  اـؿُ عؾ  يُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

ؾَقاُت  اُت كَ ارَ بَ الؿُ   المالس   وبركاتف، اهلل ورحؿة الـ بِل   فاأي   طؾقَؽ  المُ الس   هلل، باتالطق   الص 
ٓ   إلف ٓ أن ُد أشفَ  الصالحقـ، اهلل طباد وطؾك طؾقـا   .(1)«اهلل رسقُل  اًد محؿ   أن   وأشفد ،اهللإ

 الـَّبِل   َخْؾَػ  َصؾَّقـَا إِذا ُكـَّا قال:  مسعقد بـ اهلل طبد طـ «الصحقحقـ» يف وثبت
 اهللِ  َرُسقُل  إَِلْقـَا َفاْلَتَػَت  ٍن،اَل َوفُ  نٍ اَل فُ  َطَؾك مُ اَل السَّ  َومِقَؽائِقَؾ، ِجْبِريَؾ  َطَؾك مُ اَل السَّ  ُقْؾـَا: ملسو هيلع هللا ىلص
َؾَقاُت  هللِ، اُت الت ِحق َفْؾَقُؼْؾ: َأَحُدُكؿْ  َصؾ ك َفنَِذا ُم،اَل الس   ُهقَ  كَتَعالَ  اهللَ  إِن  » :َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  َوالص 

َفا َطَؾْقَؽ  مُ اَل الس   َوالط ق َباُت،  اهللِ  ِطَبادِ  َوَطَؾك َطَؾْقـَا مُ اَل الس   َوَبَرَكاُتُف، اهللِ  َوَرْحَؿةُ  الـ بِل   َأي 
، ـَ الِِحق َؿاءِ  فِل َصالٍِح  َطْبدٍ  ُكؾ   َأَصاَبْت  ْؾُتُؿقَهاقُ  إِذا َفنِك ُؽؿْ  الص   َأنْ  َأْشَفُد - َوإَْرِض، الس 

ٓ   إَِلفَ َٓ  ًد  َأن   َوَأْشَفُد  اهللُ،إِ  .(2)«-َوَرُسقُلفُ  َطْبُدهُ  اُمَحؿ 

 أخرى. أحاديث هذا يف وثبت

 ففل ،الؿتؼدم مسعقد ابـ حديث يف القاردة الصقغةُ  الصقغ هذه ُؾ ؿكأو 
 الباب: هذا يف القاردة إحاديث مـ وغقره طباس ابـ حديث يف القاردة الصقغة مـ أكؿُؾ 
 دوتشفُّ  متغايرة، ؿاًل ُج  ـيتضؿَّ  مسعقد ابـ تشفد ٕنَّ » : الؼقؿ ابـ يؼقل كؿا وذلؽ
 لقجقد مستؼال   ثـاءً  مسعقد ابـ حديث يف جؿؾة كؾُّ  فتؽقن ،(3)«واحدة جؿؾةٌ  طباس ابـ

                                                           
 (.413« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.411« )صحقح مسؾؿ»(، و835« )صحقح البخاري» (1)
 (.111)ص:« كتاب الصالة» (3)
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د  أذماز التشهُّ

 تؽقن فافنكَّ  حذفت إذا ما بخالف «والطقبات والصؾقات هلل اتالتحق  » ف:ققل يف القاو
 وأكؿؾ. أولك ففق ،صريٌح  مسعقد ابـ حديث يف الثـاء دفتعدُّ  قبؾفا، لؿا صػة

 ورد ما أصحُّ  هق اإلسـاد حقث ومـ العؾؿ، أهؾ مـ كثقر بقـ الؿشفقر هق فإكَّ  ثؿ
 وجف، غقر مـ طـف ويرُ  قد عقدمس ابـ حديث» : الترمذي يؼقل الباب، هذا يف

 العؾؿ أهؾ أكثر طـد طؾقف والعؿؾ التشفد، يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ويرُ  حديث أصح وهق
 .(1)«التابعقـ مـ بعدهؿ ـمَ و ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أصحاب مـ

 وسائغ. حؼ   ذلؽ كؾُّ  القاردة التشفدات مـ بغقره أو بف العؿؾ فننَّ  :كؾ   وطؾك

 هقئااهتا وجؿقع غفاقَ ِص  بؽافة التعظقؿات :لؿرادوا ،تحقة جؿع «التحقات» ققلف:
 لف، شريؽ ٓ وحده هلل ذلؽ كؾُّ  واكؽسار، وخشقع وخضقع وذل   وسجقد ركقع مـ

 .اواستحؼاقً  امؾؽً  سبحاكف لف وهل

 :وققؾ والسجقد، الركقع ذات الشرطقة الصالة بف الؿراد :ققؾ «والصؾقات» وققلف:
 صرفيُ  فال ،هلل فاكؾُّ  فالصالة ،هلل ذلؽ وكؾُّ  الدطاء، :غةل الصالة معـك فنن   :الدطاء الؿراد
 سقاه. ٕحد مـف شلء يصرف فال هلل والدطاء لغقره، مـفا شلء

 كؾفا الطقبات وإطؿال الطقبات لإققا :والؿراد صقبة، جؿع «والطقبات» وققلف:
 بؽؾ   إلقف ُب ؼرَّ تَ يُ  سبحاكف ففق سقاه، ٕحد مـفا بشلء بتؼرَّ يُ  وٓ إلقف، هبا تؼربيُ  هلل،

 فعؾ. أو ققل مـ صقب

 بالسالم ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لؾـَّ  دطاءٌ  هذا «وبركاتف اهلل ورحؿة الـ بِلّ  أيفا طؾقؽ السالم» وققلف:
 اهلل. مع ُيدطك ٓ لف ُيدطك والذي ،والربكة والرحؿة

 الؿممـقـ ولعؿقم لؾـػس دطاءٌ  فقف «الصالحقـ اهلل طباد وطؾك طؾقـا السالم» وققلف:
 .ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   ؿِ ؾِ كَ  جقامع ـمِ  وهق وسقء، وكؼص وطقب آفة كؾ   مـ لسالمةبا

 طؾقفؿ، فحؼ   ومزيد ففِ رَ لَش  :كربالذ   ملسو هيلع هللا ىلص ػردوهيُ  أن فؿؿَ ؾَّ طَ » العؾؿ: أهؾ بعض قال

                                                           
 (.1/81« )الرتمذي جامع» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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د  أذماز التشهُّ

 تؽقن فافنكَّ  حذفت إذا ما بخالف «والطقبات والصؾقات هلل اتالتحق  » ف:ققل يف القاو
 وأكؿؾ. أولك ففق ،صريٌح  مسعقد ابـ حديث يف الثـاء دفتعدُّ  قبؾفا، لؿا صػة

 ورد ما أصحُّ  هق اإلسـاد حقث ومـ العؾؿ، أهؾ مـ كثقر بقـ الؿشفقر هق فإكَّ  ثؿ
 وجف، غقر مـ طـف ويرُ  قد عقدمس ابـ حديث» : الترمذي يؼقل الباب، هذا يف

 العؾؿ أهؾ أكثر طـد طؾقف والعؿؾ التشفد، يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ويرُ  حديث أصح وهق
 .(1)«التابعقـ مـ بعدهؿ ـمَ و ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أصحاب مـ

 وسائغ. حؼ   ذلؽ كؾُّ  القاردة التشفدات مـ بغقره أو بف العؿؾ فننَّ  :كؾ   وطؾك

 هقئااهتا وجؿقع غفاقَ ِص  بؽافة التعظقؿات :لؿرادوا ،تحقة جؿع «التحقات» ققلف:
 لف، شريؽ ٓ وحده هلل ذلؽ كؾُّ  واكؽسار، وخشقع وخضقع وذل   وسجقد ركقع مـ

 .اواستحؼاقً  امؾؽً  سبحاكف لف وهل

 :وققؾ والسجقد، الركقع ذات الشرطقة الصالة بف الؿراد :ققؾ «والصؾقات» وققلف:
 صرفيُ  فال ،هلل فاكؾُّ  فالصالة ،هلل ذلؽ وكؾُّ  الدطاء، :غةل الصالة معـك فنن   :الدطاء الؿراد
 سقاه. ٕحد مـف شلء يصرف فال هلل والدطاء لغقره، مـفا شلء

 كؾفا الطقبات وإطؿال الطقبات لإققا :والؿراد صقبة، جؿع «والطقبات» وققلف:
 بؽؾ   إلقف ُب ؼرَّ تَ يُ  سبحاكف ففق سقاه، ٕحد مـفا بشلء بتؼرَّ يُ  وٓ إلقف، هبا تؼربيُ  هلل،

 فعؾ. أو ققل مـ صقب

 بالسالم ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لؾـَّ  دطاءٌ  هذا «وبركاتف اهلل ورحؿة الـ بِلّ  أيفا طؾقؽ السالم» وققلف:
 اهلل. مع ُيدطك ٓ لف ُيدطك والذي ،والربكة والرحؿة

 الؿممـقـ ولعؿقم لؾـػس دطاءٌ  فقف «الصالحقـ اهلل طباد وطؾك طؾقـا السالم» وققلف:
 .ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   ؿِ ؾِ كَ  جقامع ـمِ  وهق وسقء، وكؼص وطقب آفة كؾ   مـ لسالمةبا

 طؾقفؿ، فحؼ   ومزيد ففِ رَ لَش  :كربالذ   ملسو هيلع هللا ىلص ػردوهيُ  أن فؿؿَ ؾَّ طَ » العؾؿ: أهؾ بعض قال

                                                           
 (.1/81« )الرتمذي جامع» (1)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

585 د أذكار التشهُّ
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 المالسَّ  بتعؿقؿ هؿأمرَ  ثؿ أهؿ، هبا آهتؿامَ  ٕنَّ  :ًٓ أوَّ  فؿأكػَس  صقاص  خَ يُ  أن ؿفؿطؾَّ  ثؿ
 .(1)«لفؿ شاماًل  يؽقن أن يـبغل لؾؿممـقـ الدطاء بلنَّ  مـف اإطالمً  :الصالحقـ طؾك

ٓ   إلف ٓ أن أشفد» وققلف:  هلل الشفادة فقف «ورسقلف طبده امحؿًد  أن   وأشفد اهللإ
 ،طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- ففق والرسالة، بالعبقدية ملسو هيلع هللا ىلص ولـبقف بالقحداكقة- 

 بع.تَّ ويُ  عاطَ يُ  رسقل بؾ :عبديُ  ٓ بدٌ طَ 

 بالصالة ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـَّبِل   طؾك ليصؾ أن التشفد بعد لف عشرَ يُ  الؿسؾؿَ  إنَّ  ثؿ
  مـفا: حديث، غقرُ  فقفا دَ رَ وَ  وقد ، ملسو هيلع هللا ىلص طـف ةتالثاب اإلبراهقؿقة

 ـُ  َكْعُب  َلِؼَقـِل قال: لقؾك أبل بـ الرحؿـ طبد طـ ومسؾؿ البخاري رواه ما  ب
ـَ  َسِؿْعُتَفا َهِديَّةً  َلَؽ  ُأْهِدي َٓ أ َفَؼاَل: ُطْجَرةَ   لِل، َفَلْهِدَها َبَؾك، َفُؼْؾُت: ؟ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   مِ
 َفنِنَّ  :الَبْقِت  َأْهَؾ  َطَؾْقُؽؿْ  ةُ اَل الصَّ  َكْقَػ  ،اهللِ  َرُسقَل  َيا َفُؼْؾـَا: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َسَلْلـَا َفَؼاَل:

َؿـَا َقدْ  اهللَ  دٍ  َطَؾك َصؾ   ُفؿ  الؾ   ُققُلقا:» َقاَل: ُكَسؾ ُؿ؟ َكْقَػ  َطؾَّ ٍد، آلِ  َوَطَؾك ُمَحؿ   َكَؿا ُمَحؿ 
ْقَت  ُفؿ   َمِجقٌد، َحِؿقٌد  إِك َؽ  إِْبَراِهقَؿ، آلِ  َوَطَؾك إِْبَراِهقؿَ  َطَؾك َصؾ  دٍ  َطَؾك َباِركْ  الؾ   ُمَحؿ 
ٍد، آلِ  َوَطَؾك  .(2)«َمِجقٌد  َحِؿقٌد  إِك َؽ  ،إِبَْراِهقؿَ  آلِ  َوَطَؾك إِْبَراِهقؿَ  َطَؾك َباَرْكَت  َكَؿا ُمَحؿ 

 َرُسقَل  َيا َقاُلقا: َأكَُّفؿْ  : الساطدي حؿقد أبل حديث مـ اأيًض  «الصحقحقـ» ويف
ُفؿ   ُققُلقا:» :ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل  َطَؾْقَؽ؟ ُكَصؾ ل َكْقَػ  ،اهللِ  دٍ  َطَؾك َصؾ   الؾ  تِِف،َوذر   َوَأْزَواِجفِ  ُمَحؿ   ي 
دٍ  َطَؾك َوَباِركْ  َراِهقَؿ،إِبْ  آلِ  َطَؾك َصؾ قَت  َكَؿا تِِف،َوذر   َوَأْزَواِجفِ  ُمَحؿ   آل َطَؾك َباَرْكَت  َكَؿا ي 

  .(3)«َمِجقٌد  َحِؿقٌد  إك َؽ  إِْبَراِهقَؿ،

 السؾػ طـاية ؿُ ظَ طِ  فقف «ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِل   مـ فاسؿعتُ  ةً هدي   لؽ هديأُ  َٓ أ» : كعب وققل
ô  ؿقـوثَ  إمقر كػائس مـ اهنوعدُّ ي كاكقا بؾ ،اهب فؿحِ فرَ  ةوشدَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   ةـَّ بُس 
 فا.يفادتب ونمـَ فْ ويَ  فا،طابسؿ ونرُّ َس ويُ  هبا ػرحقنيَ  ثؿقـة هدية طـدهؿ وهل إشقاء،

                                                           
 ( كؼاًل طـ البقضاوي.1/313ٓبـ حجر )« فتح الباري» (1)
 (.416« )صحقح مسؾؿ»(، و 3371« )صحقح البخاري» (1)
 (.417« )صحقح مسؾؿ»(، و3369« )صحقح البخاري» (3)
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د  أذماز التشهُّ

 وصالة :وتعظقؿف إطؾك الؿأل يف طؾقف هثـاؤُ  اهلل مـ :هل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طؾك والصالة
 الزيادة صؾب :والؿراد ،تعالك اهلل مـ ملسو هيلع هللا ىلص لف ذلؽ صؾب :هل طؾقف والؿممـقـ الؿالئؽة

 الصالة. أصؾ صؾب ٓ

 والزيادة، الـؿاء :البركة «محؿد آل وطؾك محؿد طؾك بارك الؾ فؿ  » ققلف: ومعـك
 دطاءٌ  ففق لف، وبارك طؾقف وبارك فقف وبارك اهلل باركف يؼقل: بذلؽ، الدطاء :والتربيؽ
 يادتف.وز لف ومضاطػتف لف، وإدامتف الخقر مـ ملسو هيلع هللا ىلص هإططاءَ  يتضؿـ

 ؿ،يسؾ   أن إلك بف فقدطق إلقف أطجبف الدطاء مـ يتخقر أن ذلؽ بعد لف الؿسؾؿ إنَّ  ثؿ
 طـفا أيت الحديث سقؽقن إدطقة مـ أكقاعٌ  الؿقضع هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ثبت وقد

 .-تعالك اهلل شاء إن-

 

 

 
 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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د  أذماز التشهُّ

 وصالة :وتعظقؿف إطؾك الؿأل يف طؾقف هثـاؤُ  اهلل مـ :هل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طؾك والصالة
 الزيادة صؾب :والؿراد ،تعالك اهلل مـ ملسو هيلع هللا ىلص لف ذلؽ صؾب :هل طؾقف والؿممـقـ الؿالئؽة

 الصالة. أصؾ صؾب ٓ

 والزيادة، الـؿاء :البركة «محؿد آل وطؾك محؿد طؾك بارك الؾ فؿ  » ققلف: ومعـك
 دطاءٌ  ففق لف، وبارك طؾقف وبارك فقف وبارك اهلل باركف يؼقل: بذلؽ، الدطاء :والتربيؽ
 يادتف.وز لف ومضاطػتف لف، وإدامتف الخقر مـ ملسو هيلع هللا ىلص هإططاءَ  يتضؿـ

 ؿ،يسؾ   أن إلك بف فقدطق إلقف أطجبف الدطاء مـ يتخقر أن ذلؽ بعد لف الؿسؾؿ إنَّ  ثؿ
 طـفا أيت الحديث سقؽقن إدطقة مـ أكقاعٌ  الؿقضع هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ثبت وقد

 .-تعالك اهلل شاء إن-

 

 

 
 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار587
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

587 د أذكار التشهُّ
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 بقـ ما: الصالة يف الدطاء فقفا تحرىيَ  أن ؿسؾؿلؾ ستحبيُ  التل ؿقاصـال مـ إن  
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ، مسعقد بـ اهلل طبد طـ «الصحقحقـ» يف ثبت فؼد والتسؾقؿ، التشفد
 ةرواي ويف ،(1)«فقدطق ،إلقف أطجبف الدطاء مـ رق  َخ تَ قَ لْ  ثؿ» آخره: يف قال ثؿ التشفد طؾؿف

 .«شاء ما الؿسللة مـ لقتخقر ثؿ» لؿسؾؿ:

 دطا وإن ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ الؿلثقرة بإدطقة يليت أن :الؿؼام هذا يف بالؿسؾؿ ولكوإ
  بذلؽ. بلس فال :فقفا محذور ٓ غقرها بلدطقة

 ؿؼامال هذا يف الؿلثقرة إدطقة لبعض ذكر يؾل وفقؿا:  

َد  إِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» فػل  َأَحُدُكؿْ  َتَشف 
ـْ  بِاهللِ  َقْسَتِعْذ َفؾْ  ُفؿ   َيُؼقُل: َأْرَبٍع، ِم ـْ  بَِؽ  َأُطقذ إِك ل الؾ  ـْ  َجَفـ َؿ، َطَذاِب  ِم  الَؼْبرِ، َطَذاِب  َوِم

ـْ  ـْ  َوالَؿَؿاِت، الَؿْحَقا فِْتـَةِ  َوِم الِ الد   الَؿِسقِح  فِْتـَةِ  َشر   َوِم  .(2)«ج 

 وجؿفقر السالم، قبقؾ ستعاذةآ هذه بقجقب الؼقل إلك العؾؿ أهؾ بعُض  ذهب وقد
 بقاجبة. ولقست مستحبة فاأكَّ  طؾك العؾؿاء

 أطظؿ ٓ التل الغايةُ  فٕكَّ  :جفـؿ بطذا مـ التعقذ مقدَّ  «جفـؿ طذاب مـ» ققلف:
 الؼقامة. يقم لؾؽػار اهلل أطدها التل لؾـار اسؿ ؿوجفـَّ  مـفا، الفالك يف

 أن طؾقف يـبغل الؿسؾؿ وأنَّ  حؼ، الؼرب طذاب أنَّ  فقف «الؼبر طذاب ومـ» وققلف:
 مـف. باهلل يتعقذ

 مـ التعقذ :والؿراد والؿقت، الحقاة :أي ،«والؿؿات الؿحقا ـةفت ومـ» وققلف:

                                                           
 (.584تؼدم تخريجف )ص: (1)
 (.588« )صحقح مسؾؿ»(، و1377« )صحقح البخاري» (1)
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 الدعاء الىازد ما بين التشهد والتظليم

 الؿقت ويف دكقاه، أو بدكف أو اإلكسان بديـ رُّ ُض يَ  ما كؾ   مـ الحقاة يف :ـالداري فتـ جؿقع
 أهقال. مـ بعده يؽقن وما شدائده مـ

ال الؿسقح «الدجال الؿسقح فتـة ومـ» وققلف:  الؽػر مـابع مـ عمـب هق الدجَّ
 الزمان، آخر الـاس طؾك خروجف يؽقن وإوجال، الػتـ مصادر مـ ومصدر والضالل،

 أطقر ففق ،حةؿسقمَ  طقـقف إحدى ٕنَّ  :امسقحً  لؿ  ُس  الساطة، أشراط مـ شرط وهق
ًٓ دجَّ  َل ؿ  وُس  القؿـك، طقـف  الػتـ، أطظؿ مـ خروجف وفتـة ذب،الؽ وهق جؾالدَّ  مـ ا
َّٓ  اهلل بعثف ل  بِ كَ  مـ وما  وأكذر. ققمف مـف رحذَّ إ

 الؾ ُفؿ  » :ةِ اَل الصَّ  فِل َيْدُطق َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ ،  طائشة طـ «الصحقحقـ» ويف
ـْ  بَِؽ  َأُطقذ إِك ل ـْ  بَِؽ  َوَأُطقذ الَؼْبرِ، َطَذاِب  ِم اِل،ا الَؿِسقِح  فِْتـَةِ  ِم ـْ  بَِؽ  َوَأُطقذ لَدج   فِتْـَةِ  ِم

ُفؿ   الَؿَؿاِت، َوفِْتـَةِ  الَؿْحَقا ـَ  بَِؽ  َأُطقذ إِك ل الؾ   َأْكَثرَ  َما َقاِئٌؾ: َلفُ  َفَؼاَل  .«َوالَؿْغَرمِ  الَؿْلَثؿِ  ِم
ـَ  َتْسَتِعقذ َما ُجَؾ  إِن  » :َفَؼاَل  !الَؿْغَرِم؟ مِ َث  َغرِمَ  إِذا الر   .(1)«َفَلْخَؾَػ  َوَوَطَد  َفَؽَذَب، َحد 

 م:والؿغرَ  والذكقب، الؿعاصل جؿقع مـ اإلكسان بف يلثؿ الذي إمر هق والؿلثؿ:
 اهلل، حؼ   إلك إشارة فالؿلثؿ ذلؽ، كحق أو معامؾة أو جـاية بسبب أداؤه اإلكسان يؾزم ما

 العباد. حؼ إلك إشارة والؿغرم:

 صالب أبل بـ طؾل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :الؿؼام هذا يف إدطقة ومـ
ـْ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  ،صقيؾ حديث يف  ـَ  َيُؼقُل  َما آَخرِ  مِ دِ  َبْق  َوالتَّْسؾِقِؿ: الَتَشفُّ

ُفؿ  » ْمُت  َما لِل اْغِػرْ  الؾ  ْرُت، َوَما َقد   َأْكَت  َوَما َأْسَرْفُت، َوَما َأْطَؾـُْت، َوَما َأْسَرْرُت  َوَما َأخ 
مُ  َأْكَت  ِمـ ل، بِفِ  ؿُ َأْطؾَ  ُر، َوَأْكَت  الُؿَؼد  ٓ   إَِلفَ َٓ  الُؿَمخ   .(2)«َأْكَت إِ

 ذلؽ مـ لمـ   سقؼع ما :أي ،«رتأخ   وما» وتؼصقر، خطل مـ :أي ،«متقد   ما» ققلف:
 العالكقة، أو ر  الس   يف مـفا مـل وقع ما :أي ،«أطؾـت ماو أسررت وما» الؿستؼبؾ، الزمـ يف
 الؿتعدية. الؿظالؿ أو الؼاصرة الؿعاصل بارتؽاب كػسل طؾك :أي ،«أسرفت وما»

                                                           
 (.589« )صحقح مسؾؿ»و ،(833« )صحقح البخاري» (1)
 (.361تؼدم تخريجف )ص: (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدعاء الىازد ما بين التشهد والتظليم

 الؿقت ويف دكقاه، أو بدكف أو اإلكسان بديـ رُّ ُض يَ  ما كؾ   مـ الحقاة يف :ـالداري فتـ جؿقع
 أهقال. مـ بعده يؽقن وما شدائده مـ

ال الؿسقح «الدجال الؿسقح فتـة ومـ» وققلف:  الؽػر مـابع مـ عمـب هق الدجَّ
 الزمان، آخر الـاس طؾك خروجف يؽقن وإوجال، الػتـ مصادر مـ ومصدر والضالل،

 أطقر ففق ،حةؿسقمَ  طقـقف إحدى ٕنَّ  :امسقحً  لؿ  ُس  الساطة، أشراط مـ شرط وهق
ًٓ دجَّ  َل ؿ  وُس  القؿـك، طقـف  الػتـ، أطظؿ مـ خروجف وفتـة ذب،الؽ وهق جؾالدَّ  مـ ا
َّٓ  اهلل بعثف ل  بِ كَ  مـ وما  وأكذر. ققمف مـف رحذَّ إ

 الؾ ُفؿ  » :ةِ اَل الصَّ  فِل َيْدُطق َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ ،  طائشة طـ «الصحقحقـ» ويف
ـْ  بَِؽ  َأُطقذ إِك ل ـْ  بَِؽ  َوَأُطقذ الَؼْبرِ، َطَذاِب  ِم اِل،ا الَؿِسقِح  فِْتـَةِ  ِم ـْ  بَِؽ  َوَأُطقذ لَدج   فِتْـَةِ  ِم

ُفؿ   الَؿَؿاِت، َوفِْتـَةِ  الَؿْحَقا ـَ  بَِؽ  َأُطقذ إِك ل الؾ   َأْكَثرَ  َما َقاِئٌؾ: َلفُ  َفَؼاَل  .«َوالَؿْغَرمِ  الَؿْلَثؿِ  ِم
ـَ  َتْسَتِعقذ َما ُجَؾ  إِن  » :َفَؼاَل  !الَؿْغَرِم؟ مِ َث  َغرِمَ  إِذا الر   .(1)«َفَلْخَؾَػ  َوَوَطَد  َفَؽَذَب، َحد 

 م:والؿغرَ  والذكقب، الؿعاصل جؿقع مـ اإلكسان بف يلثؿ الذي إمر هق والؿلثؿ:
 اهلل، حؼ   إلك إشارة فالؿلثؿ ذلؽ، كحق أو معامؾة أو جـاية بسبب أداؤه اإلكسان يؾزم ما

 العباد. حؼ إلك إشارة والؿغرم:

 صالب أبل بـ طؾل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :الؿؼام هذا يف إدطقة ومـ
ـْ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  ،صقيؾ حديث يف  ـَ  َيُؼقُل  َما آَخرِ  مِ دِ  َبْق  َوالتَّْسؾِقِؿ: الَتَشفُّ

ُفؿ  » ْمُت  َما لِل اْغِػرْ  الؾ  ْرُت، َوَما َقد   َأْكَت  َوَما َأْسَرْفُت، َوَما َأْطَؾـُْت، َوَما َأْسَرْرُت  َوَما َأخ 
مُ  َأْكَت  ِمـ ل، بِفِ  ؿُ َأْطؾَ  ُر، َوَأْكَت  الُؿَؼد  ٓ   إَِلفَ َٓ  الُؿَمخ   .(2)«َأْكَت إِ

 ذلؽ مـ لمـ   سقؼع ما :أي ،«رتأخ   وما» وتؼصقر، خطل مـ :أي ،«متقد   ما» ققلف:
 العالكقة، أو ر  الس   يف مـفا مـل وقع ما :أي ،«أطؾـت ماو أسررت وما» الؿستؼبؾ، الزمـ يف
 الؿتعدية. الؿظالؿ أو الؼاصرة الؿعاصل بارتؽاب كػسل طؾك :أي ،«أسرفت وما»

                                                           
 (.589« )صحقح مسؾؿ»و ،(833« )صحقح البخاري» (1)
 (.361تؼدم تخريجف )ص: (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار589
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 ،«رالؿمخ   أكت»و والسداد، والتقفقؼ بالؿعقكة تشاء لؿـ :أي ،«مالؿؼد   أكت» وققلف:
ِ  :أي  الؿعقكة. وطدم والحرمان ذٓنبالخِ  تشاء ـؿَ ل

ٓ   إلف ٓ» وققلف:  سقاك. بحؼ   معبقد ٓ :أي ،«أكتإ

 وغقرهؿا ماجف وابـ دودا أبق رواه ما :الؿؼام هذا يف الؿلثقرة طقةإد ومـ، 
 فِل َتُؼقُل  َػ َكقْ » لرجؾ: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  قال ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   أصحاب بعض طـ ،صالح أبل طـ
دُ  َقاَل: «ِة؟اَل الص   ـَ  بَِؽ  َوَأُطقذ الَجـََّة، َأْسَلُلَؽ  إِك ل الؾَُّفؿَّ  َوَأُققُل: َأَتَشفَّ   إِك ل َأَما .الـَّارِ  مِ

ـُ َٓ  َٓ  َدْكَدَكَتَؽ  ُأْحِس  صؾب حقل :أي ،(1)«ُكَدْكِدنُ  َحْقَلَفا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبلُّ  َفَؼاَل  ُمَعاٍذ. َدْكَدَكةَ َو
 فكغؿتُ  عسؿَ فتُ  ،بالؽالم الرجُؾ  ؿيتؽؾَّ  أن :ةكَ َد كْ والد   دن،كْ دَ كُ  الـار مـ والـجاة ةالجـَّ  دخقل
 ف.كالمُ  ػفؿيُ  وٓ

ـَّةا يف جاء وقد  ،فامحؾُّ  ـقَّ بَ يُ  ولؿ ،الصالة يف الؼتُ  أدطقة طؾك مشتؿؾة أحاديث لسُّ
ـَّة ٕنَّ  :التشفد بعد أو السجقد يف إما :مقصـقـ أحد يف تؽقن أن وإولك  جاءت السُّ

 :فقفؿا الدطاء يبتحر  

 قال أكف  الصديؼ بؽر أبل طـ ومسؾؿ البخاري رواه ما :إدطقة هذه ومـ
ُفؿ   ُقْؾ:» :َقاَل  تِل؟اَل َص  فِل بِفِ  َأْدُطق ُدَطاءً  َطؾ ْؿـِل :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لؾـَّ   اُضْؾؿً  َكْػِسل َضَؾْؿُت  إك ل الؾ 

َٓ  ،اَكثِقرً  ُكقَب  َيْغِػرُ َو ٓ   الذ  ـْ  َمْغِػَرةً  لِل فاْغِػرْ  ؛َأْكَت إِ  َأْكَت  إِك َؽ  َواْرَحْؿـِل، ِطـِْدكَ  ِم
ِحقؿُ  الَغُػقرُ   .(2)«الر 

 بِـَا َصؾَّك قال:  أبقف طـ ،السائب بـ ططاء طـ الـسائلُّ  رواه ام :ومـفا 
ارُ  ـُ  َطؿَّ ْػَت  دْ َلؼَ  الَؼْقِم: َبْعُض  َلفُ  َفَؼاَل  فِقَفا، َفَلْوَجزَ  ةً اَل َص   َياِسرٍ  ب  َأْوَجْزَت  َأوْ  َخػَّ

َـّ َسؿِ  بَِدَطَقاٍت  فِقَفا َدَطْقُت  َفَؼدْ  َذلَِؽ  َطَؾك َأَما َفَؼاَل: َة؟اَل الصَّ  ـْ  ْعُتُف  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  مِ
ا ـَ  َرُجٌؾ  َتبَِعفُ  َقامَ  َفَؾؿَّ ـْ  َكـَّك َأكَّفُ  َغْقرَ  أبِل ُهقَ - الَؼْقمِ  مِ َطاءِ  َطـ َفَسَلَلفُ  -َكْػِسفِ  َط  ُثؿَّ  الدُّ

                                                           
(، 911« )ســ ابـ ماجف»(، و791« )ســ أبل داود»(، و3/474) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1)

حف إلباين   (.741« )صحقح ابـ ماجف»يف  وصحَّ
 (.184تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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 الدعاء الىازد ما بين التشهد والتظليم

ُفؿ  » الَؼْقَم: بِفِ  َفَلْخَبرَ  َجاءَ   َطِؾْؿَت  َما ـِلَأْحقِ  الَخْؾِؼ  َطَؾك َوُقْدَرتَِؽ  الَغْقَب، بِِعْؾِؿَؽ  الؾ 
ـِل لِل، اَخْقرً  الَحَقاةَ  ُفؿ   لِل، اَخْقرً  الَقَفاةَ  َطِؾْؿَت  إِذا َوَتَقف   الَغقِْب  فِل َخْشقََتَؽ  َوَأْسَلُلَؽ  الؾ 

َفاَدةِ، َضا فِل الَحؼ   َكِؾَؿةَ  َوَأْسَلُلَؽ  َوالش   َوالِغـَك، الَػْؼرِ  فِل الَؼْصَد  َوَأْسَلُلَؽ  َوالَغَضِب، الر 
ةَ  َوَأْسَلُلَؽ  َيـَْػُد،َٓ  اَكِعقؿً  َأْسلَلَُؽ وَ  ـٍ  ُقر  َضا َوَأْسَلُلَؽ  َتـَْؼطُِع،َٓ  َطْق  َوَأْسَلُلَؽ  الَؼَضاِء، بَْعَد  الر 

ةَ  َوَأْسَلُلَؽ  الَؿْقِت، بَْعَد  الَعْقشِ  َبْردَ  ْقَق  َوْجِفَؽ، إَِلك الـ ظَرِ  َلذ   َغْقرِ  فِل لَِؼائَِؽ، إَِلك َوالش 
ٍة، اءَ َضر   َٓ  ُمِضر  ُفؿ   ُمِضؾ ٍة، فِْتـَةٍ َو ـ   الؾ  ـَ  ُهَداةً  َواْجَعْؾـَا اإِليَؿاِن، بِِزيـَةِ  اَزي   .(1)«ُمْفتَِدي

 ومؼاصد طظقؿة، فقائد طؾك مشتؿٌؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـَّبِل   طـ ثابٌت  طظقؿٌ  حديٌث  وهق
 مباركة. وغايات كريؿة،

 معاكقف، وبقان الحديث هذا شرح يف طقػةً ل رسالةً   رجب ابـ الحافظ أفرد وقد
 قؽقنل :العظقؿة ومعاكقف الحديث هذا ٓٓتدَ  بعض مع أقػ ولعؾل ،ةكافع رسالة وهل
 الؿقف ؼ. واهلل ،طؾقف والؿقاضبة بف العـاية طؾك -اهلل بنذن- لـا اطقكً  ذلؽ

 

 
 

│ 

                                                           
حف إلباين1315« )ســ الـسائل»(، و4/164) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1) يف   (، وصحَّ

 (.1311« )الجامع صحقح»
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة590
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدعاء الىازد ما بين التشهد والتظليم

ُفؿ  » الَؼْقَم: بِفِ  َفَلْخَبرَ  َجاءَ   َطِؾْؿَت  َما ـِلَأْحقِ  الَخْؾِؼ  َطَؾك َوُقْدَرتَِؽ  الَغْقَب، بِِعْؾِؿَؽ  الؾ 
ـِل لِل، اَخْقرً  الَحَقاةَ  ُفؿ   لِل، اَخْقرً  الَقَفاةَ  َطِؾْؿَت  إِذا َوَتَقف   الَغقِْب  فِل َخْشقََتَؽ  َوَأْسَلُلَؽ  الؾ 

َفاَدةِ، َضا فِل الَحؼ   َكِؾَؿةَ  َوَأْسَلُلَؽ  َوالش   َوالِغـَك، الَػْؼرِ  فِل الَؼْصَد  َوَأْسَلُلَؽ  َوالَغَضِب، الر 
ةَ  َوَأْسَلُلَؽ  َيـَْػُد،َٓ  اَكِعقؿً  َأْسلَلَُؽ وَ  ـٍ  ُقر  َضا َوَأْسَلُلَؽ  َتـَْؼطُِع،َٓ  َطْق  َوَأْسَلُلَؽ  الَؼَضاِء، بَْعَد  الر 

ةَ  َوَأْسَلُلَؽ  الَؿْقِت، بَْعَد  الَعْقشِ  َبْردَ  ْقَق  َوْجِفَؽ، إَِلك الـ ظَرِ  َلذ   َغْقرِ  فِل لَِؼائَِؽ، إَِلك َوالش 
ٍة، اءَ َضر   َٓ  ُمِضر  ُفؿ   ُمِضؾ ٍة، فِْتـَةٍ َو ـ   الؾ  ـَ  ُهَداةً  َواْجَعْؾـَا اإِليَؿاِن، بِِزيـَةِ  اَزي   .(1)«ُمْفتَِدي

 ومؼاصد طظقؿة، فقائد طؾك مشتؿٌؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـَّبِل   طـ ثابٌت  طظقؿٌ  حديٌث  وهق
 مباركة. وغايات كريؿة،

 معاكقف، وبقان الحديث هذا شرح يف طقػةً ل رسالةً   رجب ابـ الحافظ أفرد وقد
 قؽقنل :العظقؿة ومعاكقف الحديث هذا ٓٓتدَ  بعض مع أقػ ولعؾل ،ةكافع رسالة وهل
 الؿقف ؼ. واهلل ،طؾقف والؿقاضبة بف العـاية طؾك -اهلل بنذن- لـا اطقكً  ذلؽ

 

 
 

│ 

                                                           
حف إلباين1315« )ســ الـسائل»(، و4/164) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1) يف   (، وصحَّ

 (.1311« )الجامع صحقح»
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار591
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

591 الدعاء الوارد ما بين التشهد والتسليم
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 يذال العظقؿ الدطاء ذلؽؿ طؾك الؿشتؿؾ  سراي بـ طؿار حديُث  معـا مرَّ  لؼد

 السائب بـ ططاء طـ وغقره الـسائل رواه ما وهق صالتف، يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  بف يدطق كان
ارُ  بِـَا َصؾَّك قال:  أبقف طـ ـُ  َطؿَّ  َبْعُض  َلفُ  َفَؼاَل  فِقَفا، َفَلْوَجزَ  ةً اَل َص َياِسر ب

ْػَت  دْ َلؼَ  الَؼْقِم:  بَِدَطَقاٍت  فِقَفا َدَطْقُت  َفَؼدْ  َذلَِؽ  َطَؾك َأَما َفَؼاَل: َة؟اَل الصَّ  َأْوَجْزَت  َأوْ  َخػَّ
َـّ َس  ـْ  ِؿْعُتُف ا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  مِ ـَ  َرُجٌؾ  َتبَِعفُ  َقامَ  َفَؾؿَّ ـْ  َكـَّك َأكَّفُ  َغْقرَ  أبِل ُهقَ - الَؼْقمِ  مِ  َط

َطاءِ  ـِ طَ  َفَسَلَلفُ  -َكْػِسفِ  ُفؿ  » الَؼْقَم: فِ بِ  َفَلْخَبرَ  َجاءَ  ُثؿَّ  الدُّ  َطَؾك َوُقْدَرتَِؽ  الَغْقَب، بِِعْؾِؿَؽ  الؾ 
ـِل لِل، اَخْقرً  الَحَقاةَ  َطِؾْؿَت  َما َأْحقِـِل الَخْؾِؼ  ُفؿ   لِل، اَخْقرً  الَقَفاةَ  َطِؾْؿَت  إِذا َوَتَقف   الؾ 

َفاَدِة، الَغقِْب  فِل َخْشَقَتَؽ  َوَأْسَلُلَؽ  َضا فِل الَحؼ   َكِؾَؿةَ  َوَأْسَلُلَؽ  َوالش   َوالَغَضِب، الر 
ةَ  َوَأْسَلُلَؽ  َيـَْػُد،َٓ  اَكِعقؿً  َوَأْسَلُلَؽ  َوالِغـَك، الَػْؼرِ  فِل الَؼْصَد  َوَأْسَلُلَؽ  ـٍ  ُقر   َتـَْؼطُِع،َٓ  َطْق
َضا َوَأْسَلُلَؽ  ةَ  َوَأْسَلُلَؽ  الَؿْقِت، بَْعَد  الَعْقشِ  َبْردَ  َوَأْسَلُلَؽ  الَؼَضاِء، َبْعَد  الر   إِلَك الـ َظرِ  َلذ 
ْقَق  َوْجِفَؽ، اءَ  َغْقرِ  فِل لَِؼائَِؽ، إَِلك َوالش  ٍة، َضر  َٓ  ُمِضر  ٍة، فِْتـَةٍ َو ُفؿ   ُمِضؾ  ـ   الؾ   بِِزيـَةِ  اَزي 
ـَ  ُهَداةً  َواْجَعْؾـَا اإِليَؿاِن،  .(1)«ُمْفتَِدي

 كافعة ٓٓتودَ  طظقؿة معانٍ  طؾك شتؿٌؾ م الػائدة، كبقرُ  الـػع طظقؿُ  حديٌث  وهق
 الدطقات هذه مثؾ مـ الؿسؾؿ فائدةُ  تعظؿ ؿاوإكَّ  وإخالق، والعبادة بالعؼقدة متعؾؼة

 تحؼقؼفا، طؾك لـػسف ومجاهدتف ومرامقفا لدٓٓاهتا وففؿف معاكقفا طؾك بقققفف :الؿباركة
 .(2)الحديث اهذ معاين بعض بقان يف وقػةٌ  يؾل وفقؿا

 اخقًر  الحقاة طؾؿت ما أحقـل ،الخؾؼ طؾك وقدرتؽ الغقب، بعؾؿؽ الؾ فؿ  » ققلف:
ِ وتقف   لل،  الخقرة وصؾب ،اهلل إلك أمقره العبد تػقيُض  فقف «لل اخقرً  القفاة طؾؿت إذا لـ

                                                           
 .صػحة السابؼةيف ال ( سبؼ تخريجف1)
 ٓبـ رجب. «شرح حديث طؿار بـ ياسر » :( يـظر لالستزادة كتاب1)
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 غسح حديح عناز يف الرِّكس بني التػهد والتطلًه
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لس بين التشهد والتظليم  شسح حديث عماز في الّرِ

 سبحاكف فوأكَّ  ،شلء بؽؾ   أحاط الذي بعؾؿف سبحاكف إلقف اًل متقس   :فسبحاك مـف أحقالف يف
 جؿقع يف الـافذة وبؼدرتف فا،ـَ ؾَ وطَ  رهاضاهِ  يعؾؿ كؿا ،فاوبقاصـَ  إمقر خػايا يعؾؿ
 .لؼضائف رادَّ  وٓ لحؽؿف بؼ  عَ مُ  فال ،الخؾؼ

 طـ طاجزٌ  -هذا مع- وهق ،ومآٓاهتا إمقر طقاقب يعؾؿ ٓ العبدَ  أنَّ  الؿعؾقم ومـ 
َّٓ  ،همضار   ودفع مصالحف تحصقؾ  ةماس العبد حاجة فتبؼك لف، هرَ ويسَّ  طؾقف اهلل أطاكف بؿاإ

 ولفذا كان، حقث الخقر لف ويختار ،فكؾَّ  فشلكَ  لف يصؾَح  بلن ،سبحاكف الؼدير العؾقؿ إلك
ِ » قال:  جاء ولفذا ،«لل اخقرً  القفاة طؾؿت إذا وتقفـل لل، اخقرً  الحقاة طؾؿت ما لأحقـ

ـَّة يف الـفُل  صحقح » فػل بالعقاقب، العبد ؾفلج بالعبد كزل لُضر   الؿقت لـ  ؿَ تَ  طـ السُّ
 يزداد، ففؾعؾ   احسـً مُ  اإم   :الؿقت أحدكؿ كـ  يتؿَ  ٓ» قال: فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ «بخاريال

 .الؿغػرة وصؾب الذكقب طـ باإلقالع اهلل لضيسرت أي: ،«يستعتب ففؾعؾ   اسقئً مُ  وإما

 ر  الس   يف -اهلل يا- أخشاك أن :أي ،«والشفادة الغقب يف خشقتؽ وأسللؽ» وققلف:
 الـاس مـ فننَّ  طـفؿ، اغائبً  أو الـاس مع كقين حال ويف ،والباصـ الظاهرو ،والعالكقة

 إذا الغقب، يف اهلل خشقة الشلن ولؽـ والشفادة، العالكقة يف اهلل كخشيَ  كػسف يرى ـمَ 
 ژ﴿ تعالك: قال بالغقب، فخاف ـْ مَ  اهلل مدح وقد وأكظارهؿ، الـاس أطقـ طـ غاب
 ىت مت﴿ تعالك: لوقا ،[49]إكبقاء: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .[33]ق: ﴾يث ىث مث جث يت

 حال الحؼ   ققَل  اهلل سماُل  فقف ،«والغضب اَض الر   يف الحؼ   كؾؿةَ  ؽوأسللُ » وققلف:
 الغضَب  ٕنَّ  :طزيز الغضب حال الـاس يف الحؼ وققل .غضبف وحال اإلكسان رضا
 ادهطب ـْ مِ  اهلل مدح وقد العدل، غقر ويػعؾ الحؼ خالَف  يؼقل أن طؾك صاحبف يحؿؾ

 گ گ﴿ تعالك: قال والعدوان، البغل طؾك غضبف يحؿؾف أن دون غضب، إذا يغػر ـْ مَ 
َّٓ  يؼقل ٓ كان ـومَ  ،[37]الشقرى: ﴾ڳ ڳ گ  ففذا والرضا، الغضب يف الحؼَّ إ
 بالصرطة، الشديد لقس» الحديث: ويف كػسف، زمام يؿؾؽ فوأكَّ  إيؿاكف شدة طؾك دلقٌؾ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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لس بين التشهد والتظليم  شسح حديث عماز في الّرِ

 سبحاكف فوأكَّ  ،شلء بؽؾ   أحاط الذي بعؾؿف سبحاكف إلقف اًل متقس   :فسبحاك مـف أحقالف يف
 جؿقع يف الـافذة وبؼدرتف فا،ـَ ؾَ وطَ  رهاضاهِ  يعؾؿ كؿا ،فاوبقاصـَ  إمقر خػايا يعؾؿ
 .لؼضائف رادَّ  وٓ لحؽؿف بؼ  عَ مُ  فال ،الخؾؼ

 طـ طاجزٌ  -هذا مع- وهق ،ومآٓاهتا إمقر طقاقب يعؾؿ ٓ العبدَ  أنَّ  الؿعؾقم ومـ 
َّٓ  ،همضار   ودفع مصالحف تحصقؾ  ةماس العبد حاجة فتبؼك لف، هرَ ويسَّ  طؾقف اهلل أطاكف بؿاإ

 ولفذا كان، حقث الخقر لف ويختار ،فكؾَّ  فشلكَ  لف يصؾَح  بلن ،سبحاكف الؼدير العؾقؿ إلك
ِ » قال:  جاء ولفذا ،«لل اخقرً  القفاة طؾؿت إذا وتقفـل لل، اخقرً  الحقاة طؾؿت ما لأحقـ

ـَّة يف الـفُل  صحقح » فػل بالعقاقب، العبد ؾفلج بالعبد كزل لُضر   الؿقت لـ  ؿَ تَ  طـ السُّ
 يزداد، ففؾعؾ   احسـً مُ  اإم   :الؿقت أحدكؿ كـ  يتؿَ  ٓ» قال: فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ «بخاريال

 .الؿغػرة وصؾب الذكقب طـ باإلقالع اهلل لضيسرت أي: ،«يستعتب ففؾعؾ   اسقئً مُ  وإما

 ر  الس   يف -اهلل يا- أخشاك أن :أي ،«والشفادة الغقب يف خشقتؽ وأسللؽ» وققلف:
 الـاس مـ فننَّ  طـفؿ، اغائبً  أو الـاس مع كقين حال ويف ،والباصـ الظاهرو ،والعالكقة

 إذا الغقب، يف اهلل خشقة الشلن ولؽـ والشفادة، العالكقة يف اهلل كخشيَ  كػسف يرى ـمَ 
 ژ﴿ تعالك: قال بالغقب، فخاف ـْ مَ  اهلل مدح وقد وأكظارهؿ، الـاس أطقـ طـ غاب
 ىت مت﴿ تعالك: لوقا ،[49]إكبقاء: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .[33]ق: ﴾يث ىث مث جث يت

 حال الحؼ   ققَل  اهلل سماُل  فقف ،«والغضب اَض الر   يف الحؼ   كؾؿةَ  ؽوأسللُ » وققلف:
 الغضَب  ٕنَّ  :طزيز الغضب حال الـاس يف الحؼ وققل .غضبف وحال اإلكسان رضا
 ادهطب ـْ مِ  اهلل مدح وقد العدل، غقر ويػعؾ الحؼ خالَف  يؼقل أن طؾك صاحبف يحؿؾ

 گ گ﴿ تعالك: قال والعدوان، البغل طؾك غضبف يحؿؾف أن دون غضب، إذا يغػر ـْ مَ 
َّٓ  يؼقل ٓ كان ـومَ  ،[37]الشقرى: ﴾ڳ ڳ گ  ففذا والرضا، الغضب يف الحؼَّ إ
 بالصرطة، الشديد لقس» الحديث: ويف كػسف، زمام يؿؾؽ فوأكَّ  إيؿاكف شدة طؾك دلقٌؾ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

593 كر بين التشهد والتسليم ِ
ّ
شرح حديث عمار في الذ
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 .(1)«الغضب طـد كػسف يؿؾؽ الذي ديدالش   ؿاإك  

 فؼره حال يف امؼتصدً  يؽقن أن :أي ،«والغـك الػؼر يف الؼصد وأسللؽ» وققلف:
 زقالر   كػاد مـ اخقفً  رْ ت  ؼَ يُ  َلؿ افؼقرً  كان فنن وآطتدال، التقسط هق والؼصد وغـاه،
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: قال كؿا بف، لف صاقة ٓ ما كػسف بتحؿقؾ سرفيُ  ولؿ
 يحؿؾف َلؿ اغـق   كان وإن ،[19]اإلسراء: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ تعالك: قال والطغقان، رفالسَّ  طؾك غـاه
 حسـ. إمقر كؾ   يف وهق والتقسط، الؼصد والؼقام: ،[67]الػرقان: ﴾حئ جئ ی

 هللا قال كؿا أخرة، كعقؿ :هق يـػد ٓ الذي عقؿالـ   «يـػد ٓ اكعقؿً  وأسللؽ» وققلف:
 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿ تعالك: وقال ،[96]الـحؾ: ﴾ڇڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ﴿ تعالك:
 .[54]ص: ﴾﮵ ﮴

 هق ما مـف والـعقؿ الـعقؿ، جؿؾة مـ العقـ قرة «تـؼطع ٓ طقـ ةقر   وأسللؽ» وققلف:
 ،ٌؾ ئزا افقف وسروره مـؼطعة طقـف ةفؼر بالدكقا طقـف تقرَّ  ومـ يـؼطع، ٓ ما ومـف مـؼطع
 فطقـُ  تؼرُّ  ٓ الؿممـ فننَّ  ولفذا ،صاتوالؿـغ   ػقاجعال مـ بالخقف قٌب ُش مَ  ذلؽ مع وهق
َّٓ  الدكقا يف  لطقـِ  ةُ قر   تعؾَ وُج » :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا ،صاطتف طؾك والؿحافظة وذكره اهلل بؿحبةإ
 تـؼطع ٓ التل العقـ ةُ قرَّ  لف حصؾت فؼد هبذا العقـ ةقرَّ  لف حصؾت ـومَ  (2)«الصالة يف
 خرة.أ يف وٓ الربزخ يف وٓ الدكقا يف

 ـتبقَّ  حقـئذٍ  ٕكَّف :الؼضاء بعد الرضا سلل «الؼضاء بعد ضاالر   وأسللؽ» وققلف:
 ؼيتحؼَّ  ؿاوإكَّ  الرضا، طؾك العبد مـ طزمٌ  ففنكَّ  الؼضاء قبؾ ضاالر   وأما .ضاالر   حؼقؼة
 الؼضاء. وقع إذا الرضا

 وبرده فوصقبَ  العقَش  أنَّ  طؾك يدلُّ  وهذا «الؿقت بعد العقش ردَ بَ  وأسللؽ» وققلف:

                                                           
 .(1619) «مسؾؿ»، و(6114البخاري )رواه  (1)
حف إلباين3879) الـسائل(، و3/118) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)  «صحقح الجامع»يف  (، وصحَّ

(3198.) 
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لس بين التشهد والتظليم  شسح حديث عماز في الّرِ

 غقر ٌص مـغ   لف يؽـ َلؿ ولق ،ٌص مـغ   الؿقت قبؾ العقش فننَّ  الؿقت، بعد يؽقن ؿاإكَّ 
 ومػارقة والفرم وإسؼام والغؿقم الفؿقم مـ كثقرة صاتمـغ   ولف فؽقػ لؽػك، الؿقت
 ؟!ذلؽ وغقر إحبة

 مضرة اءضر   غقر يف ،لؼائؽ إلك والشقق وجفؽ إلك الـظر ةَ لذ   وأسللؽ» وققلف:
 اهلل لؼاء إلك الشقق وهق الدكقا يف شلء أصقب بقـ فقف جؿع قد وهذا «مضؾة فتـة وٓ

 ذلؽ ؿامُ تَ  كان اؿَّ ولَ  الؽريؿ، وجفف إلك ظرالـَّ  وهق أخرة يف شلء وأصقب سبحاكف،
ة ضراء غقر يف» :قال الديـ، يف يػتـف أو الدكقا يف هرُّ يُض  ما وجقد طدم طؾك امقققفً   مضر 
 .«مضؾة فتـة وٓ

 إدلة، فقف رتاثوتؽ الـصقص، فقف تظافرت أمر الؼقامة يقم فؿلرب   الؿممـقـ ورؤية
َّٓ  ـؽرهيُ  وٓ  مالذهؿ، وأطظؿُ  الجـة أهؾ كعقؿ أطؾك فإكَّ  بؾ السبقؾ، سقاء طـ ضؾ ـمَ إ
 أزيدكؿ؟ اشقئً  تريدون : اهلل يؼقل ،ةَ الجـ   ةالجـ   أهُؾ  دخؾ إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص يؼقل
 فقؽشػ قال: !الـار؟ مـ جـاوتـْ  ةالجـ   تدخؾـا ؿألَ  !ـا؟وجقهَ  ضتبق   ؿألَ  ن:فقؼقلق

 كسلل ،(1)مسؾؿ رواه ،« فؿرب   إلك الـظر مـ إلقفؿ أحب اشقئً  قاطُ طْ أُ  فؿا الحجاب،
 فضؾف. مـ الؽريؿ اهلل

 زيـة تشؿؾ اإليؿان زيـة «مفتديـ هداة واجعؾـا اإليؿان بزيـة زيـا الؾ فؿ  » وققلف:
 الؼرآن وتالوة كربالذ   سانالؾ   وزيـة .الػاضؾة الؼؾبقة وإطؿال الصحقح ادؼبآطت الؼؾب
 الصالحة بإطؿال الجقارح وزيـة .ذلؽ وكحق ،الؿـؽر طـ والـفل بالؿعروف وإمر

 .اهلل إلك الؿؼربة والطاطات

 أفضؾ وهذا ،كاغقرَ  دَي وهن اأكػسـَ  فديكَ  بلن :أي ،«مفتديـ هداة واجعؾـا» وققلف:
 يؽقن فذابف لف، امرشدً  لغقره اؿً معؾ   لف، اعً بِ متَّ  بالحؼ   اطالؿً  العبد يؽقن أن الدرجات،

 .امفدي   اهاديً 

 ُمفتديـ. ُهداةً  يجعؾـا وأن ،صراًصا مستؼقًؿا اجؿقعً  إلقف يفديـا أن اهلل كسلل 

                                                           
 (.181« )صحقح مسؾؿ» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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لس بين التشهد والتظليم  شسح حديث عماز في الّرِ

 غقر ٌص مـغ   لف يؽـ َلؿ ولق ،ٌص مـغ   الؿقت قبؾ العقش فننَّ  الؿقت، بعد يؽقن ؿاإكَّ 
 ومػارقة والفرم وإسؼام والغؿقم الفؿقم مـ كثقرة صاتمـغ   ولف فؽقػ لؽػك، الؿقت
 ؟!ذلؽ وغقر إحبة

 مضرة اءضر   غقر يف ،لؼائؽ إلك والشقق وجفؽ إلك الـظر ةَ لذ   وأسللؽ» وققلف:
 اهلل لؼاء إلك الشقق وهق الدكقا يف شلء أصقب بقـ فقف جؿع قد وهذا «مضؾة فتـة وٓ

 ذلؽ ؿامُ تَ  كان اؿَّ ولَ  الؽريؿ، وجفف إلك ظرالـَّ  وهق أخرة يف شلء وأصقب سبحاكف،
ة ضراء غقر يف» :قال الديـ، يف يػتـف أو الدكقا يف هرُّ يُض  ما وجقد طدم طؾك امقققفً   مضر 
 .«مضؾة فتـة وٓ

 إدلة، فقف رتاثوتؽ الـصقص، فقف تظافرت أمر الؼقامة يقم فؿلرب   الؿممـقـ ورؤية
َّٓ  ـؽرهيُ  وٓ  مالذهؿ، وأطظؿُ  الجـة أهؾ كعقؿ أطؾك فإكَّ  بؾ السبقؾ، سقاء طـ ضؾ ـمَ إ
 أزيدكؿ؟ اشقئً  تريدون : اهلل يؼقل ،ةَ الجـ   ةالجـ   أهُؾ  دخؾ إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص يؼقل
 فقؽشػ قال: !الـار؟ مـ جـاوتـْ  ةالجـ   تدخؾـا ؿألَ  !ـا؟وجقهَ  ضتبق   ؿألَ  ن:فقؼقلق

 كسلل ،(1)مسؾؿ رواه ،« فؿرب   إلك الـظر مـ إلقفؿ أحب اشقئً  قاطُ طْ أُ  فؿا الحجاب،
 فضؾف. مـ الؽريؿ اهلل

 زيـة تشؿؾ اإليؿان زيـة «مفتديـ هداة واجعؾـا اإليؿان بزيـة زيـا الؾ فؿ  » وققلف:
 الؼرآن وتالوة كربالذ   سانالؾ   وزيـة .الػاضؾة الؼؾبقة وإطؿال الصحقح ادؼبآطت الؼؾب
 الصالحة بإطؿال الجقارح وزيـة .ذلؽ وكحق ،الؿـؽر طـ والـفل بالؿعروف وإمر

 .اهلل إلك الؿؼربة والطاطات

 أفضؾ وهذا ،كاغقرَ  دَي وهن اأكػسـَ  فديكَ  بلن :أي ،«مفتديـ هداة واجعؾـا» وققلف:
 يؽقن فذابف لف، امرشدً  لغقره اؿً معؾ   لف، اعً بِ متَّ  بالحؼ   اطالؿً  العبد يؽقن أن الدرجات،

 .امفدي   اهاديً 

 ُمفتديـ. ُهداةً  يجعؾـا وأن ،صراًصا مستؼقًؿا اجؿقعً  إلقف يفديـا أن اهلل كسلل 

                                                           
 (.181« )صحقح مسؾؿ» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار595
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

595 كر بين التشهد والتسليم ِ
ّ
شرح حديث عمار في الذ
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 بعد صالتف مـ اكصرف إذا الؿسؾؿ يؼقلفا التل إذكار طـ سقؽقن هـا الحديث

 :طديدة أحاديث هذا يف جاء وقد السالم،

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  قال:  ثقبان طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :مـفا 
ـَ  اْكَصَرَف  إِذا ُفؿ  » :َوَقاَل  ،اثً اَل ثَ  اْستَْغَػرَ  تِفِ اَل َص  مِ  َتَباَرْكَت  ُم،اَل الس   َوِمـَْؽ  مُ اَل الس   َأْكَت  الؾ 
 .«َواإِلْكَرامِ  لِ اَل الَج  َذا

: َفُؼْؾُت  :-الحديث رواة أحد- الَقلِقُد  َقاَل   َتُؼقُل: َقاَل: آْستِْغَػاُر؟ َكقَْػ  لأِلَْوَزاِطل 
 .(1)اهللَ  َأْسَتْغِػرُ  اهلَل، َأْسَتْغِػرُ 

 بدطائف اهلل اأمرك التل الحسـك اهلل أسؿاء مـ اسؿ :السالم «السالم أكت الؾ فؿ  » ققلف:
 كؾ   طـ هزَّ الؿـَ  :أي ومعـاه ،[181]إطراف: ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :ققلف يف هبا

 مؿاثؾة طـ ومـزه كؿالف، صػات يـايف ما كؾ   طـ هٌ زَّ مـَ  سبحاكف وهق وكؼص، وآفة طقب
 القجقه. مـ بقجف كدّ  لف يؽقن أن أو خؾؼف، مـ أحد

 مـؽ وتستقهب كَج رْ تُ  إكؿا فالؽالؿ مـ السالمة أنَّ  :أي ،«السالم ومـؽ» وققلف:
 ومـؽ» ققلف: يف الحصر أسؾقب مـ مستػاد وهذا سقاك، أحد مـ كَج رْ تُ  وٓ وحدك،
 غقرك. دون كوحد أي: ،«السالم

 ذا»و وتعاضؿت، تعالقت :أي ،«تباركت» «واإلكرام الجالل ذا تباركت» وققلف:
 لؾرب طظقؿان انوصػ ؿاوه واإلكرام، الجالل صاحب يا أي: ،«واإلكرام الجالل
 وتعدد الجؾقؾة صػاتف كثرة وطؾك ومجده، وكربيائف طظؿتف كؿال طؾك دآن سبحاكف
ًٓ  اؿً قوتعظ محبة فؿقؾقبُ  تؿتؾئ أن العباد طؾك يستقجب مؿا الجؿقؾة، ططاياه  لف. وإجال

                                                           
 (.591« )صحقح مسؾؿ» (1)
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الِم  ْذَماُز َبْعَد الظَّ
َ
 آلا

 العبدَ  وأنَّ  ػس،الـَّ  ؿْض هَ  إضفارُ  :هل الصالةِ  بعد بآستغػار اإلتقان مـ والحؽؿةُ 
 يؽقنَ  أن بدَّ  ٓ بؾ والؽؿال، ؿامالتَّ  طؾك لفا يـبغل بؿا يلِت  ؿولَ  الصالة، بحؼ   ؿؼُ يَ  َلؿ
 تؼصقره، طـ زَ تجاوَ يُ  أن فلعؾَّ  يستغػرُ  رُ والؿؼص   والتؼصقر، ؼصالـَّ  مـ شلء يف عَ قَ وَ  قد

ِ  رٌ بْ َج  هاستغػار يف ويؽقنَ   تؼصقر. أو كؼص مـ فقف اؿَ ل

 ي يشتغل ثم  :بالتهليل ذلو بعد املصّلِ

 َأنَّ  ،سػقان أبل بـ معاوية إلك الؿغقرة كتب قال: شعبة بـ الؿغقرة مقلك ادٍ رَّ وَ  فعـ
ـَ  َفَرغَ  إَذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  ٓ   إَِلفَ َٓ » :َقاَل  َوَسؾَّؿَ  ةِ الالصَّ  مِ  لَفُ  َلُف، َشرِيَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللإِ
ُفؿ   َقِديٌر، َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَحْؿُد  َوَلفُ  الُؿْؾُؽ  َٓ  َأْطَطْقَت، لَِؿا َماكِعَ َٓ  الؾ   لَِؿا ُمْعطِلَ َو
َٓ  َمـَْعَت،   .(1)ومسؾؿ البخاري رواه «الَجد   ِمـَْؽ  الَجد   َذا َيـَْػعُ َو

ـَ  ةٍ اَل َص  ُكؾ   ُدُبرِ  فِل َيُؼقُل  َكانَ  َأكَّفُ  ، الزبقر بـ اهلل طبد وطـ ُؿ: ِحق  فَ إِلَ  َٓ » ُيَسؾ 
  ٓ  َحْقَل َٓ  َقِديٌر، َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَحْؿُد، َوَلفُ  الُؿْؾُؽ  َلفُ  َلُف، َشرِيَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللإِ
 َٓ ةَ َو ٓ   ُقق  ٓ   إَِلفَ َٓ  بِاهللِ،إِ َٓ  اهللُ،إِ ٓ   َكْعُبُد َو اُه،إِ ، الث ـَاءُ  َوَلفُ  الَػْضُؾ  َوَلفُ  الـ ْعَؿةُ  َلفُ  إِي  ـُ  الَحَس

ٓ   إَِلفَ َٓ  ـَ  اهللإِ ـَ  َلفُ  ُمْخِؾِصق ي  ُيَفؾ ُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  َوَقاَل: .«الَؽافُِرونَ  َكرِهَ  َوَلقْ  الد 
َـّ   .(2)مسؾؿ رواه ٍة.اَل َص  ُكؾ   ُدُبرَ  بِِف

 ثالث مرات وأتبعت «ٓ إلف إٓ اهلل»وقد تؽرر يف هذا الذكر الؿبارك كؾؿة التقحقد 
 ؼتفا، ويقضح مدلقلفا.ؾ مرة بؿا يؼرر معـاها، ويمكد حؼقيف ك

 تلكقد لؿا قررتف مـ الـػل واإلثبات: «وحده ٓ شريؽ لف»فؼقلف بعد التفؾقؾة إولك: 
 تلكقد لؾـػل. «ٓ شريؽ لف»تلكقد لإلثبات، وققلف:  «وحده»فؼقلف: 

اها وتػسقر لؿدلقلفا، فقف بقان لؿعـ «وٓ كعبد إٓ إياه»وققلف بعد التفؾقؾة الثاكقة: 
وأهنا تعـل كػل العبادة بجؿقع أكقاطفا وأفرادها طـ كؾ مـ سقى اهلل وإثبااهتا هلل وحده 

 ٓ شريؽ لف.
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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الِم  ْذَماُز َبْعَد الظَّ
َ
 آلا

 العبدَ  وأنَّ  ػس،الـَّ  ؿْض هَ  إضفارُ  :هل الصالةِ  بعد بآستغػار اإلتقان مـ والحؽؿةُ 
 يؽقنَ  أن بدَّ  ٓ بؾ والؽؿال، ؿامالتَّ  طؾك لفا يـبغل بؿا يلِت  ؿولَ  الصالة، بحؼ   ؿؼُ يَ  َلؿ
 تؼصقره، طـ زَ تجاوَ يُ  أن فلعؾَّ  يستغػرُ  رُ والؿؼص   والتؼصقر، ؼصالـَّ  مـ شلء يف عَ قَ وَ  قد

ِ  رٌ بْ َج  هاستغػار يف ويؽقنَ   تؼصقر. أو كؼص مـ فقف اؿَ ل

 ي يشتغل ثم  :بالتهليل ذلو بعد املصّلِ

 َأنَّ  ،سػقان أبل بـ معاوية إلك الؿغقرة كتب قال: شعبة بـ الؿغقرة مقلك ادٍ رَّ وَ  فعـ
ـَ  َفَرغَ  إَذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  ٓ   إَِلفَ َٓ » :َقاَل  َوَسؾَّؿَ  ةِ الالصَّ  مِ  لَفُ  َلُف، َشرِيَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللإِ
ُفؿ   َقِديٌر، َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَحْؿُد  َوَلفُ  الُؿْؾُؽ  َٓ  َأْطَطْقَت، لَِؿا َماكِعَ َٓ  الؾ   لَِؿا ُمْعطِلَ َو
َٓ  َمـَْعَت،   .(1)ومسؾؿ البخاري رواه «الَجد   ِمـَْؽ  الَجد   َذا َيـَْػعُ َو

ـَ  ةٍ اَل َص  ُكؾ   ُدُبرِ  فِل َيُؼقُل  َكانَ  َأكَّفُ  ، الزبقر بـ اهلل طبد وطـ ُؿ: ِحق  فَ إِلَ  َٓ » ُيَسؾ 
  ٓ  َحْقَل َٓ  َقِديٌر، َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَحْؿُد، َوَلفُ  الُؿْؾُؽ  َلفُ  َلُف، َشرِيَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللإِ
 َٓ ةَ َو ٓ   ُقق  ٓ   إَِلفَ َٓ  بِاهللِ،إِ َٓ  اهللُ،إِ ٓ   َكْعُبُد َو اُه،إِ ، الث ـَاءُ  َوَلفُ  الَػْضُؾ  َوَلفُ  الـ ْعَؿةُ  َلفُ  إِي  ـُ  الَحَس

ٓ   إَِلفَ َٓ  ـَ  اهللإِ ـَ  َلفُ  ُمْخِؾِصق ي  ُيَفؾ ُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  َوَقاَل: .«الَؽافُِرونَ  َكرِهَ  َوَلقْ  الد 
َـّ   .(2)مسؾؿ رواه ٍة.اَل َص  ُكؾ   ُدُبرَ  بِِف

 ثالث مرات وأتبعت «ٓ إلف إٓ اهلل»وقد تؽرر يف هذا الذكر الؿبارك كؾؿة التقحقد 
 ؼتفا، ويقضح مدلقلفا.ؾ مرة بؿا يؼرر معـاها، ويمكد حؼقيف ك

 تلكقد لؿا قررتف مـ الـػل واإلثبات: «وحده ٓ شريؽ لف»فؼقلف بعد التفؾقؾة إولك: 
 تلكقد لؾـػل. «ٓ شريؽ لف»تلكقد لإلثبات، وققلف:  «وحده»فؼقلف: 

اها وتػسقر لؿدلقلفا، فقف بقان لؿعـ «وٓ كعبد إٓ إياه»وققلف بعد التفؾقؾة الثاكقة: 
وأهنا تعـل كػل العبادة بجؿقع أكقاطفا وأفرادها طـ كؾ مـ سقى اهلل وإثبااهتا هلل وحده 

 ٓ شريؽ لف.

                                                           
 (.593« )صحقح مسؾؿ»(، و844« )صحقح البخاري» (1)
 (.594« )صحقح مسؾؿ» (1)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار597
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

597 األذكار  بعد السالم



. 

. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

تؼرير لؿدلقلفا كذلؽ، وأهنا كؾؿة  «مخؾصقـ لف الديـ»وققلف بعد التفؾقؾة الثالثة: 
 ڳ ڳ﴿تعالك:  ؾص ديـف هلل، كؿا قالاإلخالص، فال يستػقد مـفا قائؾفا إٓ إذا أخ

 .[5]البقـة: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ؿاوإكَّ  ،غـاه مـؽ الغـك صاحب يـػع ٓ أي: ،«د  الَج  مـؽ د  الَج  ذا عُ يـػَ  وٓ» ققلف:
 ٕمرك. وامتثالف بؽ وإيؿاكف لؽ صاطتف فيـػعُ 

ٓ   إلف ٓ» لف:قوق  هذا طؾك كحـ أي: ،«الؽافرون كره ولق الديـ لف مخؾصقـ اهللإ
 ذلؽ. الؽػار كره ولق صواإلخال التقحقد

   أدبار ملسو هيلع هللا ىلص يؼقلفا كان التل القاردة التسبقحات يف ذلؽ بعد لؿسؾؿُ ا عُ شرَ يَ  ثؿ 
 :الصؾقات

ـْ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ  هريرة أبل فعـ  اثً اَل ثَ  ةٍ اَل َص  ُكؾ   ُدُبرِ  فِل اهللَ  َسب َح  َم
،اَل َوثَ  ـَ ،اَل َوثَ  اثً اَل ثَ  اهللَ  َوَحِؿَد  ثِق ـَ ،اَل َوثَ  اثً اَل ثَ  اهللَ  رَ َوَكب   ثِق ـَ  َوَقاَل  ْسُعقَن،َوتِ  تِْسَعةٌ  َفتِْؾَؽ  ثِق

ٓ   إَِلفَ َٓ  الِؿاَئِة: َتَؿامَ   َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَحْؿُد، َولَفُ  الُؿْؾُؽ  َلفُ  َلُف، َشرِيَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللإِ
 .(1)«َبْحرِ ال َزبدِ  ِمْثَؾ  َكاَكْت  َوإِنْ  َخَطاَياهُ  ْت ُغِػرَ  ؛َقِديرٌ 

ُثقرِ  َأْهُؾ  َذَهَب  َفَؼاُلقا: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   إَِلك الُػَؼَراءُ  َجاءَ  :قال  وطـف ـَ  الدُّ  إَْمَقالِ  مِ
َرَجاِت   َفْضٌؾ  َوَلُفؿْ  َكُصقُم، َكَؿا َوَيُصقُمقنَ  ُكَصؾ ل، َكَؿا ُيَصؾُّقنَ  الُؿِؼقِؿ: َوالـَِّعقؿِ  الُعاَل  بِالدَّ

ـْ  قنَ  َأْمَقالٍ  مِ ُققَن. َوُيَجاِهُدونَ  َوَيْعَتِؿُرونَ  بَِفا َيُحجُّ ُثُؽؿْ  َٓ أ» َقاَل: َوَيَتَصدَّ  إِنْ  بَِلْمرٍ  ُأَحد 
ـْ  َأْدَرْكُتؿْ  بِفِ  َأَخْذُتؿْ  ـْ  َخقْرَ  َوُكـْتُؿْ  بَْعَدُكْؿ، َأَحٌد  ُيْدِرْكُؽؿْ  َولَؿْ  َسبََؼُؽؿْ  َم ـَ  َأْكتُؿْ  َم  َضْفَراَكْقِف، بَْق
  ٓ ـْ إِ ـَ اَل َوثَ  اثً اَل ثَ  ةٍ اَل َص  ُكؾ   َخْؾَػ  َوُتَؽب ُرونَ  َوَتْحَؿُدوَن، ُتَسب ُحقَن، ْثَؾُف؛مِ  َطِؿَؾ  َم  .(2)«ثِق

 هلل، والحؿد اهلل، سبحان يؼقل:» :-هريرة أبل طـ الحديث راوي- صالح أبق قال
َـّ  يؽقن حتك أكرب واهلل  وإضفر ،لؾحديث فمـ ففؿ هذا لؽـ ،«قـوثالث اثالثً  فـكؾ   مـف

 اثالثً  ويحؿد وثالثقـ اثالثً  يسبح بلن الؽؾؿات همٓء مـ كؾؿة لؽؾ   الؿجؿقعَ  أنَّ 
                                                           

 (.597« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.595« )صحقح مسؾؿ»(، و843البخاري ) رواه (1)
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الِم  ْذَماُز َبْعَد الظَّ
َ
 آلا

 .(1)السابؼ هريرة أبل حديث يف كؿا ،وثالثقـ اثالثً  ويؽرب وثالثقـ،

َتانِ  :َأوْ - َخْصَؾتَانِ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ  طؿرو اهلل طبد وطـ  ُيَحافِظُ َٓ  -َخؾ 
ٓ   ُمْسِؾؿٌ  َطْبٌد  َطَؾْقِفَؿا ـْ  َيِسقرٌ  ُهَؿا الَجـ َة، َدَخَؾ إِ  ُكؾ   ُدُبرِ  فِل ُيَسب ُح  َقِؾقٌؾ؛ بِِفَؿا َيْعَؿُؾ  َوَم

 ِؿاَئةٍ َوَخْؿُس  َوَألٌْػ  بِالؾ َساِن، َوَماَئةٌ  َخْؿُسقنَ  َفَذلَِؽ  ،اَطْشًر  َوُيَؽب رُ  ،اَطْشًر  َوَيْحَؿُد  ،اَطْشًر  ةٍ اَل َص 
ـَ اَل َوثَ  اْربَعً أَ  َوُيَؽب رُ  الِؿقَزاِن، فِل ،اَل َوثَ  اثً اَل ثَ  َوَيْحَؿُد  َعُف،َمْضج َأَخَذ  إِذا ثِق ـَ  اثً اَل ثَ  َوُيَسب ُح  ثِق
،اَل َوثَ  ـَ َساِن، ِماَئةٌ  َفَذلَِؽ  ثِق  َيْعِؼُدَها ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيُت  َفَؾَؼدْ  ،«الِؿقَزانِ  فِل َوَأْلٌػ  بِالؾ 

ـْ  َيِسقرٌ  ُهَؿا ْقَػ كَ  ،اهللِ  َرُسقَل  َيا َقاُلقا: بَِقِدِه.  َأَحَدُكؿُ  َيْلتِل» َقاَل: َقؾِقٌؾ؟ بِِفَؿا َيْعَؿُؾ  َوَم
ْقَطانُ  ُمفُ  َمـَاِمفِ  فِل الش  ُرهُ  تِفِ اَل َص  فِل َوَيْلتِقفِ  َيُؼقَلُف، َأنْ  َقبَْؾ  َفُقـَق   «َيُؼقلََفا َأنْ  َقْبَؾ  َحاَجةً  َفقَُذك 

 .(2)والرتمذي ،داود أبق َرواه

  ُٿ ٿ﴿و ،﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الصؾقات أدبار يؼرأ أن ؿسؾؿلؾ ستحبوي 
 َأَمَركِل» قال:  طامر بـ طؼبة ـفع ،﴾ڍ ڍ ڇ ڇ﴿و ،﴾ٹ ٹ

َذاِت  َأْقَرأ َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل   والؿراد ،(3)والـسائل داود، أبق رواه .«ةٍ اَل َص  ُكؾ   ُدُبرَ  الُؿَعق 
َقر هذه :بالؿعقذات  .(4)اتغؾقبً  الؿعقذات طؾقف أصؾؼ وقد الثالث، السُّ

 اهلل رسقل قال قال: ، أمامة أبل لحديث الؽرسل آية كذلؽ يؼرأ وأن 
ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ـْ  َيْؿـَْعفُ  لَؿْ  ؛َمْؽُتقَبةٍ  ةٍ اَل َص  ُكؾ   ُدُبرِ  فِل الُؽْرِسل   آَيةَ  َقَرأَ  َم ٓ   الَجـ ةِ  ُدُخقلِ  ِم  َأنْ إِ

 .(5)«والؾقؾة الققم طؿؾ» فِل الـسائل رواه .«َيُؿقَت 

                                                           
 (.1/318ٓبـ حجر )« فتح الباري»( اكظر: 1)
« الرتمذي جامع»(، و5165« )ســ أبل داود»(، و1/115) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

حف إلباين يف  (،916ورواه بـ ماجف ) (،3411)  (.616« )صحقح الرتغقب»وصحَّ
 (،1336« )ســ الـسائل»(، و1513« )ســ أبل داود »(، و4/155) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (3)

حف إلباين يف   (.1348« )صحقح أبل داود»وصحَّ
 (.8/131ٓبـ حجر )« فتح الباري»( اكظر: 4)
 طؿؾ الققم»(، و7531) «الؿعجؿ الؽبقر» (، والطرباين يف9848) «الســ الؽربى»رواه الـسائل يف ( 5)

حف إلباين111« )والؾقؾة  (.6464) «صحقح الجامع»يف  (، وصحَّ

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة598
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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الِم  ْذَماُز َبْعَد الظَّ
َ
 آلا

 .(1)السابؼ هريرة أبل حديث يف كؿا ،وثالثقـ اثالثً  ويؽرب وثالثقـ،

َتانِ  :َأوْ - َخْصَؾتَانِ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ  طؿرو اهلل طبد وطـ  ُيَحافِظُ َٓ  -َخؾ 
ٓ   ُمْسِؾؿٌ  َطْبٌد  َطَؾْقِفَؿا ـْ  َيِسقرٌ  ُهَؿا الَجـ َة، َدَخَؾ إِ  ُكؾ   ُدُبرِ  فِل ُيَسب ُح  َقِؾقٌؾ؛ بِِفَؿا َيْعَؿُؾ  َوَم

 ِؿاَئةٍ َوَخْؿُس  َوَألٌْػ  بِالؾ َساِن، َوَماَئةٌ  َخْؿُسقنَ  َفَذلَِؽ  ،اَطْشًر  َوُيَؽب رُ  ،اَطْشًر  َوَيْحَؿُد  ،اَطْشًر  ةٍ اَل َص 
ـَ اَل َوثَ  اْربَعً أَ  َوُيَؽب رُ  الِؿقَزاِن، فِل ،اَل َوثَ  اثً اَل ثَ  َوَيْحَؿُد  َعُف،َمْضج َأَخَذ  إِذا ثِق ـَ  اثً اَل ثَ  َوُيَسب ُح  ثِق
،اَل َوثَ  ـَ َساِن، ِماَئةٌ  َفَذلَِؽ  ثِق  َيْعِؼُدَها ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيُت  َفَؾَؼدْ  ،«الِؿقَزانِ  فِل َوَأْلٌػ  بِالؾ 

ـْ  َيِسقرٌ  ُهَؿا ْقَػ كَ  ،اهللِ  َرُسقَل  َيا َقاُلقا: بَِقِدِه.  َأَحَدُكؿُ  َيْلتِل» َقاَل: َقؾِقٌؾ؟ بِِفَؿا َيْعَؿُؾ  َوَم
ْقَطانُ  ُمفُ  َمـَاِمفِ  فِل الش  ُرهُ  تِفِ اَل َص  فِل َوَيْلتِقفِ  َيُؼقَلُف، َأنْ  َقبَْؾ  َفُقـَق   «َيُؼقلََفا َأنْ  َقْبَؾ  َحاَجةً  َفقَُذك 

 .(2)والرتمذي ،داود أبق َرواه

  ُٿ ٿ﴿و ،﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الصؾقات أدبار يؼرأ أن ؿسؾؿلؾ ستحبوي 
 َأَمَركِل» قال:  طامر بـ طؼبة ـفع ،﴾ڍ ڍ ڇ ڇ﴿و ،﴾ٹ ٹ

َذاِت  َأْقَرأ َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل   والؿراد ،(3)والـسائل داود، أبق رواه .«ةٍ اَل َص  ُكؾ   ُدُبرَ  الُؿَعق 
َقر هذه :بالؿعقذات  .(4)اتغؾقبً  الؿعقذات طؾقف أصؾؼ وقد الثالث، السُّ

 اهلل رسقل قال قال: ، أمامة أبل لحديث الؽرسل آية كذلؽ يؼرأ وأن 
ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ـْ  َيْؿـَْعفُ  لَؿْ  ؛َمْؽُتقَبةٍ  ةٍ اَل َص  ُكؾ   ُدُبرِ  فِل الُؽْرِسل   آَيةَ  َقَرأَ  َم ٓ   الَجـ ةِ  ُدُخقلِ  ِم  َأنْ إِ

 .(5)«والؾقؾة الققم طؿؾ» فِل الـسائل رواه .«َيُؿقَت 

                                                           
 (.1/318ٓبـ حجر )« فتح الباري»( اكظر: 1)
« الرتمذي جامع»(، و5165« )ســ أبل داود»(، و1/115) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

حف إلباين يف  (،916ورواه بـ ماجف ) (،3411)  (.616« )صحقح الرتغقب»وصحَّ
 (،1336« )ســ الـسائل»(، و1513« )ســ أبل داود »(، و4/155) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (3)

حف إلباين يف   (.1348« )صحقح أبل داود»وصحَّ
 (.8/131ٓبـ حجر )« فتح الباري»( اكظر: 4)
 طؿؾ الققم»(، و7531) «الؿعجؿ الؽبقر» (، والطرباين يف9848) «الســ الؽربى»رواه الـسائل يف ( 5)

حف إلباين111« )والؾقؾة  (.6464) «صحقح الجامع»يف  (، وصحَّ

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار599
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

599 األذكار  بعد السالم



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ٓ   الجـة دخقل مـ يؿـعف َلؿ» :بؼقلف ادوالؿر  وبقـ بقـف يؽـ َلؿ أي: ،«يؿقت أنإ
َّٓ  الجـة دخقل  الؿقت.إ

 -روحف اهلل قدس- تقؿقة ابـ العباس أبل شقخـا طـ بؾغـل» : الؼقؿ ابـ قال
 .(1)«صالة كؾ   طؼقب تركتفا ما قال: أكف

 بـ معاذ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  فب أوصك ما الصؾقات أدبار يؼقل أن لؾؿسؾؿ الؿشروع ومـ
 َأنَّ  ، جبؾ بـ معاذ طـ وغقرهؿا «الـسائل» و «دودا أبل ســ» ػلف ، جبؾ

ـ  َٓ  ،ُمَعاذُ  َيا ُأوِصقَؽ  ُِٕحب َؽ، إِك ل َواهللِ  ،ُمَعاذُ  َيا» :َوَقاَل  اَيْقمً  بِقَِدهِ  َأَخذَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل   َتَدَط
ُفؿ   :َتُؼقَل  َأنْ  ةٍ اَل َص  ُكؾ   ُدُبرِ  فِل ـِ  َوُشْؽرَِك، ِذْكرَِك، َطَؾك َأِطـ ل الؾ   .(2)«ِطَباَدتَِؽ  َوُحْس

 شقخ واختار ،العؾؿ ٕهؾ ققٓن ؟بعده أو السالم قبؾ يؼال هؾ الدطاء وهذا 
 أطؾؿ. تعالك واهلل ،السالم قبؾ يؼال أن اإلسالم

 
 

 

 

 

│ 

                                                           
 (.1/314« )زاد الؿعاد» (1)
 (.137تؼدم تخريجف )ص: (1)
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 «الـسائل»و «دودا أبلســ » فػل القتر، صالة يف الؼـقت دطاء طـ هـا الحديث

َـّ  َكؾَِؿاٍت  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َطؾََّؿـِل قال:  طؾل بـ الحسـ طـ ،وغقرهؿا  فِل َأُققُلُف
ُفؿ  » :الِقْترِ  ـْ  اْهِدكِل الؾ  ـْ  َوَطافِـِل َهَدْيَت، فِقَؿ ـْ  َوَتَقل ـِل َطاَفْقَت، فِقَؿ  َوَباِركْ  َتَقل ْقَت، فِقَؿ
َٓ  َتْؼِضل إِك َؽ  َقَضْقَت، َما َشر   َوقِـِل َأْطَطْقَت، فِقَؿا لِل ـْ  َيِذل  َٓ  َوإِك فُ  َطَؾْقَؽ، ُيْؼَضكَو  َم

َٓ  َواَلْقَت، ـْ  َيِعز  َو  .(1)«َوَتَعاَلْقَت  َرب ـَا َتَباَرْكَت  َطاَدْيَت، َم

 الفدايةَ  اهلل السم فػقف طظقؿة، ومؼاصد جؾقؾة مطالب طؾك مشتؿٌؾ  طظقؿٌ  دطاءٌ  وهذا
 ،تدبقره وتحت بقده فاكؾَّ  إمقرَ  بلنَّ  اإلقرار مع ،والققاية والربكة لل  قَ توال ،والعافقةَ 

 .(2)يؽـ َلؿ يشل َلؿ وما كان شاء فؿا

 ةالتامَّ  الفداية اهلل سماُل  فقف «هديت فقؿـ اهدين الؾ فؿ  » الدطاء: هذا لأوَّ  يف وققلف
 بال الحؼَّ  العبدُ  يعؾؿَ  أن الفدايةُ  فؾقست ،بف وطؿؾف بالحؼ   العبد لعؾؿ الجامعة الـافعة
 التقفقؼ هل الـافعةُ  فالفدايةُ  بف، يفتدي كافعٍ  ؿٍ طؾ بال يعؿؾ أن كذلؽ ولقست بف، طؿؾ
 الصالح. والعؿؾ الـافع لؾعؾؿ

 فىائد: فيه «َهَديت فيَمن» وقىله:

 وحسـ ورفؼتفؿ فؿمرتِ وزُ  الؿفديقـ جؿؾة يف فيدخؾَ  أن لف سمال فأكَّ  ها:احدإ
 .ارفقؼً  أولئؽ

 ابشرً  طبادك مـ ديَت هَ  قد رب يا أي: وإكعامف، بنحساكف إلقف تقساًل  فقف أنَّ  الثاكقة:
                                                           

 «الـسائلســ »و (،464« )رتمذيال جامع»(، و1415« )ســ أبل داود» (، و1/199) «الؿسـد» (1)
حف إلباين  (،1178) «ســ بـ ماجف»(، و1745)  (.1163« )صحقح أبل داود»يف  وصحَّ

 «دروس وفتاوى يف الحرم الؿؽل»(، و111ٓبـ الؼقؿ )« شػاء العؾقؾ»( اكظر يف شرح هذا الدطاء: 1)
 (.137-131)ص: لؾشقخ محؿد بـ صالح العثقؿقـ 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة600
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 «الـسائل»و «دودا أبلســ » فػل القتر، صالة يف الؼـقت دطاء طـ هـا الحديث

َـّ  َكؾَِؿاٍت  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َطؾََّؿـِل قال:  طؾل بـ الحسـ طـ ،وغقرهؿا  فِل َأُققُلُف
ُفؿ  » :الِقْترِ  ـْ  اْهِدكِل الؾ  ـْ  َوَطافِـِل َهَدْيَت، فِقَؿ ـْ  َوَتَقل ـِل َطاَفْقَت، فِقَؿ  َوَباِركْ  َتَقل ْقَت، فِقَؿ
َٓ  َتْؼِضل إِك َؽ  َقَضْقَت، َما َشر   َوقِـِل َأْطَطْقَت، فِقَؿا لِل ـْ  َيِذل  َٓ  َوإِك فُ  َطَؾْقَؽ، ُيْؼَضكَو  َم

َٓ  َواَلْقَت، ـْ  َيِعز  َو  .(1)«َوَتَعاَلْقَت  َرب ـَا َتَباَرْكَت  َطاَدْيَت، َم

 الفدايةَ  اهلل السم فػقف طظقؿة، ومؼاصد جؾقؾة مطالب طؾك مشتؿٌؾ  طظقؿٌ  دطاءٌ  وهذا
 ،تدبقره وتحت بقده فاكؾَّ  إمقرَ  بلنَّ  اإلقرار مع ،والققاية والربكة لل  قَ توال ،والعافقةَ 

 .(2)يؽـ َلؿ يشل َلؿ وما كان شاء فؿا

 ةالتامَّ  الفداية اهلل سماُل  فقف «هديت فقؿـ اهدين الؾ فؿ  » الدطاء: هذا لأوَّ  يف وققلف
 بال الحؼَّ  العبدُ  يعؾؿَ  أن الفدايةُ  فؾقست ،بف وطؿؾف بالحؼ   العبد لعؾؿ الجامعة الـافعة
 التقفقؼ هل الـافعةُ  فالفدايةُ  بف، يفتدي كافعٍ  ؿٍ طؾ بال يعؿؾ أن كذلؽ ولقست بف، طؿؾ
 الصالح. والعؿؾ الـافع لؾعؾؿ

 فىائد: فيه «َهَديت فيَمن» وقىله:

 وحسـ ورفؼتفؿ فؿمرتِ وزُ  الؿفديقـ جؿؾة يف فيدخؾَ  أن لف سمال فأكَّ  ها:احدإ
 .ارفقؼً  أولئؽ

 ابشرً  طبادك مـ ديَت هَ  قد رب يا أي: وإكعامف، بنحساكف إلقف تقساًل  فقف أنَّ  الثاكقة:
                                                           

 «الـسائلســ »و (،464« )رتمذيال جامع»(، و1415« )ســ أبل داود» (، و1/199) «الؿسـد» (1)
حف إلباين  (،1178) «ســ بـ ماجف»(، و1745)  (.1163« )صحقح أبل داود»يف  وصحَّ

 «دروس وفتاوى يف الحرم الؿؽل»(، و111ٓبـ الؼقؿ )« شػاء العؾقؾ»( اكظر يف شرح هذا الدطاء: 1)
 (.137-131)ص: لؾشقخ محؿد بـ صالح العثقؿقـ 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 فؿ.يتَ دَ هَ  كؿا واهدين إلقفؿ أحسـَت  كؿا إللَّ  فلحسـ :اوإحساكً  مـؽ فضاًل  :اكثقرً 

 مـؽ كان ؿاوإكَّ  ،بلكػسفؿ وٓ مـفؿ يؽـ َلؿ الفدى مـ ٕولئؽ حصؾ ما أنَّ  الثالثة:
 فؿ.يتَ دَ هَ  الذي فلكت

ِ » وققلف:  مـ العافقة وهل ،الؿطؾؼة العافقة اهلل سماُل  فقف «طافقت ـفقؿَ  لوطافـ
 فيحبُّ  ٓ ما وفعؾ ،والػتـ وإسؼام وإمراض والغػؾة والعصقان والػسقق الؽػر
 :العافقة مـ إلقف بَّ أح اشقئً  بُّ الرَّ  ئؾُس  ما ولفذا العافقة، حؼقؼةُ  هففذ يحبف، ما وترك

  .وأسبابف فكؾ   ر  الشَّ  مـ صلؾتخؾُّ  جامعةٌ  كؾؿةٌ  فإكَّ 

 بـ ؾؽَ َش  طـ ،هوغقرُ  «الؿػرد إدب» يف البخاري رواه ما :هذا طؾك يدل اؿَّ ومِ 
ِ  الؾ فؿ   :قؾ» قال: ،بف أكتػعُ  دطاءً  ؿـلطؾ   ،اهلل رسقل يا :قؾت :قال  ؿقدُح   لطافـ
ِ مَ  ر  وَش  لوقؾبِ  ولساين ريوبص ؿعلَس  ر  َش  مـ  .(1)«لق  ـ

  .وأخرة الدكقا يف فاكؾ   الشرور مـ لؾققاية وشامؾةٌ  جامعةٌ  دطقةٌ  ففل

 رسقل يا :قؾت قال: فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؿ   العباس طـ ،وغقره «الؿػرد إدب» ويف
ِ طؾ   ،اهلل  ثؿ قؾقاًل  مؽثُت  ثؿَّ  ،«العافقةَ  اهللَ  ؾِ س ،طباُس  يا» فؼال: ،بف اهلل أسلل اشقئً  لؿـ

 ،اهلل رسقل طؿ   يا ،طباس يا» فؼال: .اهلل رسقل يا بف اهللَ  أسلل اشقئً  ؿـلطؾ   فؼؾت: جئت
 .(2)«وأخرة الدكقا يف العافقةَ  اهللَ  ؾِ َس 

ِ وتقل  » وققلف:  التقفقَؼ  ؼتضلي الذي الؽامؾ لل  قَ التَّ  اهلل سماُل  فقف «قَت تقل   ـفقؿَ  لـ

 ٻ ٱ﴿ تعالك: ققلف ومـف اهلل، يغضب ما كؾ   طـ واإلبعادَ  والتسديدَ  رَ والـص واإلطاكةَ 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وققلف: ،[157]البؼرة: ﴾پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ،[68طؿران: ]آل ﴾وئ ەئ ەئ﴿ وققلف: ،[196]إطراف: ﴾ڀ پ پ پپ

 وكصرهؿ حػظفؿ تؼتضل هبؿ خاصة وٓيةٌ  وهل ،[19]الجاثقة: ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ وققلف:
                                                           

حف إلباين 663« )ػردإدب الؿ»(، و5456) «ســ الـسائل» (1) صحقح »يف  (، وصحَّ
 (.515) «إدب الؿػرد

 .(478تؼدم تخريجف )ص: ( 1)
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 ُدَعاُء الُقُنىِث ِفي َصالِة الِىْجسِ 

 ٓ فإك  » الدطاء: هذا يف فققلُ  هذا طؾك ويدلُّ  الشرور، مـ ووقايتفؿ ومعقكتفؿ وتليقدهؿ
 أنَّ  طؾك تـبقف هذا ويف لف، تقلقؽ بسبب غالب طزيزٌ  مـصقرٌ  فكَّ إ :أي ،«والقت مـ ذل  يَ 
َّٓ  اهلل، تقلل مـ فاتف ما بـؼصان ففق الـاس يف ذل   لف ؾَص َح  ـمَ   الؽامؾة ٓيةالقَ  عفؿوإ

ـْ  طؾقف طؾ  ُس  ولق ف،كؾُّ  لُّ الذُّ  يـتػل  الذلقؾ. غقر العزيز ففق إرض أقطار يف م

 سمال هذا فػل ،الثابت الؽثقر الخقر هل :الربكةُ  «أططقت افقؿ لل وبارك» وققلف:
 لف فتَ يثب   بلن :ذلؽ غقر أو سؽـم أو ولد أو مال أو طؾؿ مـ أططاه ما كؾ   يف الربكة اهلل

 أفات. ـم فويسؾؿَ  ويحػظف فقف، لف عَ ويقس  

 بالشر يؼضل قد تعالك اهلل فننَّ  ف،قضقتَ  الذي شرَّ  :أي ،«قضقت ما شر وقـل» وققلف:
 خقرٌ  فوخؾؼَ  ففعؾَ  فننَّ  ،وفعؾف خؾؼف يف ٓ مخؾققاتف بعض يف واقعٌ  والشرُّ  بالغة، لحؽؿة

 والحػظ أفات مـ والسالمة الشرور مـ الققاية اهلل سمال يتضؿـ الدطاء وهذا ف،كؾُّ 
 والػتـ. الباليا طـ

 طؾك يؼضل فبلكَّ  سبحاكف اهلل إلك التقسؾ فقف «طؾقؽ كَض ؼْ يُ  وٓ تؼضل ؽإك  » وققلف:
 يؼضل سبحاكف ففق الشامؾة، والؼدرة الـافذةَ  والؿشقئةَ  التامَّ  الحؽؿَ  لف ٕنَّ  :شلء كؾ  
 .لؼضائف معؼب وٓ ؽؿفلحُ  رادَّ  ٓ ،يريد بؿا فقفؿ ويحؽؿ يشاء بؿا طباده يف

 بشلء، العباد مـ أحدٌ  طؾقف يؼضل ٓ سبحاكف فكَّ إ :أي «ؽطؾق كَض ؼْ يُ  وٓ» قلف:وق
 ويؼضل يشاء بؿا طؾقفؿ يحؽؿ الذي هق سبحاكف اهلل بؾ ،اهلل طؾك يحؽؿقن ٓ فالعباد
 يريد. بؿا فقفؿ

 ققلف: يف سبؼ لؿا كالتعؾقؾ هذا «ديتاط ـْ مَ  يعز وٓ قتوالَ  ـْ مَ  يذل ٓ فإك  » وققلف:
 العبدَ  طادى وإذا ،لُّ ذِ يَ  ٓ ففنكَّ  العبدَ  كتقلَّ  إذا سبحاكف اهلل فننَّ  ،«تقلقت فقؿـ ـلوتقل  »

َّٓ  الذل مـ والققايةُ  العز، كقُؾ  طؾبيُ  وٓ ،زُّ عِ يَ  ٓ ففنكَّ   ڈ ڈ ڎ﴿ ،سبحاكف مـفإ
 ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 .[16طؿران: آل] ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة602
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ُدَعاُء الُقُنىِث ِفي َصالِة الِىْجسِ 

 ٓ فإك  » الدطاء: هذا يف فققلُ  هذا طؾك ويدلُّ  الشرور، مـ ووقايتفؿ ومعقكتفؿ وتليقدهؿ
 أنَّ  طؾك تـبقف هذا ويف لف، تقلقؽ بسبب غالب طزيزٌ  مـصقرٌ  فكَّ إ :أي ،«والقت مـ ذل  يَ 
َّٓ  اهلل، تقلل مـ فاتف ما بـؼصان ففق الـاس يف ذل   لف ؾَص َح  ـمَ   الؽامؾة ٓيةالقَ  عفؿوإ

ـْ  طؾقف طؾ  ُس  ولق ف،كؾُّ  لُّ الذُّ  يـتػل  الذلقؾ. غقر العزيز ففق إرض أقطار يف م

 سمال هذا فػل ،الثابت الؽثقر الخقر هل :الربكةُ  «أططقت افقؿ لل وبارك» وققلف:
 لف فتَ يثب   بلن :ذلؽ غقر أو سؽـم أو ولد أو مال أو طؾؿ مـ أططاه ما كؾ   يف الربكة اهلل

 أفات. ـم فويسؾؿَ  ويحػظف فقف، لف عَ ويقس  

 بالشر يؼضل قد تعالك اهلل فننَّ  ف،قضقتَ  الذي شرَّ  :أي ،«قضقت ما شر وقـل» وققلف:
 خقرٌ  فوخؾؼَ  ففعؾَ  فننَّ  ،وفعؾف خؾؼف يف ٓ مخؾققاتف بعض يف واقعٌ  والشرُّ  بالغة، لحؽؿة

 والحػظ أفات مـ والسالمة الشرور مـ الققاية اهلل سمال يتضؿـ الدطاء وهذا ف،كؾُّ 
 والػتـ. الباليا طـ

 طؾك يؼضل فبلكَّ  سبحاكف اهلل إلك التقسؾ فقف «طؾقؽ كَض ؼْ يُ  وٓ تؼضل ؽإك  » وققلف:
 يؼضل سبحاكف ففق الشامؾة، والؼدرة الـافذةَ  والؿشقئةَ  التامَّ  الحؽؿَ  لف ٕنَّ  :شلء كؾ  
 .لؼضائف معؼب وٓ ؽؿفلحُ  رادَّ  ٓ ،يريد بؿا فقفؿ ويحؽؿ يشاء بؿا طباده يف

 بشلء، العباد مـ أحدٌ  طؾقف يؼضل ٓ سبحاكف فكَّ إ :أي «ؽطؾق كَض ؼْ يُ  وٓ» قلف:وق
 ويؼضل يشاء بؿا طؾقفؿ يحؽؿ الذي هق سبحاكف اهلل بؾ ،اهلل طؾك يحؽؿقن ٓ فالعباد
 يريد. بؿا فقفؿ

 ققلف: يف سبؼ لؿا كالتعؾقؾ هذا «ديتاط ـْ مَ  يعز وٓ قتوالَ  ـْ مَ  يذل ٓ فإك  » وققلف:
 العبدَ  طادى وإذا ،لُّ ذِ يَ  ٓ ففنكَّ  العبدَ  كتقلَّ  إذا سبحاكف اهلل فننَّ  ،«تقلقت فقؿـ ـلوتقل  »

َّٓ  الذل مـ والققايةُ  العز، كقُؾ  طؾبيُ  وٓ ،زُّ عِ يَ  ٓ ففنكَّ   ڈ ڈ ڎ﴿ ،سبحاكف مـفإ
 ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 .[16طؿران: آل] ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار603
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

603 دعاء القنوت في صالة الوتر
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 العظؿةُ  فؾؽ ،اهلل يا تعاضؿَت  :أي ،«تباركت» كـمع «تعالقتو ربـا تباركت» وققلف:
 ؽ.إحساكُ  وطؿَّ  ؽخقراتُ  وكثرت ؽأوصافُ  تؿَ وطظُ  التام، والؽربياء الؽامؾة

 ؾلُّ العَ  سبحاكف ففق ،اوقفرً  اوقدرً  اذاتً  الؿطؾؼ العؾقَّ  لؽ نَّ إ :أي ،«قتوتعالَ » وققلف:
 صػاتف طؾقُّ  وهق ،رهدْ بؼَ  ؾلُّ عالو وكؿالف، فبجالل يؾقؼ استقاءً  طرشف طؾك استقى قد ،بذاتف

 رَ فَ قَ  حقث هبؼفر العؾلُّ و أحد، صػةُ  يؼارهبا وٓ يؿاثؾفا ٓ ،طظقؿةٌ  فِ تِ اصػ فننَّ  ،فاوطظؿتُ 
 مـفؿ يتحرك فال بقده كقاصقفؿ الخؾؼ فجؿقع بلسرها، الؽائـاُت  لف وداكت ،شلء كؾَّ 
َّٓ  ساكـ يسؽـ وٓ كتحر  م  بنذكف.إ

 الدكقا يف السعادة وأصقل الخقر قاببٕ جامع طظقؿ دطاءٌ  ففذا :كؾ   وطؾك 
 صالة اهب يختؿ التل -القتر صالة- الصالة هذه يف بف يعتـل أن الؿسؾؿ فعؾك ،وأخرة
 خقر، مـ استطاع بؿا الؿممـقـ لعؿقم الدطاءَ  لؽذ طؾك الؿسؾؿُ  زاد لق بلس وٓ الؾقؾ،

 واهلل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك والسالم والصالة فؿأطدائ طؾك والدطاءَ  لفؿ، وآستغػارَ 
 الؿقف ؼ.

 

 
 

 

 

│ 
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 بػعؾ ؿَّ هَ  إذا فيؼقلَ  أن لؾؿسؾؿ ستحبُّ يُ  الذي آستخارة دطاءِ  طـ هـا الحديُث 

  اهلل طبد بـ جابر طـ «البخاري صحقح» فػل مآلف، يعرف وٓ فطاقبتَ  يدري ٓ أمر
قَرةَ  ُيَعؾ ُؿـَا َكَؿا اؾ فَ كُ  إُُمقرِ  فِل آْستَِخاَرةَ  ُيَعؾ ُؿـَا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قُل َرُس  َكانَ  قال: ـَ  السُّ  الُؼْرآِن، مِ

ـِ  َفْؾَقْرَكعْ  بِإَْمرِ  َأَحُدُكؿْ  َهؿ   إِذا» َيُؼقُل: ـْ  َرْكَعتَْق ُفؿ   ْلقَُؼْؾ: ُثؿ   الَػرِيَضِة، َغْقرِ  ِم  إِك ل الؾ 
ـْ  َوَأْسَلُلَؽ  بُِؼْدَرتَِؽ، َوَأْسَتْؼِدُركَ  ْؾِؿَؽ،بِعِ  َأْسَتِخقُركَ  َٓ  َتْؼِدرُ  َفنِك َؽ  الَعظِقِؿ، َفْضِؾَؽ  ِم َو

َٓ  َوَتْعَؾؿُ  َأْقِدُر، ُفؿ   الُغُققِب، مُ َطال   َوَأْكَت  َأْطَؾُؿ،َو  لِل َخْقرٌ  إَْمرَ  َهَذا َأن   َتْعَؾؿُ  ُكـَْت  إِنْ  الؾ 
ْرهُ  لِل، َفاْقُدْرهُ  -َوآِجِؾفِ  َأْمرِي َطاِجؾِ  :َقاَل  َأوْ - َأْمِري َطاقَِبةِ وَ  َوَمَعاِشل ِديـِل فِل  ُثؿ   لِل َوَيس 

 َأوْ - َأْمرِي َوَطاقَِبةِ  َوَمَعاِشل ِديـِل فِل لِل َشر   إَْمرَ  َهَذا َأن   َتْعَؾؿُ  ُكـَْت  َوإِنْ  فِقِف، لِل َباِركْ 
 ُثؿ   َكاَن، َحْقُث  الَخْقرَ  لِلَ  واْقُدرْ  َطـُْف، َواْصرِْفـِل َطـ ل رِْففُ َفاْص  -َوآِجِؾفِ  َأْمرِي َطاِجؾِ  :َقاَل 

ل» :َقاَل  .«بِفِ  َأْرِضـِل  .(1)«َحاَجَتفُ  َوُيَسؿ 

 صؾب مؼام ،الؿؼام هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  إلقف أرشد الذي الؿباركُ  العظقؿُ  الدطاءُ  وهذا
 إلك أو خقر إلك هق هؾ :مآلف يف مرتدد وهق ،الؿسؾؿُ  طؾقف ؼدميُ  الذي إمر يف الخقرة

 الجاهؾقة أهؾ طؾقف كان طؿا اإلسالم ةٕمَّ  قٌض طِ  هق ،ضر   إلك أو كػع إلك هق وهؾ ؟شر
 أو سػر أو كؽاح مـ حاجةٌ  مـفؿ لؾقاحد ْت دَ بَ  إذا بإزٓم وآستؼسام الطقر رْج زَ  مـ
 كان فٌ ػَ َس و ضالٌل  وهذا الغقب، يف لفؿ سؿقُ  ما طؾؿ بذلؽ فقطؾبقن ،ذلؽ كحق أو بقع
 ومػاتقح إمقر راشدمَ  إلك تعالك اهلل هداهؿ فؼد اإلسالم ةُ أمَّ  اوأمَّ  .الجاهؾقة أهؾ طؾقف
 ديتهُ  الذي العظقؿ الدطاء هذا ذلؽؿ ومـ وأخرة، الدكقا يف السعادة بؾوُس  الخقر
 اإلسالم. أمة إلقف
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 بػعؾ ؿَّ هَ  إذا فيؼقلَ  أن لؾؿسؾؿ ستحبُّ يُ  الذي آستخارة دطاءِ  طـ هـا الحديُث 

  اهلل طبد بـ جابر طـ «البخاري صحقح» فػل مآلف، يعرف وٓ فطاقبتَ  يدري ٓ أمر
قَرةَ  ُيَعؾ ُؿـَا َكَؿا اؾ فَ كُ  إُُمقرِ  فِل آْستَِخاَرةَ  ُيَعؾ ُؿـَا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قُل َرُس  َكانَ  قال: ـَ  السُّ  الُؼْرآِن، مِ

ـِ  َفْؾَقْرَكعْ  بِإَْمرِ  َأَحُدُكؿْ  َهؿ   إِذا» َيُؼقُل: ـْ  َرْكَعتَْق ُفؿ   ْلقَُؼْؾ: ُثؿ   الَػرِيَضِة، َغْقرِ  ِم  إِك ل الؾ 
ـْ  َوَأْسَلُلَؽ  بُِؼْدَرتَِؽ، َوَأْسَتْؼِدُركَ  ْؾِؿَؽ،بِعِ  َأْسَتِخقُركَ  َٓ  َتْؼِدرُ  َفنِك َؽ  الَعظِقِؿ، َفْضِؾَؽ  ِم َو

َٓ  َوَتْعَؾؿُ  َأْقِدُر، ُفؿ   الُغُققِب، مُ َطال   َوَأْكَت  َأْطَؾُؿ،َو  لِل َخْقرٌ  إَْمرَ  َهَذا َأن   َتْعَؾؿُ  ُكـَْت  إِنْ  الؾ 
ْرهُ  لِل، َفاْقُدْرهُ  -َوآِجِؾفِ  َأْمرِي َطاِجؾِ  :َقاَل  َأوْ - َأْمِري َطاقَِبةِ وَ  َوَمَعاِشل ِديـِل فِل  ُثؿ   لِل َوَيس 

 َأوْ - َأْمرِي َوَطاقَِبةِ  َوَمَعاِشل ِديـِل فِل لِل َشر   إَْمرَ  َهَذا َأن   َتْعَؾؿُ  ُكـَْت  َوإِنْ  فِقِف، لِل َباِركْ 
 ُثؿ   َكاَن، َحْقُث  الَخْقرَ  لِلَ  واْقُدرْ  َطـُْف، َواْصرِْفـِل َطـ ل رِْففُ َفاْص  -َوآِجِؾفِ  َأْمرِي َطاِجؾِ  :َقاَل 

ل» :َقاَل  .«بِفِ  َأْرِضـِل  .(1)«َحاَجَتفُ  َوُيَسؿ 

 صؾب مؼام ،الؿؼام هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  إلقف أرشد الذي الؿباركُ  العظقؿُ  الدطاءُ  وهذا
 إلك أو خقر إلك هق هؾ :مآلف يف مرتدد وهق ،الؿسؾؿُ  طؾقف ؼدميُ  الذي إمر يف الخقرة

 الجاهؾقة أهؾ طؾقف كان طؿا اإلسالم ةٕمَّ  قٌض طِ  هق ،ضر   إلك أو كػع إلك هق وهؾ ؟شر
 أو سػر أو كؽاح مـ حاجةٌ  مـفؿ لؾقاحد ْت دَ بَ  إذا بإزٓم وآستؼسام الطقر رْج زَ  مـ
 كان فٌ ػَ َس و ضالٌل  وهذا الغقب، يف لفؿ سؿقُ  ما طؾؿ بذلؽ فقطؾبقن ،ذلؽ كحق أو بقع
 ومػاتقح إمقر راشدمَ  إلك تعالك اهلل هداهؿ فؼد اإلسالم ةُ أمَّ  اوأمَّ  .الجاهؾقة أهؾ طؾقف
 ديتهُ  الذي العظقؿ الدطاء هذا ذلؽؿ ومـ وأخرة، الدكقا يف السعادة بؾوُس  الخقر
 اإلسالم. أمة إلقف
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 ،وتقكٌؾ  وطبقديةٌ  وافتؼارٌ  حقدتق هق الذي الدطاء هبذا فؿَض وطقَّ » : الؼقؿ ابـ قال
َّٓ  بالحسـات يليت ٓ الذي ف،كؾُّ  الخقرُ  بقده لؿـ وسمال َّٓ  ئاتالسق   يصرف وٓ هق،إ إ
 أحد يستطع َلؿ أمسؽفا وإذا طـف، فاَس حب أحدٌ  يستطع َلؿ رحؿة لعبده فتح إذا الذي هق،

 الؿقؿقن الطالع هق الدطاءُ  ففذا ،هوكحق الطالع واختقار والتـجقؿ التطقر مـ إلقف فاإرسالَ 
 أهؾ صالع ٓ الحسـك، اهلل مـ لفؿ سبؼت الذيـ والتقفقؼ، السعادة أهؾ صالعُ  السعقد،
 .[96]الحجر:  ﴾ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ ٓنذْ والخِ  والشؼاء الشرك

 كؿال مـ كؿالف بصػات واإلقرارَ  سبحاكف، بقجقده اإلقرارَ  الدطاءُ  هذا ـفتضؿَّ 
 َؾ والتقكُّ  بف، وآستعاكةَ  إلقف، إمر وتػقيَض  بربقبقتف، واإلقرارَ  رادة،واإل والؼدرة العؾؿ
َّٓ  والؼقة الحقل مـ ير  بَ تَّ وال كػسف طفدة مـ والخروَج  طؾقف،  بعجزه العبد واطرتاَف  ،فبإ
 وإَلفف وفاصره ولق ف بقد كؾَّف ذلؽ وأنَّ  لفا، وإرادتف طؾقفا، وقدرتف فكػس بؿصؾحة طؾؿف طـ

 واستؼسامٌ  إلقف وتػقيٌض  اهلل طؾك تقكٌؾ  آستخارةَ  أنَّ  والؿؼصقد قال: أن إلك ...الحؼ  
 عؿصَ  يذوق ٓ الذي ا،رب   بف اَض الر   لقازم ـْ مِ  وهل لعبده، اختقاره وحسـ وطؾؿف درتفبؼُ 

 هـ.ا .(1)«ةسعادال طالمة فذلؽ بعدها بالؿؼدور َل ِض رَ  وإن كذلؽ، يؽـ َلؿ مـ اإليؿان

 طؾك الؽامؾة بؼدرتف هرَ دَ واستؼْ  ،شلء بؽؾ   الؿحقط بعؾؿف فربَّ  استخار ـمَ  كدم وما
 العظقؿ. فضؾف مـ سبحاكف وسللف شلء، كؾ  

 كؿا ،فاكؾ   إمقر يف آستخارة ؿـاعؾ  يُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» : جابر وققُل 
 والؿحافظة اءالدط هبذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   اهتؿام ةشدَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف «الؼرآن مـ سقرةال يعؾؿـا
 بف. والعـاية طؾقف

 طاقبتفا ما يدري ٓ التل إمقر مـ :أي ،«بإمر أحدكؿ ؿ  هَ  إذا» :لـا يؼقل» وققلف:
 الؿحرم. ترك أو القاجب فعؾ يف استخارة وٓ ذلؽ، كحق أو الزواج أو السػر :مثؾ

 صؾقاتال غقر مـ ركعتقـ ؾ  َص فؾقُ  :أي ،«الػريضة غقر مـ ركعتقـ فؾقركع» وققلف:
 وتحؼقؼ فمطؾقب إلجابة اوسببً  الخقر، لـقؾ لف اتاًح ػْ مِ  فصالتُ  لتؽقن وذلؽ الؿػروضة،
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 ُدَعاُء الاْطِتَخاَزةِ 

 هِ سقر أو الؼرآن آي مـ ـةمعقَّ  قراءة تعققـ الحديث صرق مـ شلء يف يلِت  ولؿ مرغقبف،
 ـ.معق شلء التزام دون الؼرآن مـ لف اهلل هرَ يسَّ  ما الؿستخقرُ  يؼرأُ  ولذا صالة،ال ههذ يف لتؼرأ

 ؿ،يسؾ   أن بعد :أي ،الصالة مـ الػراغ بعد يؽقن الدطاء أنَّ  ضاهره «ؼؾلقَ  ثؿ» وققلف:
 لكوْ وإَ  .ودطائفا الصالة أذكار مـ الػراغ بعد :أي ،السالم قبؾ ذلؽ أنَّ  ويحتؿؾ
 ٕنَّ  :الدطاء طـد يديف يرفع أن وإفضُؾ  السالم، بعد الدطاء يؽقن أن :أي ،إول

 الدطاء. إجابة بأسبا مـ فؿارفعَ 

 يف يجتفد أن وطؾقف طؾقف، حرج فال كتاب مـ وقرأ ،الدطاءَ  يحػظ ٓ كان ـومَ 
 ،العظقؿ الدطاء هذا معاين يف والتلمؾ الدطاء، يف دقوالص   هلل والخشقع قؾبف إحضار

 يصؾ ل فنكَّف ،آستخارة إلك واحتاج كتاٌب  بحضرتف ولقس لؾدطاء احافظً  يؽـ لؿ ـْ ومَ 
ر بؿا دطقوي ركعتقـ  الخقرة. صؾب معاين مـ لف تقسَّ

 لل تختار أن -اهلل يا- مـؽ أصؾب :أي ،«بعؾؿؽ أستخقرك إين الؾ فؿ  » وققلف:
 وبؿا سقؽقن وبؿا كان بؿا ،شلء بؽؾ   الؿحقط بعؾؿؽ مـفا وإرشدَ  إمقر مـ الخقرَ 
 يؽقن. كقػ كان لق يؽـ َلؿ

 كؾ   طؾك بؼدرتؽ طؾقف ينرَ دِ ؼْ تُ  أن مـؽ أصؾب :أي ،«درتؽبؼُ  وأستؼدرك» وققلف:
 شلء.

 ـلتؽرمَ  أن -اهلل يا- مـؽ أصؾب :أي ،«العظقؿ فضؾؽ مـ أسللؽو» وققلف:
 لؽ. شريؽ ٓ ؿُ عِ والؿـْ  كوحدَ  ُؾ الؿتػض   أكت ؽٕكَّ  :بعطائؽ طؾلَّ  َـّ ؿُ وتَ  بػضؾؽ

 اإليؿانُ  فقف «الغققب مطال   وأكت ،أطؾؿ وٓ وتعؾؿ أقدر وٓ رُ تؼدِ  ؽفنك  » وققلف:
 يف وٓ إرض يف شلءٌ  طؾؿف طـ يعزب ٓ فوأكَّ  ،شلء وبؽؾ   شلء كؾ   طؾك اهلل بؼدرة

 ومقٓه. دهسق   إلك وافتؼاره وطجزه العبد بضعػ وآطرتاُف  السؿاء،

 أو ابقعً  أو ازواًج  كان إن بعقـف قفؿ  َس ويُ  «إمر هذا أن   تعؾؿ كـت إن الؾ فؿ  » وققلف:
 ذلؽ. غقرَ  أو اسػرً 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة606
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ُدَعاُء الاْطِتَخاَزةِ 

 هِ سقر أو الؼرآن آي مـ ـةمعقَّ  قراءة تعققـ الحديث صرق مـ شلء يف يلِت  ولؿ مرغقبف،
 ـ.معق شلء التزام دون الؼرآن مـ لف اهلل هرَ يسَّ  ما الؿستخقرُ  يؼرأُ  ولذا صالة،ال ههذ يف لتؼرأ

 ؿ،يسؾ   أن بعد :أي ،الصالة مـ الػراغ بعد يؽقن الدطاء أنَّ  ضاهره «ؼؾلقَ  ثؿ» وققلف:
 لكوْ وإَ  .ودطائفا الصالة أذكار مـ الػراغ بعد :أي ،السالم قبؾ ذلؽ أنَّ  ويحتؿؾ
 ٕنَّ  :الدطاء طـد يديف يرفع أن وإفضُؾ  السالم، بعد الدطاء يؽقن أن :أي ،إول

 الدطاء. إجابة بأسبا مـ فؿارفعَ 

 يف يجتفد أن وطؾقف طؾقف، حرج فال كتاب مـ وقرأ ،الدطاءَ  يحػظ ٓ كان ـومَ 
 ،العظقؿ الدطاء هذا معاين يف والتلمؾ الدطاء، يف دقوالص   هلل والخشقع قؾبف إحضار

 يصؾ ل فنكَّف ،آستخارة إلك واحتاج كتاٌب  بحضرتف ولقس لؾدطاء احافظً  يؽـ لؿ ـْ ومَ 
ر بؿا دطقوي ركعتقـ  الخقرة. صؾب معاين مـ لف تقسَّ

 لل تختار أن -اهلل يا- مـؽ أصؾب :أي ،«بعؾؿؽ أستخقرك إين الؾ فؿ  » وققلف:
 وبؿا سقؽقن وبؿا كان بؿا ،شلء بؽؾ   الؿحقط بعؾؿؽ مـفا وإرشدَ  إمقر مـ الخقرَ 
 يؽقن. كقػ كان لق يؽـ َلؿ

 كؾ   طؾك بؼدرتؽ طؾقف ينرَ دِ ؼْ تُ  أن مـؽ أصؾب :أي ،«درتؽبؼُ  وأستؼدرك» وققلف:
 شلء.

 ـلتؽرمَ  أن -اهلل يا- مـؽ أصؾب :أي ،«العظقؿ فضؾؽ مـ أسللؽو» وققلف:
 لؽ. شريؽ ٓ ؿُ عِ والؿـْ  كوحدَ  ُؾ الؿتػض   أكت ؽٕكَّ  :بعطائؽ طؾلَّ  َـّ ؿُ وتَ  بػضؾؽ

 اإليؿانُ  فقف «الغققب مطال   وأكت ،أطؾؿ وٓ وتعؾؿ أقدر وٓ رُ تؼدِ  ؽفنك  » وققلف:
 يف وٓ إرض يف شلءٌ  طؾؿف طـ يعزب ٓ فوأكَّ  ،شلء وبؽؾ   شلء كؾ   طؾك اهلل بؼدرة

 ومقٓه. دهسق   إلك وافتؼاره وطجزه العبد بضعػ وآطرتاُف  السؿاء،

 أو ابقعً  أو ازواًج  كان إن بعقـف قفؿ  َس ويُ  «إمر هذا أن   تعؾؿ كـت إن الؾ فؿ  » وققلف:
 ذلؽ. غقرَ  أو اسػرً 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار607
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

607 دعاء االستخارة
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 سبحاكف بُّ الرَّ  اوأمَّ  أمره، بعاقبة العبد طؾؿ طدم إلك يرجع «تعؾؿ كـت إن» وققلف:
 شلء. بؽؾ   محقطٌ  ففعؾؿُ 

ِ  يف لل خقرٌ » وققلف:  ؿَ ؾِ َس  فنذا ،إهؿُّ  فٕكَّ  :يـالد   مقدَّ  «أمري وطاقبة ومعاشل لديـ
 بعده. خقر فال ؾَّ اختَ  وإذا ،حاصٌؾ  فالخقرُ  يـالد  

 لؾؿعـك يانيمد   وهؿا ،الراوي مـ شؽ   هذا ««وآجؾف أمري طاجؾ» :قال أو» وققلف:
 السابؼ.

 .ارً سَّ ومقَ  ارً مؼدَّ  لل اجعؾف :أي ،«لل رهس  ويَ  لل هرْ فاقُد » وققلف:

 عؿةالـ   ثبقَت  تتضؿـ ركةُ فالبَ  ػف،طوضا طؾلَّ  فمْ دِ أَ  :أي ،«فقف لل بارك ثؿ» وققلف:
 ها.قَّ ؿُ وكُ 

 أن اهلل سماُل  فقف ،الدطاء آخر إلك «…لل شر إمر هذا أن عؾؿت كـت وإن» وققلف:
ا بالف طـ إمرَ  هذا يصرَف   حقث الخقرَ  لف يؽتب وأن ،وبقـف بقـف يباطدَ  أنو ،إن كان شر 
 طدم. إن طدمف أو جدوُ  إن إمر ذلؽ وجقد مـ اهلل قسؿ بؿا ضاالر   فيرزقَ  وأن كان،

 السبقؾ. سقاء إلك وحده الفادي وهق سبحاكف، بقده ؼوالتقفق اهلل، يختاره فقؿا والخقرُ 

 

 

 

│ 
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 مـ اإلكسانَ  يصقب قد ما طالج يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ طديدة أحاديُث  ةـَّ السُّ  يف ثبت لؼد

 مصائَب  مـ بف حؾُّ يَ  ما بسبب كػسف يف اإلكسانُ  يجده قد الذي ؿوإلَ  ةالشدَّ  وهق ب،رْ الؽَ 
 وتمرقف. وتحزكف فتغؿف اإلكسان قهتد ،زَل وكقا

  :ذلؽ طالج يف القاردة إحاديث ومـ

 ِطـْدَ  َيُؼقُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  ، سطبا ابـ طـ ومسؾؿ البخاري رواه ما
ٓ   إَِلفَ َٓ » :الَؽْرِب  ٓ   إَِلفَ َٓ  الَحِؾقُؿ، الَعظِقؿُ  اهللُ إِ ٓ   إَِلفَ َٓ  ِؿ،الَعظِق الَعْرشِ  َرب   اهللُ إِ  اهللُ إِ

َؿَقاِت  َرب    .(1)«الَؽرِيؿِ  الَعْرشِ  َوَرب   إَْرضِ  َوَرب   الس 

 لل قال :قالت  قسؿَ طُ  بـت أسؿاء طـ هؿاوغقرُ  ماجف وابـ دودا أبق وروى
ـ   َكِؾَؿاٍت  ُأَطؾ ُؿِؽ  َٓ أ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل  اهللُ  اهللُ  -الَؽْرِب  فِل :َأوْ - الَؽْرِب  ِطـَْد  َتُؼقلِقـَُف
 .(2)«اَشْقئً  بِفِ  ُأْشرِكُ َٓ  َرب ل،

 َدَطَقاُت » قال: فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ، ةبؽر أبل طـ «ســف» يف داود أبق وروى
ُفؿ   الَؿْؽُروِب: ـٍ  َصْرَفةَ  َكْػِسل إَِلك َتؽِْؾـِل اَل فَ  َأْرُجق، َرْحَؿَتَؽ  الؾ   َشْلكِل لِل َوَأْصِؾْح  َطْق

ُف، ٓ   َلفَ إِ َٓ  ُكؾ   .(3)«َأْكَت إِ

 َدْطَقةُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  وقاص أبل بـ سعد طـ الرتمذي وروى
ـِ  فِل َوُهقَ  َدَطا إِذْ  الـ قنِ  ِذي ٓ   إلفَٓ  الُحقِت: َبْط ـَ  ُكـُْت  إِك ل ُسْبَحاَكَؽ  َأْكَت إِ ـَ  ِم  ؛الظَالِِؿق

                                                           
 (.1713« )صحقح مسؾؿ»و ،(6346)« صحقح البخاري( »1)
حف 3881« )ســ ابـ ماجف»(، و1515« )ســ أبل داود»(، و369/ 6) «الؿسـد( »1) (، وصحَّ

 (.1814« )صحقح الرتغقب»إلباين يف 
ـف إلباين يف 5191« )ســ أبل داود»(، و46/ 5) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 3) صحقح »(، وحسَّ

 (.3388« )الجامع
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة608
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 مـ اإلكسانَ  يصقب قد ما طالج يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ طديدة أحاديُث  ةـَّ السُّ  يف ثبت لؼد

 مصائَب  مـ بف حؾُّ يَ  ما بسبب كػسف يف اإلكسانُ  يجده قد الذي ؿوإلَ  ةالشدَّ  وهق ب،رْ الؽَ 
 وتمرقف. وتحزكف فتغؿف اإلكسان قهتد ،زَل وكقا

  :ذلؽ طالج يف القاردة إحاديث ومـ

 ِطـْدَ  َيُؼقُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  ، سطبا ابـ طـ ومسؾؿ البخاري رواه ما
ٓ   إَِلفَ َٓ » :الَؽْرِب  ٓ   إَِلفَ َٓ  الَحِؾقُؿ، الَعظِقؿُ  اهللُ إِ ٓ   إَِلفَ َٓ  ِؿ،الَعظِق الَعْرشِ  َرب   اهللُ إِ  اهللُ إِ

َؿَقاِت  َرب    .(1)«الَؽرِيؿِ  الَعْرشِ  َوَرب   إَْرضِ  َوَرب   الس 

 لل قال :قالت  قسؿَ طُ  بـت أسؿاء طـ هؿاوغقرُ  ماجف وابـ دودا أبق وروى
ـ   َكِؾَؿاٍت  ُأَطؾ ُؿِؽ  َٓ أ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل  اهللُ  اهللُ  -الَؽْرِب  فِل :َأوْ - الَؽْرِب  ِطـَْد  َتُؼقلِقـَُف
 .(2)«اَشْقئً  بِفِ  ُأْشرِكُ َٓ  َرب ل،

 َدَطَقاُت » قال: فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ، ةبؽر أبل طـ «ســف» يف داود أبق وروى
ُفؿ   الَؿْؽُروِب: ـٍ  َصْرَفةَ  َكْػِسل إَِلك َتؽِْؾـِل اَل فَ  َأْرُجق، َرْحَؿَتَؽ  الؾ   َشْلكِل لِل َوَأْصِؾْح  َطْق

ُف، ٓ   َلفَ إِ َٓ  ُكؾ   .(3)«َأْكَت إِ

 َدْطَقةُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  وقاص أبل بـ سعد طـ الرتمذي وروى
ـِ  فِل َوُهقَ  َدَطا إِذْ  الـ قنِ  ِذي ٓ   إلفَٓ  الُحقِت: َبْط ـَ  ُكـُْت  إِك ل ُسْبَحاَكَؽ  َأْكَت إِ ـَ  ِم  ؛الظَالِِؿق

                                                           
 (.1713« )صحقح مسؾؿ»و ،(6346)« صحقح البخاري( »1)
حف 3881« )ســ ابـ ماجف»(، و1515« )ســ أبل داود»(، و369/ 6) «الؿسـد( »1) (، وصحَّ

 (.1814« )صحقح الرتغقب»إلباين يف 
ـف إلباين يف 5191« )ســ أبل داود»(، و46/ 5) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 3) صحقح »(، وحسَّ

 (.3388« )الجامع
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ٓ   َقط   َشْلءٍ  فِل ُمْسِؾؿٌ  َرُجٌؾ  بَِفا َيْدعُ  َلؿْ  َفنِك فُ   .(1)«َلفُ  اهللُ  اْسَتَجاَب إِ

 وإخالص وتقحقد إيؿان كؾؿاُت  إحاديث هذه يف القاردة الؽؾؿات هذه وجؿقعُ 
 طالج أطظؿَ  أنَّ  طؾك ٓلةدَ  ـُ أبقَ  هذا ويف وصغقره، كبقره :فكؾ   ركالش   طـ عدوبُ  ، هلل

َّٓ  فإل ٓ» التقحقد كؾؿة وترديدُ  اإليؿان تجديدُ  هق لؾؽرب  طـ تزالَ  ما ففنكَّ  ،«اهللإ
 وتحؼقِؼ  ،لف يـالد   وإخالص اهلل تقحقد بؿثؾ ٌب رْ وكَ  ؿ  هَ  طـف ارتػع وٓ ،ةٌ شدَّ  العبد
 بالتقحقد رُ عؿَ يُ  طـدما الؼؾَب  فننَّ  :لتحؼقؼفا دَ وجِ وأُ  ٕجؾفا العبدُ  ؾؼُخ  التل العبادة

 :القصاإل طؾك فاوأجؾُّ  ٕمقرا أطظؿ هق الذي العظقؿ إمر هبذا ؾشغَ ويُ  ،واإلخالص
 السعادة. غايةَ  دُ سعَ ويَ  ،والغؿقمُ  الشدائدُ  طـف وتزوُل  ،باترُ الؽُ  طـف تذهُب 

 مـ ـجقفؿفقُ  أطداؤه افلمَّ  .وأولقائف أطدائف عُ مػزَ  التقحقدُ » : الؼقؿ ابـ قال

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :وشدائدها الدكقا برَ كُ 
 وأخرة الدكقا تكربا مـ ـجقفؿفقُ  أولقاؤه اوأمَّ  ،[65]العـؽبقت: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ

 أتباعُ  إلقف وفزع الظؾؿات، تؾؽ مـ اهللُ  فـّجاه  يقكس إلقف فزع ولذلؽ وشدائدها،
سؾ ا بف فـجقا الرُّ ب مؿَّ ا أخرة. يف لفؿ ُأطدَّ  وما الدكقا يف الؿشركقن بف ُطذ   إلقف فزع ولؿَّ
 ؼبؾ،يُ  ٓ الؿعايـة طـد اإليؿانَ  ٕنَّ  :يـػعف ؿلَ  الغرق وإدراك الفالك عايـةمُ  طـد فرطقن
 الؽرب دطاءُ  كان ولذلؽ التقحقد، بؿثؾ الدكقا شدائدُ  فعتدُ  فؿا .طباده يف اهلل ةـَّ ُس  هذه

َّٓ  مؽروب هبا دطا ما التل الـقن ذي ودطقةُ  بالتقحقد،  لؾؼيُ  فال بالتقحقد، فُ بَ رْ كَ  اهلل َج رَّ فَ إ
َّٓ  العظام الؽرب يف َّٓ  مـفا يـجل وٓ ،ركُ الش  إ  هامُ ؾجَ ومَ  الخؾقؼة عُ ػزَ مَ  ففق التقحقد،إ

 اهـ. .(2)«التقفقؼ وباهلل فا،يتُ اوغ فاصـُ وحِ 

  :الؿعـك هذا طؾك ةدال   أحاديُث  معـا مر وقد

 التقحقد لؽؾؿة وترديدٌ  ، هلل وتؿجقدٌ  تقحقدٌ  فوكؾُّ   طباس ابـ حديث :فالُ أو  

                                                           
حف إلباين يف 3515« )الرتمذي جامع»(، و171/ 1) «الؿسـد»د يف رواه أحؿ( 1)  صحقح»(، وصحَّ

 (.3383) «الجامع
 (.96 - 95)ص:« الػقائد( »1)
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ْذَماُز الَنْسِب 
َ
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ٓ   إلف ٓ»  ؿقاتلؾسَّ  تفوربقبقَّ  وكؿالف وجاللف اهلل طظؿة طؾك يدلُّ  بؿا ةمؼروك ،«اهللإ
 تقحقد الثالثة: التقحقد أكقاعَ  الؽؾؿات همٓء اكتظؿت فؼد ،العظقؿ ولؾعرش وإرض

 اًل م  لَ تَ مُ  الؿسؾؿ فاقال فنذا والصػات، إسؿاء وتقحقد إلقهقة، وتقحقد بقة،الربق
 ف،تُ وشدَّ  فبُ رْ كَ  طـف وزال ،فكػُس  واصؿلكت ،فقؾبُ  ـسؽ :ٓٓاهتادَ  يف ارً ؽ  متػَ  لؿعاكقفا

 مستؼقؿ. صراط إلك دَي وهُ 

 برْ الؽَ  يف عػَز تَ  أن ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  أرشدها حقث : ؿقسطُ  بـت أسؿاء حديث :وثاكقفا
 باترُ الؽُ  طـف زالت وٓ الشدائد العبد طـ فعتدُ  ما الذي ،التقحقد إلك الؽرب طـد أو

 ،معرفتف إلك فاقَ قَّ وَش  إمر لفذا افاكتباه -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- شدَّ  وقد بؿثؾف،
ـ  تؼقلقـَ  كؾؿات ِؽ ؿُ أطؾ   َٓ أ» :اقً ق  َش مُ  ااستػفامً  طؾقفا حرَ صَ  بلن ف:قؼ  ؾَ لتَ  فاكػَس  لوهقَّ   ف
 ،الؽؾؿات همٓء لؿعرفة اقتت قد فاكػَس  أنَّ  ريب ـْ مِ  وما ،«؟-الؽرب يف :أو- ربالؽَ  طـد

 وتقحقد. إخالص كؾؿةُ  وهل ،«اشقئً  بف شركأُ  ٓ ،لرب   اهللُ  اهللُ » تؼقل: أن ملسو هيلع هللا ىلص فلرشدها

 :لف لػظل   تلكقدٌ  والثاينَ مبتدأ َل إوَّ  أنَّ  طؾك ،فقفؿا فعبالرَّ  هق «اهللُ  اهللُ » وققلف:
 فلإلَ  أنَّ  :والؿعـك ،«لرب  » ققلف: هق الؿبتدأ وخرب .إمر وأهؿقة الؿؼام ؿظَ طِ  إلك إشارةً 
 وخشقع وخضقع وذل   ورجاء خقف مـ :العبادة أكقاع بجؿقع فوأخصُّ  هطبدُ أ الذي

 طؾّل  ؾوتػضَّ  ،مالعدَ  مـ لوأوجدكِ  ،بـعؿتف لاكِ ربَّ  الذي لرب   هق ،ذلؽ وغقر واكؽسار
 ـ.والؿـَ  العطايا بصـقف

 كان، ـمَ  اكائـً  العبادة يف اشريؽً  معف خذأتَّ  ٓ :أي «اشقئً  بف أشركُ  ٓ» وققلف:
 .العؿقم تػقدُ  الـػل سقاق يف ةٌ كؽرَ  «اشقئً » فؼقلف:

 الـػل :فقْ كـَ برُ  التقحقد تحؼقؼ طؾك اشتؿؾت العظقؿة الؽؾؿة ففذه ؛كؾ   وطؾك
 دلقٌؾ  الحديث ويف .وحده لف وإثبااهتا ،اهلل سقى ـمَ  كؾ   طـ العبقدية كػُل  واإلثبات:

 قم.ؿُ الغُ  هابوذَ  لفؿقما زوال أسباب وأطظؿُ  ،الؽرب يف عػزَ ؿال هق التقحقدَ  أنَّ  طؾك

 أرجق، ؽرحؿتَ  الؾ فؿ   :الؿؽروب دطقاُت » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ؽرةبَ  أبل حديث :وثالثفا
ِ ؽؾْ تَ  فال ٓ   إلف ٓ ،فكؾ   شلين لل وأصؾح قـ،طَ  ةفَ رْ صَ  كػسل إلك لـ  تقحقد فكؾُّ  وهق «أكتإ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة610
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْذَماُز الَنْسِب 
َ
 أ

ٓ   إلف ٓ»  ؿقاتلؾسَّ  تفوربقبقَّ  وكؿالف وجاللف اهلل طظؿة طؾك يدلُّ  بؿا ةمؼروك ،«اهللإ
 تقحقد الثالثة: التقحقد أكقاعَ  الؽؾؿات همٓء اكتظؿت فؼد ،العظقؿ ولؾعرش وإرض

 اًل م  لَ تَ مُ  الؿسؾؿ فاقال فنذا والصػات، إسؿاء وتقحقد إلقهقة، وتقحقد بقة،الربق
 ف،تُ وشدَّ  فبُ رْ كَ  طـف وزال ،فكػُس  واصؿلكت ،فقؾبُ  ـسؽ :ٓٓاهتادَ  يف ارً ؽ  متػَ  لؿعاكقفا

 مستؼقؿ. صراط إلك دَي وهُ 

 برْ الؽَ  يف عػَز تَ  أن ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  أرشدها حقث : ؿقسطُ  بـت أسؿاء حديث :وثاكقفا
 باترُ الؽُ  طـف زالت وٓ الشدائد العبد طـ فعتدُ  ما الذي ،التقحقد إلك الؽرب طـد أو

 ،معرفتف إلك فاقَ قَّ وَش  إمر لفذا افاكتباه -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- شدَّ  وقد بؿثؾف،
ـ  تؼقلقـَ  كؾؿات ِؽ ؿُ أطؾ   َٓ أ» :اقً ق  َش مُ  ااستػفامً  طؾقفا حرَ صَ  بلن ف:قؼ  ؾَ لتَ  فاكػَس  لوهقَّ   ف
 ،الؽؾؿات همٓء لؿعرفة اقتت قد فاكػَس  أنَّ  ريب ـْ مِ  وما ،«؟-الؽرب يف :أو- ربالؽَ  طـد

 وتقحقد. إخالص كؾؿةُ  وهل ،«اشقئً  بف شركأُ  ٓ ،لرب   اهللُ  اهللُ » تؼقل: أن ملسو هيلع هللا ىلص فلرشدها

 :لف لػظل   تلكقدٌ  والثاينَ مبتدأ َل إوَّ  أنَّ  طؾك ،فقفؿا فعبالرَّ  هق «اهللُ  اهللُ » وققلف:
 فلإلَ  أنَّ  :والؿعـك ،«لرب  » ققلف: هق الؿبتدأ وخرب .إمر وأهؿقة الؿؼام ؿظَ طِ  إلك إشارةً 
 وخشقع وخضقع وذل   ورجاء خقف مـ :العبادة أكقاع بجؿقع فوأخصُّ  هطبدُ أ الذي

 طؾّل  ؾوتػضَّ  ،مالعدَ  مـ لوأوجدكِ  ،بـعؿتف لاكِ ربَّ  الذي لرب   هق ،ذلؽ وغقر واكؽسار
 ـ.والؿـَ  العطايا بصـقف

 كان، ـمَ  اكائـً  العبادة يف اشريؽً  معف خذأتَّ  ٓ :أي «اشقئً  بف أشركُ  ٓ» وققلف:
 .العؿقم تػقدُ  الـػل سقاق يف ةٌ كؽرَ  «اشقئً » فؼقلف:

 الـػل :فقْ كـَ برُ  التقحقد تحؼقؼ طؾك اشتؿؾت العظقؿة الؽؾؿة ففذه ؛كؾ   وطؾك
 دلقٌؾ  الحديث ويف .وحده لف وإثبااهتا ،اهلل سقى ـمَ  كؾ   طـ العبقدية كػُل  واإلثبات:

 قم.ؿُ الغُ  هابوذَ  لفؿقما زوال أسباب وأطظؿُ  ،الؽرب يف عػزَ ؿال هق التقحقدَ  أنَّ  طؾك

 أرجق، ؽرحؿتَ  الؾ فؿ   :الؿؽروب دطقاُت » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ؽرةبَ  أبل حديث :وثالثفا
ِ ؽؾْ تَ  فال ٓ   إلف ٓ ،فكؾ   شلين لل وأصؾح قـ،طَ  ةفَ رْ صَ  كػسل إلك لـ  تقحقد فكؾُّ  وهق «أكتإ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار611
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

611 أذكار  الكرب
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 بف. واطتصامٌ  إلقف والتجاءٌ  هلل،

 ؽكخصُّ  :أي ،آختصاص طؾك ٓلةٌ دَ  الػعؾ تلخقر يف «أرجق ؽرحؿتَ  الؾ فؿ  » وققلف:
  سقاك. أحد مـ كرجقها فال ،مـؽ الرحؿة جاءرب

ِ ؽؾْ تَ  فال» وققلف:  افتؼار ةُ شدَّ  فقف «فكؾ   شلين لل وأصؾح ،طقـ صرفة كػسل إلك لـ
 ولفذا كف،وشم مـ شلن كؾ   يف طقـ صرفة ومقٓه فرب   طـ لف غـك ٓ فوأكَّ  ،اهلل إلك العبد
 جقاكبف، مـ جاكب وكؾ   جزئقاتف مـ جزئقة كؾ   يف :أي ،«فكؾ   شلين لل وأصؾح» قال:
ٓ   إلف ٓ» التقحقد بؽؾؿة الؿبارك الدطاءَ  هذ ختؿ ثؿ  .«اهللإ

 بطـ يف وهق  قنالـُّ  ذي دطقة ذكرُ  وفقف ،وقاص أبل بـ دعْ َس  حديث :ورابعفا
ٓ   إلف ٓ» الحقت:   .«الؿقـظال ـم كـت لإك   سبحاكؽ أكتإ

 زيفـْ والتَّ  التقحقد كؿال مـ فقفا فننَّ » : الؼقؿ ابـ يؼقل الدطقة هذه وطـ
 ،والغؿ   والفؿ   الؽرب أدوية أبؾغ مـ هق ما وذكبف بظؾؿف العبد واطرتاف تعالك ب  لؾرَّ 

 َت إثبا ـانيتضؿَّ  زيفَ ـْ والتَّ  التقحقدَ  فننَّ  :الحقائج قضاء يف سبحاكف اهلل إلك القسائؾ وأبؾغِ 
 إيؿانَ  ـيتضؿَّ  بالظؾؿ وآطرتاف طـف، وتؿثقؾ قبوطَ  كؼصٍ  كؾ   ؾَب وَس  ،هلل كؿال كؾ  

 تف،ثرط واستؼالتف اهلل، إلك ورجقطف هاكؽسارَ  ويقجب والعؼاب، والثقاب رعبالشَّ  العبد
 ،دالتقحق :هبا ؾالتقسُّ  وقع قد أمقر أربعةُ  ففاهـا ف،رب   إلك وافتؼاره بعبقديتف وآطرتاف

 اهـ. .(1)«وآطرتاف ،والعبقديةُ  ،زيفـْ والتَّ 

 
 

│ 

                                                           
 (.1/118« )زاد الؿعاد( »1)
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 دةعد  متَ  اٌت واردَ  قؾبف طؾك دُ رِ يَ  وقد ة،طَ متـق   بآٓم صابيُ  قد الحقاة هذه يف العبدَ  إنَّ 

 صقُب يُ  لذيا ؿُ إلَ  هذا كان فنن ،قَؼ والض   رَ الؽدَ  لف جؾُب وتَ  ف،كػَس  ؿُ لِ مْ وتُ  فقؾبَ  قر  مَ تُ 
 كان وإن ،ؿ  هَ  ففق ةؾَ مستؼبَ  بلمقر اؼً متعؾ   كان وإن ،زنٌ ُح  ففق ماضقة بلمقر اؼً متعؾ   الؼؾَب 

 ؿاإكَّ  ؿُّ والغَ  والفؿُّ  الحزنُ  :الثالثة إمقر وهذه .ؿ  غَ  ففق وحاضره اإلكسان بقاقع اؼً متعؾ  
 ،يديف بقـ آكؽسار ؿاموتَ  ،اهلل إلك الصادقة بالعقدة الػماد طـ ؾلجَ ـْ وتَ  الؼؾب طـ تزول

 ومعرفتف وقدره بؼضائف واإليؿان ٕمره وآستسالم لف والخضقع ،سبحاكف لف ؾلُّ ذَ والتَّ 
 والعؿؾ وتدبره بؼراءتف والعـاية ،بؽتابف واإليؿان ،وصػاتف أسؿائف ومعرفةِ  سبحاكف،

 عادة.السَّ  ؼوتتحؼَّ  ،درُ الصَّ  ويـشرح ،إمقر هذه تزوُل  بغقره ٓ فبذلؽ فقف، بؿا

 بـ اهلل طبد طـ ،وغقرهؿا «حبان ابـ صحقح»و أحؿد لإلمام «الؿسـد» يف جاء
ُفؿ   ُحْزٌن: َأوْ  َهؿ   َأَصاَبفُ  إِذا َقط   َطْبٌد  َقاَل  َما» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أن ، مسعقد  إِك ل الؾ 

ـُ  َطْبُدكَ  ـُ  كَ َطْبدِ  َواْب  َقَضاُؤَك، فِل   َطْدٌل  ُحْؽُؿَؽ، فِل   َماضٍ  ،بِقَِدكَ  َكاِصَقتِل َأَمتَِؽ، واْب
ْقَت  َلَؽ، ُهقَ  اْسؿٍ  بُِؽؾ   َأْسَلُلَؽ  ْؿَتفُ  َأوْ  كَِتابَِؽ، فِل َأْكَزْلَتفُ  َأوْ  َكْػَسَؽ، بِفِ  َسؿ  ـْ  اَأَحًد  َطؾ   ِم
 َوُكقرَ  َقْؾبِل، قعَ َربِ  الُؼْرآنَ  َتْجَعَؾ  َأنْ  ِطـَْدَك، الَغْقِب  ِطْؾؿِ  فِل بِفِ  اْسَتْلَثْرَت  َأوِ  َخْؾِؼَؽ،
ل َوَذَهاَب  ُحْزكِل، ءَ اَل َوَج  َصْدِري، ٓ   ؛َهؿ  ُف،  اهللُ  َأْذَهَب إِ  ُحْزكِفِ  َمَؽانَ  َوَأْبَدَلفُ  َهؿ 

ـْ  َيـَْبِغل َأَجْؾ،» :َقاَل  الَؽؾَِؿاِت. ءِ َٓ َهمُ  َكَتَعؾَّؿَ  َأنْ  َلـَا َيـْبَِغل اهللِ، َرُسقَل  َيا َقاُلقا: .«اَفَرًح   لَِؿ
ـ   ـ   َأنْ  َسِؿَعُف َؿُف  .(1)«َيَتَعؾ 

 طـدما ققلفا طؾك يحرَص  وأن ،ؿفايتعؾَّ  أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل طظقؿةٌ  كؾؿاٌت  ففذه
 لف كافعةً  تؽقن ؿاإكَّ  الؽؾؿات همٓء أنَّ  كذلؽ ولقعؾؿ ،الغؿ   أو الفؿ   أو بالحزن صابيُ 

 الؿلثقرة بإدطقة اإلتقانُ  امَّ أ .طؾقف تدلَّ  بؿا وطؿؾ هامؼصقدَ  ؼوحؼَّ  فامدلقلَ  فؿفَ  إذا
                                                           

 (.44ٓبـ الؼقؿ )ص:« الػقائد» :، واكظر يف شرح هذا الحديث (111تؼدم تخريجف )ص:( 1)

   
 111  

 

ٌِدعاُء الَغهِّ   َواهَلهِّ َواحُلِص
 

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة612
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 دةعد  متَ  اٌت واردَ  قؾبف طؾك دُ رِ يَ  وقد ة،طَ متـق   بآٓم صابيُ  قد الحقاة هذه يف العبدَ  إنَّ 

 صقُب يُ  لذيا ؿُ إلَ  هذا كان فنن ،قَؼ والض   رَ الؽدَ  لف جؾُب وتَ  ف،كػَس  ؿُ لِ مْ وتُ  فقؾبَ  قر  مَ تُ 
 كان وإن ،ؿ  هَ  ففق ةؾَ مستؼبَ  بلمقر اؼً متعؾ   كان وإن ،زنٌ ُح  ففق ماضقة بلمقر اؼً متعؾ   الؼؾَب 

 ؿاإكَّ  ؿُّ والغَ  والفؿُّ  الحزنُ  :الثالثة إمقر وهذه .ؿ  غَ  ففق وحاضره اإلكسان بقاقع اؼً متعؾ  
 ،يديف بقـ آكؽسار ؿاموتَ  ،اهلل إلك الصادقة بالعقدة الػماد طـ ؾلجَ ـْ وتَ  الؼؾب طـ تزول

 ومعرفتف وقدره بؼضائف واإليؿان ٕمره وآستسالم لف والخضقع ،سبحاكف لف ؾلُّ ذَ والتَّ 
 والعؿؾ وتدبره بؼراءتف والعـاية ،بؽتابف واإليؿان ،وصػاتف أسؿائف ومعرفةِ  سبحاكف،

 عادة.السَّ  ؼوتتحؼَّ  ،درُ الصَّ  ويـشرح ،إمقر هذه تزوُل  بغقره ٓ فبذلؽ فقف، بؿا

 بـ اهلل طبد طـ ،وغقرهؿا «حبان ابـ صحقح»و أحؿد لإلمام «الؿسـد» يف جاء
ُفؿ   ُحْزٌن: َأوْ  َهؿ   َأَصاَبفُ  إِذا َقط   َطْبٌد  َقاَل  َما» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أن ، مسعقد  إِك ل الؾ 

ـُ  َطْبُدكَ  ـُ  كَ َطْبدِ  َواْب  َقَضاُؤَك، فِل   َطْدٌل  ُحْؽُؿَؽ، فِل   َماضٍ  ،بِقَِدكَ  َكاِصَقتِل َأَمتَِؽ، واْب
ْقَت  َلَؽ، ُهقَ  اْسؿٍ  بُِؽؾ   َأْسَلُلَؽ  ْؿَتفُ  َأوْ  كَِتابَِؽ، فِل َأْكَزْلَتفُ  َأوْ  َكْػَسَؽ، بِفِ  َسؿ  ـْ  اَأَحًد  َطؾ   ِم
 َوُكقرَ  َقْؾبِل، قعَ َربِ  الُؼْرآنَ  َتْجَعَؾ  َأنْ  ِطـَْدَك، الَغْقِب  ِطْؾؿِ  فِل بِفِ  اْسَتْلَثْرَت  َأوِ  َخْؾِؼَؽ،
ل َوَذَهاَب  ُحْزكِل، ءَ اَل َوَج  َصْدِري، ٓ   ؛َهؿ  ُف،  اهللُ  َأْذَهَب إِ  ُحْزكِفِ  َمَؽانَ  َوَأْبَدَلفُ  َهؿ 

ـْ  َيـَْبِغل َأَجْؾ،» :َقاَل  الَؽؾَِؿاِت. ءِ َٓ َهمُ  َكَتَعؾَّؿَ  َأنْ  َلـَا َيـْبَِغل اهللِ، َرُسقَل  َيا َقاُلقا: .«اَفَرًح   لَِؿ
ـ   ـ   َأنْ  َسِؿَعُف َؿُف  .(1)«َيَتَعؾ 

 طـدما ققلفا طؾك يحرَص  وأن ،ؿفايتعؾَّ  أن الؿسؾؿ طؾك يـبغل طظقؿةٌ  كؾؿاٌت  ففذه
 لف كافعةً  تؽقن ؿاإكَّ  الؽؾؿات همٓء أنَّ  كذلؽ ولقعؾؿ ،الغؿ   أو الفؿ   أو بالحزن صابيُ 

 الؿلثقرة بإدطقة اإلتقانُ  امَّ أ .طؾقف تدلَّ  بؿا وطؿؾ هامؼصقدَ  ؼوحؼَّ  فامدلقلَ  فؿفَ  إذا
                                                           

 (.44ٓبـ الؼقؿ )ص:« الػقائد» :، واكظر يف شرح هذا الحديث (111تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 التلثقر قؾقُؾ  هذا فننَّ  ،لؿؼاصدها تحؼقؼ ونود لؿعاكقفا ففؿ دون ةالؿشروط وإذكار
 الػائدة. طديؿُ 

 كقؾ إلك لؾعبد سبقؾ ٓ ،طظقؿة أصقل أربعة يتضؿـ فأك   كجُد  الدطاءَ  هذا ؾـاتلم   وإذا
ٓ   والحزن والغؿ الفؿ وزوال السعادة  :وتحؼقؼفا بفا قانباإلتإ

 لف والخضقع يديف، بقـ آكؽسار ؿاموتَ  هلل العبادة تحؼقُؼ  ففق إول: إصؾ اأم  
 واكتفاء الؼريبقـ أبقيف مـ ابتداء ،فوأمفاتُ  وآباؤه هق لف ؿؾقكٌ مَ  هلل مخؾقق فبلكَّ  واطرتافف

ـُ  كطبُد  لإك   الؾ فؿ  » قال: ولفذا ء،وحقا آدم إلك ـُ  طبدك واب  مؿالقؽ فالؽؾُّ  «ؽتِ مَ أَ  واب
 طقـ، صرفة طـف لفؿ غـك ٓ الذي ،شموهنؿ رب  ومدَ  هؿدُ وسق   فؿوربُّ  فؿخالؼُ  وهق ،هلل

 طبقديتف العبد التزام :ذلؽ تحؼقؼ ومـ .سقاه بف ويؾقذون بف يعقذون مـ لفؿ ولقس
 الـقاهل واجتـاب إوامر وامتثال واإلكابة وآكؽسار والخضقع ل  الذُّ  مـ سبحاكف
 ؼيتعؾَّ  َّٓ وأ بف، وآستعاذة طؾقف والتقكؾ بف وآستعاكة إلقف جلوالؾَّ  إلقف آفتؼار ودوام
 .ورجاءً  اوخقفً  ةً محبَّ  بغقره الؼؾُب 

 َلؿ وما كان اهلل شاء ما وأنَّ  ،رهدَ وقَ  اهلل بؼضاء العبدُ  يممـ أن ففق :الثاين إصؾ اوأم  
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ :لؼضائف رادَّ  وٓ ؽؿفلحُ  َب ؼ  عَ مُ  ٓ سبحاكف فوأكَّ  يؽـ، َلؿ يشل
 الدطاء هذا يف قال ولفذا ،[1فاصر:] ﴾ائەئ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ

 ةُ مَ ؼدَّ مُ  وهل- العبد فـاصقةُ  ،«قضاؤك ل  فِ  دٌل طَ  ،ؽؽؿُ ُح  ل  فِ  ماضٍ  ،بقدك لتِ كاصقَ »
 رادَّ  وٓ ؿفؽلحُ  َب ؼ  عَ مُ  ٓ د،يير بؿا فقف حؽؿويَ  يشاء كقػ فقف فيتصرَّ  اهلل، بقد -رأسف

 سبحاكف إلقف ذلؽ كؾُّ  ،الؤهبو فوطافقتُ  فوشؼاوتُ  فوسعادتُ  فومقتُ  العبد فحقاةُ  لؼضائف،
 وحده اهلل بقد فاكؾَّ  العباد وكقاصل فكاصقتَ  بلنَّ  العبدُ  آمـ وإذا شلء، مـف العبد إلك لقس

 الؿالؽقـ، ةلَ زِ ـْ مَ  فؿزلْ ـْ يُ  ؿولَ  فؿرُج يَ  ؿول مـفؿ ذلؽ بعد ْػ خَ يَ  َلؿ ،شاء كقػ صرففؿي
 قال ولفذا ف،وطبقديتُ  فؾُ وتقكُّ  هتقحقدُ  لف يستؼقؿُ  وحقـئذٍ  هبؿ، هورجاءَ  فأمؾَ  ؼيعؾ   ولؿ
 چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ لؼقمف:  هقد
 .[56]هقد: ﴾ڇ ڇ
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 ُء الَغّمِ َوالَهّمِ َوالُحْصِن دعا

 والحؽؿ الشرطل، الديـل الحؽؿ الحؽؿقـ: يتـاول «ؽؿؽُح  يف  ماضٍ » وققلف:
  الؼدري الؽقين الحؽؿ لؽـ ك،أبَ  أم شاء العبد يف ماضقان ؿافؽاله الؽقين، الؼدري

ِ  الحؽؿُ  اوأمَّ  ف،تُ مخالػ يؿؽـ ٓ  اًض متعر   ويؽقن ،العبدُ  فيخالػُ  فؼد الشرطل لُّ الديـ
 مخالػة. مـ فقف وقع ما بحسب لؾعؼقبة

 ،القجقه كؾ   مـ طبده يف سبحاكف أقضقتف جؿقعَ  يتـاول «قضاؤك ل  فِ  دٌل طَ » وققلف:
 .ذلؽ وغقر ،وتجاوز وطؼقبةٍ  ،ومقت وحقاة ،ؿوألَ  ةذَّ ولَ  وفؼر، كوغـً  ،ؼؿوُس  صحة ـم

 .[46]فصؾت: ﴾حخ جخ مح جح﴿ فقف دٌل طَ  ففق العبد طؾك ليؼض ما فؽؾُّ 

ـَ ي أن الثالث: وإصُؾ   يف القاردة العظقؿة وصػاتف الحسـك اهلل بلسؿاء العبدُ  مم
 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: قال كؿا هبا، اهلل إلك َؾ ويتقسَّ  ،ةـَّ والسُّ  الؽتاب
 ژ﴿ تعالك: وقال ،[181]إطراف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ
 كان ؿاكؾَّ  والعبدُ  ،[111]اإلسراء: ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ

 وازدادَ  ،لف فمراقبتُ  ؿتظُ وطَ  ،لف فخشقتُ  زادت وصػاتف وأسؿائف باهلل الؿعرفة طظقؿَ 
 أطرَف  باهلل كان مـ» :السؾِػ  بعض قال ؿاك يسخطف، فقؿا والقققع معصقتف طـ ادً عْ بُ 

 ،فربَّ  العبدُ  يعرَف  أن والغؿَّ  والحزنَ  الفؿَّ  دُ طرُ يَ  ما أطظؿَ  فننَّ  ولفذا ،«أخقف فمـ كان
 ؽأسللُ » قال: ولفذا ،وصػاتف بلسؿائف إلقف َؾ يتقسَّ  وأن ،سبحاكف بؿعرفتف فقؾبَ  رَ عؿُ يَ  وأن
 أو ،خؾؼؽ مـ اأحًد  ؿتفطؾ   أو ،كتابؽ يف فكزلتَ أ أو ،ؽكػَس  بف قَت ؿ  َس  لَؽ  هق اسؿ بؽؾ  

 مـفا العبدُ  ؿَ ؾِ طَ  ما فاكؾ   بلسؿائف اهلل إلك ٌؾ تقسُّ  ففذا ،«طـدك الغقب طؾؿ يف بف استلثرَت 
 سبحاكف. اهلل إلك القسائؾ أحبُّ  وهذا يعؾؿ، َلؿ وما

 مـ الباصُؾ  لتقفي ٓ الذي  اهلل كالم ،الؽريؿ بالؼرآن العـايةُ  هق الرابع: وإصُؾ 
 ؿاكؾَّ  والعبدُ  والعافقة، والؽػاية ػاءشوال الفداية طؾك الؿشتؿؾ ،خؾػف ـْ مِ  وٓ يديف بقـ
 السعادة مـ كال :اوتطبقؼً  وطؿاًل  ،ارً وتدبُّ  ومذاكرةً  اوحػظً  تالوةً  بالؼرآن العـاية طظقؿَ  كان

 هذا يف قال لفذاو ذلؽ، بحسب والحزن ؿ  والغَ  الفؿ   وزوال درالصَّ  وراحةِ  والطؿلكقـة
 .«لؿ  هَ  هابوذَ  حزين وجالءَ  صدري وكقرَ  قؾبل ربقعَ  الؼرآنَ  جعَؾ تَ  أن» الدطاء:
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة614
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ُء الَغّمِ َوالَهّمِ َوالُحْصِن دعا

 والحؽؿ الشرطل، الديـل الحؽؿ الحؽؿقـ: يتـاول «ؽؿؽُح  يف  ماضٍ » وققلف:
  الؼدري الؽقين الحؽؿ لؽـ ك،أبَ  أم شاء العبد يف ماضقان ؿافؽاله الؽقين، الؼدري

ِ  الحؽؿُ  اوأمَّ  ف،تُ مخالػ يؿؽـ ٓ  اًض متعر   ويؽقن ،العبدُ  فيخالػُ  فؼد الشرطل لُّ الديـ
 مخالػة. مـ فقف وقع ما بحسب لؾعؼقبة

 ،القجقه كؾ   مـ طبده يف سبحاكف أقضقتف جؿقعَ  يتـاول «قضاؤك ل  فِ  دٌل طَ » وققلف:
 .ذلؽ وغقر ،وتجاوز وطؼقبةٍ  ،ومقت وحقاة ،ؿوألَ  ةذَّ ولَ  وفؼر، كوغـً  ،ؼؿوُس  صحة ـم

 .[46]فصؾت: ﴾حخ جخ مح جح﴿ فقف دٌل طَ  ففق العبد طؾك ليؼض ما فؽؾُّ 

ـَ ي أن الثالث: وإصُؾ   يف القاردة العظقؿة وصػاتف الحسـك اهلل بلسؿاء العبدُ  مم
 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: قال كؿا هبا، اهلل إلك َؾ ويتقسَّ  ،ةـَّ والسُّ  الؽتاب
 ژ﴿ تعالك: وقال ،[181]إطراف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ
 كان ؿاكؾَّ  والعبدُ  ،[111]اإلسراء: ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ

 وازدادَ  ،لف فمراقبتُ  ؿتظُ وطَ  ،لف فخشقتُ  زادت وصػاتف وأسؿائف باهلل الؿعرفة طظقؿَ 
 أطرَف  باهلل كان مـ» :السؾِػ  بعض قال ؿاك يسخطف، فقؿا والقققع معصقتف طـ ادً عْ بُ 

 ،فربَّ  العبدُ  يعرَف  أن والغؿَّ  والحزنَ  الفؿَّ  دُ طرُ يَ  ما أطظؿَ  فننَّ  ولفذا ،«أخقف فمـ كان
 ؽأسللُ » قال: ولفذا ،وصػاتف بلسؿائف إلقف َؾ يتقسَّ  وأن ،سبحاكف بؿعرفتف فقؾبَ  رَ عؿُ يَ  وأن
 أو ،خؾؼؽ مـ اأحًد  ؿتفطؾ   أو ،كتابؽ يف فكزلتَ أ أو ،ؽكػَس  بف قَت ؿ  َس  لَؽ  هق اسؿ بؽؾ  

 مـفا العبدُ  ؿَ ؾِ طَ  ما فاكؾ   بلسؿائف اهلل إلك ٌؾ تقسُّ  ففذا ،«طـدك الغقب طؾؿ يف بف استلثرَت 
 سبحاكف. اهلل إلك القسائؾ أحبُّ  وهذا يعؾؿ، َلؿ وما

 مـ الباصُؾ  لتقفي ٓ الذي  اهلل كالم ،الؽريؿ بالؼرآن العـايةُ  هق الرابع: وإصُؾ 
 ؿاكؾَّ  والعبدُ  والعافقة، والؽػاية ػاءشوال الفداية طؾك الؿشتؿؾ ،خؾػف ـْ مِ  وٓ يديف بقـ
 السعادة مـ كال :اوتطبقؼً  وطؿاًل  ،ارً وتدبُّ  ومذاكرةً  اوحػظً  تالوةً  بالؼرآن العـاية طظقؿَ  كان

 هذا يف قال لفذاو ذلؽ، بحسب والحزن ؿ  والغَ  الفؿ   وزوال درالصَّ  وراحةِ  والطؿلكقـة
 .«لؿ  هَ  هابوذَ  حزين وجالءَ  صدري وكقرَ  قؾبل ربقعَ  الؼرآنَ  جعَؾ تَ  أن» الدطاء:
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار615
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

615 دعاء الغم والهم والحزن



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 فاؾَ كتلمَّ  أن طؾقـا يـبغل ،الؿبارك الدطاء هذا مـ مستػادة طظقؿة أصقل أربعةُ  ففذه
ٓ  » :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف وهق ،العظقؿ والػضَؾ  الؽريؿَ  الؿقطقدَ  اهذ لــاَل  :تحؼقؼفا يف كسعَ وكَ   إ

  .«اًج رَ فَ » :رواية ويف .«افرًح  حزكف مؽان فوأبدلَ  فؿ  هَ  اهللُ  أذهَب 

 والتقفقؼ. العقنَ  كطؾب وحده اهلل ومـ

 

 

 

 

 

 

 

 

│ 
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 السؾطان ذي أو العدو لؼائف طـد الؿسؾؿُ  فايؼقلُ  وأدطقةٌ  أذكارٌ  ةـَّ السُّ  يف جاء لؼد
 فقَ ؼِ يَ  أن يف سبحاكف طؾقف واطتؿادٌ  بف واطتصامٌ  اهلل إلك اءٌ تجَ الْ  الجؿؾة يف وهل الجائر،

ِ  حافظٌ   واهلل ومؽرهؿ، كقدهؿ مـ حػظفويَ  ،مـفؿ فؿَ سؾ  ويُ  ،هؿشرَّ   إلقف لَ جَ لَ  ـؿَ ل
َّٓ  ةدابَّ  ـْ مِ  وما بقده، فاكؾُّ  إمقرُ  إذ :بف اطتصؿ ـمَ  وكاٍف   بـاصقتفا. خذٌ آ هقإ

  :العدو   لؼاء طـد ةـ  الس   بفا جاءت التل إذكار ومـ

 اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  قال:  مالؽ بـ أكس طـ ،هؿاوغقرُ  والرتمذي داود أبق رواه ما
 .(1)«ُأَقاتُِؾ  َوبَِؽ  َأُصقُل، َوبَِؽ  َأُحقُل، بَِؽ  َوَكِصقرِي، َطُضِدي َأْكَت  الؾ ُفؿ  » :َقاَل  َغَزا إِذا ملسو هيلع هللا ىلص

ِ  عقـمُ  الف ،لطقكِ  أي:، «ديُض طَ  أكت الؾ فؿ  » ف:وققلُ   ك،غقرُ  لل ؾجلَ مَ  وٓ سقاك لل
 جئ.ألت وحدك وإلقؽ ،أستعقـ وحدك بؽ

 لف، غالَب  فال هكاصرَ  اهللُ  كان ـْ ومَ  سقاك، لل كاصر ٓ :أي ،«وكصقري» وققلف:
 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ تعالك: قال كؿا
 .[161طؿران: ]آل ﴾ک ک ڑ ڑ

ٓ   ققة وٓ حقل ٓ» :قلؽق ومـف أحتال، :أي ،«قلُح أَ  ؽب» وققلف:   :أي ،«باهللإ
َّٓ  خقر درك يف ققة وٓ سقء دفع يف حقؾة ٓ  باهلل.إ

 ة.ؾَ ؿْ الحَ  وهل قلةالصَّ  مـ العدو، طؾك أحؿؾ بؽ :أي ،«أصقل وبؽ» وققلف:

 ي.طدو   أقاتؾ بعقكؽ :أي ،«أقاتؾ وبؽ» وققلف:

 َأنَّ  ، إشعري قسكم أبل طـ داود أبق رواه ما :الؿؼام هذا يف إدطقة ومـ

                                                           
 «الرتمذيجامع »، ووالؾػظ لف (1631« )ســ أبل داود»(، و184/ 3) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

حف إلباين يف 3584)  (.4757« )صحقح الجامع»(، وصحَّ
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 َما ُيَكاُل ِعِيَد ِلَكاِء الَعُدوِّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة616
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 السؾطان ذي أو العدو لؼائف طـد الؿسؾؿُ  فايؼقلُ  وأدطقةٌ  أذكارٌ  ةـَّ السُّ  يف جاء لؼد
 فقَ ؼِ يَ  أن يف سبحاكف طؾقف واطتؿادٌ  بف واطتصامٌ  اهلل إلك اءٌ تجَ الْ  الجؿؾة يف وهل الجائر،

ِ  حافظٌ   واهلل ومؽرهؿ، كقدهؿ مـ حػظفويَ  ،مـفؿ فؿَ سؾ  ويُ  ،هؿشرَّ   إلقف لَ جَ لَ  ـؿَ ل
َّٓ  ةدابَّ  ـْ مِ  وما بقده، فاكؾُّ  إمقرُ  إذ :بف اطتصؿ ـمَ  وكاٍف   بـاصقتفا. خذٌ آ هقإ

  :العدو   لؼاء طـد ةـ  الس   بفا جاءت التل إذكار ومـ

 اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  قال:  مالؽ بـ أكس طـ ،هؿاوغقرُ  والرتمذي داود أبق رواه ما
 .(1)«ُأَقاتُِؾ  َوبَِؽ  َأُصقُل، َوبَِؽ  َأُحقُل، بَِؽ  َوَكِصقرِي، َطُضِدي َأْكَت  الؾ ُفؿ  » :َقاَل  َغَزا إِذا ملسو هيلع هللا ىلص

ِ  عقـمُ  الف ،لطقكِ  أي:، «ديُض طَ  أكت الؾ فؿ  » ف:وققلُ   ك،غقرُ  لل ؾجلَ مَ  وٓ سقاك لل
 جئ.ألت وحدك وإلقؽ ،أستعقـ وحدك بؽ

 لف، غالَب  فال هكاصرَ  اهللُ  كان ـْ ومَ  سقاك، لل كاصر ٓ :أي ،«وكصقري» وققلف:
 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ تعالك: قال كؿا
 .[161طؿران: ]آل ﴾ک ک ڑ ڑ

ٓ   ققة وٓ حقل ٓ» :قلؽق ومـف أحتال، :أي ،«قلُح أَ  ؽب» وققلف:   :أي ،«باهللإ
َّٓ  خقر درك يف ققة وٓ سقء دفع يف حقؾة ٓ  باهلل.إ

 ة.ؾَ ؿْ الحَ  وهل قلةالصَّ  مـ العدو، طؾك أحؿؾ بؽ :أي ،«أصقل وبؽ» وققلف:

 ي.طدو   أقاتؾ بعقكؽ :أي ،«أقاتؾ وبؽ» وققلف:

 َأنَّ  ، إشعري قسكم أبل طـ داود أبق رواه ما :الؿؼام هذا يف إدطقة ومـ

                                                           
 «الرتمذيجامع »، ووالؾػظ لف (1631« )ســ أبل داود»(، و184/ 3) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

حف إلباين يف 3584)  (.4757« )صحقح الجامع»(، وصحَّ
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 َما ُيَكاُل ِعِيَد ِلَكاِء الَعُدوِّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ُفؿ  » :َقاَل  اَقْقمً  َخاَف  إِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  ـْ  بَِؽ  َوَكُعقذ ُكُحقِرِهْؿ، فِل َكْجَعُؾَؽ  إِك ا الؾ   ِم
 .(1)«ُشُروِرِهؿْ 

 لـا، احافظً  تؽقن بلن العدو   حركَ  يف :أي ،«حقرهؿكُ  يف ؽكجعؾُ  اإك   الؾ فؿ  » وققلف:
 صَّ وَخ  ى،إذَ  مـ كقع بلي   إلقـا صؾقايَ  أن ـْ مِ  وبقــا بقـفؿ وحائاًل  ا،طـَّ  اومدافعً 

ًٓ  حرالـَّ  كرذِ  يف ولعؾَّ  ،الؼتال طـد بـحره يستؼبُؾ  العدوَّ  ٕنَّ  :كربالذ   هؿكحقرَ   بلنَّ  تػاؤ
 وطقن. اهلل مـ د  ؿَ بِ  آخرهؿ طـ فؿروكَ ـحَ يَ  الؿممـقـ

 فلكت ،ر  الشَّ  مـ كقع بلي   ايـالقك أن مـ :أي ،«شرورهؿ مـ بؽ وكعقذ» وققلف:
 وبقـفؿ. بقــا وتحقُل  هؿأمرَ  وتؽػقـا هؿشرورَ  تدفعُ  الذي

 فػل :«القكقؾ عؿوكِ  اهلل حسبـا» :الؿؼام هذا مثؾ يف فيؼقلَ  أن ؿسؾؿؾل شرعُ يُ  اؿ  مِ و
 َقاَلَفا الَقكِقُؾ، َوكِْعؿَ  اهللُ  َحْسُبـَا» قال:  طباس بـ اهلل طبد طـ «البخاري صحقح»
ـَ   ْبَراِهقؿُ إِ  ٌد  َوَقاَلَفا الـ اِر، فِل ُأْلِؼكَ  ِحق ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحؿ   ی ی ی ىئ ىئ﴿ َقاُلقا: ِحق

 .(2)«[173طؿران: ]آل ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی

َّٓ  ؾكَّ قَ كتَ  فال ـا،ؿَّ أهَ  ما كّؾ  كافقـا أي: ،«اهلل ـابحس» :ومعـك َّٓ  كعتؿد وٓ طؾقفإ إ
 قال: كؿا ،كافقف أي: ،[3]الطالق: ﴾ھھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :سبحاكف قال كؿا ،طؾقف
 .[36]الزمر: ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ﴿

 ر  الضُّ  ودفع عؿاءالـَّ  جؾب يف طؾقف ُؾ الؿتقكَّ  عؿكِ  أي: ،«القكقؾ عؿوكِ » وققلف:
 .[78الحج:] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ﴿ تعالك: قال كؿا والبالء،

 إلقف وآلتجاء طؾقف وآطتؿادَ  اهلل طؾك َؾ كُّ التقَ  العظقؿةُ  الؽؾؿةُ  هذه ـتتضؿَّ  وقد
ـُ  قال وسالمتف، فجاتِ وكَ  اإلكسان ز  طِ  سبقُؾ  ذلؽ وأنَّ  سبحاكف،  وهق» : الؼقؿ اب

 جقرُ ويُ  الخائػ، خقَف  ـُ يمم   الذي وهق إلقف، لجل مـ وكايف طؾقف، ؾكَّ قَ تَ  مـ ُب ْس َح 
                                                           

حف إلباين يف 1537« )ســ أبل داود»(، و415/ 4) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)  صحقح»(، وصحَّ
 (.4716« )الجامع

 (.4563« )صحقح البخاري( »1)
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد ِلَقاِء الَعُدّوِ 

َّٓ  ـفؿَ  صقر،الـَّ  ؿعوك الؿقلك عؿكِ  وهق الؿستجقر،  واكؼطعَ  طؾقف َؾ وتقكَّ  بف صرَ ـواست هتق
َّٓ  إلقف تفقَّ ؾ  بؽُ   ر،حذَ ويَ  يخاُف  اؿَّ مِ  فـَ أمَّ  ؼاهواتَّ  خافف ـومَ  ف،وصاكَ  فُ َس رَ وَح  فوحػظَ  هتق

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ الؿـافع مـ إلقف يحتاج ما كؾَّ  إلقف َب ؾَ وَج 
 ف،وطافقتَ  فورزقَ  هكصرَ  ْئ طِ بْ تَ ْس تَ  فال ،[3-1]الطالق: ﴾ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ

 .(1)«يتلخر وٓ طـف ميتؼدَّ  ٓ ،ارً قدْ  شلء ؽؾ  ل اهلل جعؾ وقد أمره، بالغُ  اهللَ  فننَّ 

  ومحؿد إبراهقؿ ققُل  فاوأكَّ  الؽؾؿة هذه شلن ؿطظَ  طؾك دٓلة متؼدَّ  فقؿا إنَّ  ثؿَّ 
 الشدائد. يف -والسالم الصالة طؾقفؿا-

 اهقـالربو الؼاصعة ججَ بالحُ  لفؿ ـوبقَّ  فققمَ  ؿَ حَ فْ أَ  اؿَّ لَ   فنبراهقؿُ 
 ؿؾؽتَ  ٓ أوثانٌ  هل ؿاإكَّ  دوكف ـْ مِ  يعبدوكف ما وأنَّ  اهلل، هق بحؼ   الؿعبقدَ  أنَّ  الساصعة
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ ،ضر دفعَ  وٓ كػع جؾَب  لعابديفا

 ،[67،66إكبقاء:] ﴾ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 ؼقةلا استعؿال إلك اموجلَ  هبا يؼاومقكف حجة أيُّ  لديفؿ يؽـ ولؿ الؼقم فحؿأُ  افؾؿَّ 
 هذه فؿكؾؿتُ  تدلَّ  وقد ،[68]إكبقاء: ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿و

 كقػ ذإ :طؼقلفؿ وحؼارة ؿفسػف ةشدَّ  وطؾك والرباهقـ، ججالحُ  مـ فالسفؿإ طؾك
 كبلَّ  فقفا قاؼَ لْ وأَ  طظقؿة اكارً  قاجُ أجَّ  إكَّفؿ ثؿ كصرهؿ، إلك يحتاج فأكَّ  واأقرُّ  ـْ مَ  يعبدون

 :الـار يف َل ؼِ لْ أُ  حقـ  فؼال الؼتالت، بلشـع فقتؾَ  قاصديـ  إبراهقؿ اهلل
 ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ        ﴿ :لؾـار وقال ،لخؾقؾف اهلل فاكتصر ،«القكقؾ وكعؿ اهلل حسبـا»

 مؽروه. اففق صبفيُ  ؿولَ  ،ىأذً  فقفا يـؾف َلؿ طؾقف اوسالمً  ابردً  كذلؽ فؽاكت ،[69]إكبقاء:

 ،[173طؿران: ]آل ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ قالقا: حقـ قالفا ملسو هيلع هللا ىلص ومحؿد
 معف ـومَ  سػقان أبا أنَّ  فوأصحابَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  بؾغ ،كان ما دٍ ُح أُ  أمر مـ كان بعدما وذلؽ
 حتك أصحابف مـ ؿعٌ َج  ومعف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  فخرج ،طؾقفؿ ةالؽرَّ  أجؿعقا قد الؿشركقـ مـ

 يف طَب الرُّ  اهللُ  كفللؼَ  -أمقال ثالثة قدر الؿديـة طـ دُ بعُ تَ  هلو- إسد حؿراء إلك اكتفك
                                                           

 (.138 - 1/137« )بدائع الػقائد( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة618
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.   
 444 

 

 َما ُيَقاُى ِعْنَد ِلَقاِء الَعُدّوِ 

َّٓ  ـفؿَ  صقر،الـَّ  ؿعوك الؿقلك عؿكِ  وهق الؿستجقر،  واكؼطعَ  طؾقف َؾ وتقكَّ  بف صرَ ـواست هتق
َّٓ  إلقف تفقَّ ؾ  بؽُ   ر،حذَ ويَ  يخاُف  اؿَّ مِ  فـَ أمَّ  ؼاهواتَّ  خافف ـومَ  ف،وصاكَ  فُ َس رَ وَح  فوحػظَ  هتق

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ الؿـافع مـ إلقف يحتاج ما كؾَّ  إلقف َب ؾَ وَج 
 ف،وطافقتَ  فورزقَ  هكصرَ  ْئ طِ بْ تَ ْس تَ  فال ،[3-1]الطالق: ﴾ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ

 .(1)«يتلخر وٓ طـف ميتؼدَّ  ٓ ،ارً قدْ  شلء ؽؾ  ل اهلل جعؾ وقد أمره، بالغُ  اهللَ  فننَّ 

  ومحؿد إبراهقؿ ققُل  فاوأكَّ  الؽؾؿة هذه شلن ؿطظَ  طؾك دٓلة متؼدَّ  فقؿا إنَّ  ثؿَّ 
 الشدائد. يف -والسالم الصالة طؾقفؿا-

 اهقـالربو الؼاصعة ججَ بالحُ  لفؿ ـوبقَّ  فققمَ  ؿَ حَ فْ أَ  اؿَّ لَ   فنبراهقؿُ 
 ؿؾؽتَ  ٓ أوثانٌ  هل ؿاإكَّ  دوكف ـْ مِ  يعبدوكف ما وأنَّ  اهلل، هق بحؼ   الؿعبقدَ  أنَّ  الساصعة
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ ،ضر دفعَ  وٓ كػع جؾَب  لعابديفا

 ،[67،66إكبقاء:] ﴾ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 ؼقةلا استعؿال إلك اموجلَ  هبا يؼاومقكف حجة أيُّ  لديفؿ يؽـ ولؿ الؼقم فحؿأُ  افؾؿَّ 
 هذه فؿكؾؿتُ  تدلَّ  وقد ،[68]إكبقاء: ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿و

 كقػ ذإ :طؼقلفؿ وحؼارة ؿفسػف ةشدَّ  وطؾك والرباهقـ، ججالحُ  مـ فالسفؿإ طؾك
 كبلَّ  فقفا قاؼَ لْ وأَ  طظقؿة اكارً  قاجُ أجَّ  إكَّفؿ ثؿ كصرهؿ، إلك يحتاج فأكَّ  واأقرُّ  ـْ مَ  يعبدون

 :الـار يف َل ؼِ لْ أُ  حقـ  فؼال الؼتالت، بلشـع فقتؾَ  قاصديـ  إبراهقؿ اهلل
 ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ        ﴿ :لؾـار وقال ،لخؾقؾف اهلل فاكتصر ،«القكقؾ وكعؿ اهلل حسبـا»

 مؽروه. اففق صبفيُ  ؿولَ  ،ىأذً  فقفا يـؾف َلؿ طؾقف اوسالمً  ابردً  كذلؽ فؽاكت ،[69]إكبقاء:

 ،[173طؿران: ]آل ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ قالقا: حقـ قالفا ملسو هيلع هللا ىلص ومحؿد
 معف ـومَ  سػقان أبا أنَّ  فوأصحابَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  بؾغ ،كان ما دٍ ُح أُ  أمر مـ كان بعدما وذلؽ
 حتك أصحابف مـ ؿعٌ َج  ومعف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  فخرج ،طؾقفؿ ةالؽرَّ  أجؿعقا قد الؿشركقـ مـ

 يف طَب الرُّ  اهللُ  كفللؼَ  -أمقال ثالثة قدر الؿديـة طـ دُ بعُ تَ  هلو- إسد حؿراء إلك اكتفك
                                                           

 (.138 - 1/137« )بدائع الػقائد( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار619
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

619 ما يقال عند لقاء العدو



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 فؼال: ققس طبد مـ ركٌب  بف ومرَّ  مؽة، إلك فرجع ،رالخبَ  بؾغف حقـ سػقان أبل قؾب
 ؽؿرسؾُ أُ  رسالةً  امحؿدً  لطـ   مبؾغقن أكتؿ ففؾ قال: الؿديـة، كريد قالقا: تريدون؟ أيـ
 :أصحابف لكوإ إلقف السقرَ  عـاؿَ أْج  قد اأكَّ  فلخربوه وافقتؿقه فنذا :قال كعؿ، قالقا: ؟إلقف هبا

 بحؿراء وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسقل كُب الرَّ  رَّ فؿَ  فؿ،وإخافتَ  فؿإرطابَ  بذلؽ يريد ،ؿفؼقتَ بَ  لـستلصؾ
 ﴾حب جب يئ ىئ﴿ فؼال: ،فوأصحابُ  سػقان أبق قالف بالذي فلخربوه ،إسد

 صابقايُ  أن دون الؿديـة إلك ورجعقا ،بف فؿوثؼتُ  باهلل فؿإيؿاكُ  وازداد ،[173طؿران: ]آل
 .اورطبً  اخقفً  ؿتؾئةٌ مُ  فؿبُ ققؾو جعقارَ  الذيـ الؿشركقـ بخالف ى،أذً  أو بسقء

 ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ
 .[174-171طؿران: ل]آ ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 الدكقا يف ر  الشَّ  ودفع الخقر حصقل يف إسباب أطظؿُ  اهلل طؾك َؾ التقكُّ  أنَّ  هذا ويف
 .(1)وأخرة

 
 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 (.515 - 511)ص:« تقسقر العزيز الحؿقد»( اكظر: 1)
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ا هـا الحديُث   دهلَ وَ  أو كػسف يف بؿصقبة صابيُ  طـدما يؼقلف أن لؾؿسؾؿ عُ شرَ يُ  طؿَّ

 الحقاة هذه يف فؿبتؾقَ يَ  بلن طباده يف ماضقةٌ  اهلل ةـَّ ُس  أنَّ  ًٓ أوَّ  ولقعؾؿ ذلؽ، كحق أو مالف أو
 تارة كوبالغـ تارةً  بالػؼر فقبتؾقفؿ ،زاياوالرَّ  الؿحـ مـ وألقانٍ  الباليا مـ بلكقاعٍ  لدكقاا

 ولقس آخر، احقـً  اءرَّ وبالضَّ  احقـً  اءرَّ وبالسَّ  أخرى، تارة وبالؿرض تارة حةوبالص   أخرى،
َّٓ  اسالـَّ  يف  .مرغقب زوال أو مؽروه حصقل أو محبقب بػقات اإمَّ  :كؾً بتَ مُ  هق ـمَ إ

 ترَّ َس  وإن ،اكثقرً  أبؽت قؾقاًل  ؽتضحَ أَ  إن ،زائؾ ؾ  كظِ  أو كقم أحالمُ  الدكقا فسرور
َّٓ  حربة ادارً  ألتمَ  وما ،صقياًل  عتـَ مَ  قؾقاًل  عتتَّ مَ  وإن ،ادهرً  كتأحزَ  ايقمً   طربة، ألاهتامَ إ
َّٓ  اًح رَ فَ  بقٌت  ؾَئ مُ  وما رحة،تَ  رحةفَ  لؽؾ  » : مسعقد ابـ قال كؿا َّٓ  ،«اًح رَ تَ  ؾَئ مُ إ إ

 إن   الؿممـ ٕمر ابً َج طَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا ،أحقالف كؾ   يف خقر إلك صائرٌ  الؿسؾؿ اهلل طبدَ  أنَّ 
ٓ   ٕحد ذلؽ ولقس ،خقرٌ  فكؾ   هأمرَ   وإن لف، اخقرً  فؽان رَ ؽَ َش  اءُ ر  َس  تفأصابَ  إن :لؾؿممـإ

 .(1)مسؾؿ رواه «لف اخقرً  فؽان رَ بَ َص  اءُ ر  َض  أصابتف

 وإلك ،الؿصقبة طـد طؾقفا يؽقكقا أن يـبغل التل الحال إلك هطبادَ  اهلل أرشد وقد
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ تعالك: اهلل يؼقل ،صاُب الؿُ  فيؼقلَ  أن يـبغل الذي كرالذ  
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ
 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[157-155]البؼرة:

 مـ الصادُق  ـَ قَّ بَ تَ لقَ  :بالؿحـ هطبادَ  ليبتؾ فأكَّ  الؽريؿة أية هذه يف سبحاكف فلخرب
ـُ  ،براالص مـ والجازع ،الؽاذب  ففق بف، يبتؾقفؿ اؿَّ مِ  اأكقاطً  رَ كَ وذَ  الؿرتاب، مـ والؿقق
 والغذاء، الطعام بـؼص :أي ،والجقع ،إطداء مـ :أي ،الخقف مـ بشلء يبتؾقفؿ

                                                           
 .(181تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة620
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ا هـا الحديُث   دهلَ وَ  أو كػسف يف بؿصقبة صابيُ  طـدما يؼقلف أن لؾؿسؾؿ عُ شرَ يُ  طؿَّ

 الحقاة هذه يف فؿبتؾقَ يَ  بلن طباده يف ماضقةٌ  اهلل ةـَّ ُس  أنَّ  ًٓ أوَّ  ولقعؾؿ ذلؽ، كحق أو مالف أو
 تارة كوبالغـ تارةً  بالػؼر فقبتؾقفؿ ،زاياوالرَّ  الؿحـ مـ وألقانٍ  الباليا مـ بلكقاعٍ  لدكقاا

 ولقس آخر، احقـً  اءرَّ وبالضَّ  احقـً  اءرَّ وبالسَّ  أخرى، تارة وبالؿرض تارة حةوبالص   أخرى،
َّٓ  اسالـَّ  يف  .مرغقب زوال أو مؽروه حصقل أو محبقب بػقات اإمَّ  :كؾً بتَ مُ  هق ـمَ إ

 ترَّ َس  وإن ،اكثقرً  أبؽت قؾقاًل  ؽتضحَ أَ  إن ،زائؾ ؾ  كظِ  أو كقم أحالمُ  الدكقا فسرور
َّٓ  حربة ادارً  ألتمَ  وما ،صقياًل  عتـَ مَ  قؾقاًل  عتتَّ مَ  وإن ،ادهرً  كتأحزَ  ايقمً   طربة، ألاهتامَ إ
َّٓ  اًح رَ فَ  بقٌت  ؾَئ مُ  وما رحة،تَ  رحةفَ  لؽؾ  » : مسعقد ابـ قال كؿا َّٓ  ،«اًح رَ تَ  ؾَئ مُ إ إ

 إن   الؿممـ ٕمر ابً َج طَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا ،أحقالف كؾ   يف خقر إلك صائرٌ  الؿسؾؿ اهلل طبدَ  أنَّ 
ٓ   ٕحد ذلؽ ولقس ،خقرٌ  فكؾ   هأمرَ   وإن لف، اخقرً  فؽان رَ ؽَ َش  اءُ ر  َس  تفأصابَ  إن :لؾؿممـإ

 .(1)مسؾؿ رواه «لف اخقرً  فؽان رَ بَ َص  اءُ ر  َض  أصابتف

 وإلك ،الؿصقبة طـد طؾقفا يؽقكقا أن يـبغل التل الحال إلك هطبادَ  اهلل أرشد وقد
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ تعالك: اهلل يؼقل ،صاُب الؿُ  فيؼقلَ  أن يـبغل الذي كرالذ  
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ
 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[157-155]البؼرة:

 مـ الصادُق  ـَ قَّ بَ تَ لقَ  :بالؿحـ هطبادَ  ليبتؾ فأكَّ  الؽريؿة أية هذه يف سبحاكف فلخرب
ُـ  ،براالص مـ والجازع ،الؽاذب  ففق بف، يبتؾقفؿ اؿَّ مِ  اأكقاطً  رَ كَ وذَ  الؿرتاب، مـ والؿقق
 والغذاء، الطعام بـؼص :أي ،والجقع ،إطداء مـ :أي ،الخقف مـ بشلء يبتؾقفؿ

                                                           
 .(181تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 بالجقائح سقاء ،ألمقالل الؿعرتي الـؼص أكقاع جؿقعَ  ُؾ يشؿَ  وهق ،إمقال مـ وكؼصٍ 
 إكػسِ  بـؼص كذلؽ ويبتؾقفؿ ذلؽ، غقر أو بؾالسَّ  أو اعقَ الضَّ  أو الغرق أو ؿاويةسال

 البدن صقبيُ  ما هذا تحت ُؾ دُخ ويَ  وإصحاب، وإقارب إوٓد مـ إحباب ابهَ بذَ 
 ـخقؾال وثؿار الحبقب مـ راتؿَ الثَّ  بـؼص كذلؽ ويبتؾقفؿ وإسؼام، إمراض أكقاع مـ

 اإلكسان حظُّ و بقققطفا، رَ أخبَ  الخبقرَ  العؾقؿَ  ٕنَّ  :تؼع وأن بدَّ  ٓ أمقرٌ  وهل وإشجار،
 السخط، فؾف خطَس  ـْ ومَ  ،ضاالر   فؾف َل ِض رَ  ـفؿَ  ،أثر مـ لف حدثتُ  ما هق الؿصقبة مـ

 وأرحؿُ  الحاكؿقـ أحؽؿُ  هق بؿصقبتف ابتاله الذي أنَّ  صاُب ؿال يعؾؿَ  أن بدَّ  ٓ ولفذا
ـَ  هابتال ؿاوإكَّ  ف،بَ لقعذ   وٓ فلقفؾؽَ  طؾقف هبالءَ  رسؾيُ  َلؿ سبحاكف فوأكَّ  الراحؿقـ،  لقؿتح

 آئذً  ،فبببا اصريحً  هُ رَ ولقَ  ه،ودطاءَ  فوابتفالَ  فطَ ضرُّ تَ  ولقسؿع ف،وإيؿاكَ  ورضاه هصربَ
 فقـاَل  :إلقف فزكَ وُح  فثَّ بَ  يشؽق إلقف، اطةرَ الضَّ  يدي ارافعً  يديف، بقـ الؼؾب مؽسقرَ  ،فابـَ بجَ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ ف،وكعؿائ آٓئف ووافرَ  ططائف وجزيَؾ  اهلل مقطقد طظقؿَ  بذلؽ
 ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 !ططاء ـْ مِ  فأكرمَ  وما !فضؾ مـ فعَ أوَس  فؿا ،[157-155]البؼرة: ﴾ڍ ڇ ڇ
ـُ  طؿر يؼقل  .«العالوة وكعؿت العدٓن كعؿ» : الخطاب ب

 إلقف اوإك   هلل اإك  » :صابالؿُ  ققل وهل- آسرتجاع كؾؿةَ  ؽؾؿةَ ال هذه اهللُ  جعؾ لؼد
 صاُب الؿُ  جلَ لَ  فنذا ـقـ،حَ ؿتَ ؿلؾ صؿةً وطِ  الؿصائب، لذوي اومالذً  مؾجلً  -«راجعقن

 ف،بالُ  وهدأ ف،كػُس  واصؿلكت ،فقؾبُ  سؽـ والربكة الخقر لؿعاين الجامعة الؽؾؿة هذه إلك
 .اخقرً  مصقبتف يف اهللُ  فَض وطقَّ 

 يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  سؿعُت  :قالت فاأكَّ   سؾؿة أم طـ «صحقحف» يف مسؾؿ وىر
ـْ  َما» ا :َفَقُؼقل ُمِصقَبةٌ  ُتِصقُبفُ  َطْبدٍ  ِم ا هللِ  إِك  ُفؿ   َراِجُعقَن، إَِلْقفِ  َوإِك   ُمِصقَبتِل فِل ْأُجْركِل الؾ 

ٓ   ؛ِمـَْفا اَخْقرً  لِل َوَأْخِؾْػ  ا َقاَلْت: .«ِمـَْفا اَخْقرً  َلفُ  َوَأْخَؾَػ  قَبتِفِ ُمِص  فِل اهللُ  آَجَرهُ إِ  لُتُقف   َفَؾؿَّ
 ،(1)ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  مِـُْف: اَخْقرً  لِل اهللُ  َفَلْخَؾَػ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َأَمَركِل َكَؿا ُقْؾُت  َسَؾَؿةَ  َأُبق

                                                           
 (.918« )صحقح مسؾؿ( »1)
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َصاَبْتُه ُمِصيَبت  
َ
 ما َيُقىُى ِإذا أ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  جتفتزوَّ  فامَ أكرَ  اهللَ  أنَّ  :أي

 طالج طؾك مشتؿؾةٌ  فاأكَّ  يجدُ  ،آسرتجاع كؾؿةَ  ظقؿةَ الع الؽؾؿةَ  هذه ؾيتلمَّ  ـومَ 
 لفذه وكؿ والؿآل، الحال يف وأكػعف طالج أبؾغ لفؿ فقفا بؾ الؿصائب، لذوي طظقؿ
 وأخرة، الدكقا يف العظقؿة والـتائج الرشقدة والعقاقِب  الحؿقدة أثارِ  مـ الؽؾؿة
 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ﴿ تعالك: اهلل ققل هذا يف ويؽػل
 :مؼصقدها وتحؼقؼ مدلقلفا ففؿ مـ بدَّ  ٓ ققلفا مع لؽـ ،[157]البؼرة: ﴾ڍ

  .العظقؿ والثقاب الؽريؿ دقالؿقط هبذا العبدُ  كحظَ لقَ 

 كؾ  َس تَ  وطؿاًل  اطؾؿً  العبُد  فؿاؼَ حؼ   إذا ،طظقؿقـ أصؾقـ الؽؾؿة هذه ـتتضؿ   وقد
 :الؿآب وجؿقؾ الثقاب طظقؿَ  وكال تف،مصقب طـ

 ففق ، هلل ؾٌؽ مِ  دهوولَ  فومالَ  فوأهؾَ  فكػَس  أنَّ  العبدُ  ؼيتحؼَّ  أن ففق ل:إو إصؾ اأم  
 بعؼ  مُ  ٓ يريد، بؿا فقفؿ ويحؽؿ شاء، بؿا فقفؿ فويتصرَّ  م،العدَ  مـ هؿدَ َج أوْ  الذي

 لف، مؿالقؽ كحـ :أي ،«هلل اإك  » :ققلف مـ مستػادٌ  وهذا لؼضائف، رادَّ  وٓ ؽؿف،لحُ 
 ،وقدره فبؼضائف طؾقـا واقعٌ  شلء وكؾُّ  ه،طبقدُ  وكحـ ـاربُّ  قه تدبقره،و تصرفف وتحت

 ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿
 .[11]الحديد: ﴾  

 تعالك: اهلل قال كؿا اهلل، إلك فومرجعَ  همصقرَ  أنَّ  العبدُ  يعؾؿَ  أن الثاين: وإصؾ

 بدَّ  فال ،[8]العؾؼ: ﴾ڻ ں ں ڱ﴿ تعالك: وقال ،[41]الـجؿ: ﴾ مج حج يث ىث﴿
 أهؾ بال ،ةمرَّ  َل أوَّ  فخؾؼَ  كؿا افردً  الؼقامة يقم فربَّ  ويليت ضفره، وراءَ  الدكقا يخؾَػ  أن لؾعبد
 إلقف وإك ا» ققلف: مـ مستػادٌ  وهذا .ئاتوالسق   بالحسـات يلتقف ؿاوإكَّ  طشقرة، وٓ مال وٓ

 يف مقدَّ  ما طؾك جازيفسقُ  فسبحاك فوأكَّ  ،اهلل إلك راجعٌ  فبلكَّ  العبد مـ إقرارٌ  وهق ،«راجعقن
 طؾك الؿصاُب  فاقالَ  فنذا اهلل، لؼاء طـد يـػعف بؿا كػسف ؾِ غْ َش  إلك جفيتَّ  وطـدئذٍ  الحقاة، ههذ
 مستؼقؿ. صراط إلك ديهُ  :ومؼتضاها فاللؿدلق اؼً محؼ   لؿعـاها ارً مستحِض  القصػ هذا

 طقاض بـ لػضقؾا قال» قال: العابد طؾل بـ الحسـ طـ «الحؾقة» يف كعقؿ أبق روى
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة622
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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َصاَبْتُه ُمِصيَبت  
َ
 ما َيُقىُى ِإذا أ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  جتفتزوَّ  فامَ أكرَ  اهللَ  أنَّ  :أي

 طالج طؾك مشتؿؾةٌ  فاأكَّ  يجدُ  ،آسرتجاع كؾؿةَ  ظقؿةَ الع الؽؾؿةَ  هذه ؾيتلمَّ  ـومَ 
 لفذه وكؿ والؿآل، الحال يف وأكػعف طالج أبؾغ لفؿ فقفا بؾ الؿصائب، لذوي طظقؿ
 وأخرة، الدكقا يف العظقؿة والـتائج الرشقدة والعقاقِب  الحؿقدة أثارِ  مـ الؽؾؿة
 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ﴿ تعالك: اهلل ققل هذا يف ويؽػل
 :مؼصقدها وتحؼقؼ مدلقلفا ففؿ مـ بدَّ  ٓ ققلفا مع لؽـ ،[157]البؼرة: ﴾ڍ

  .العظقؿ والثقاب الؽريؿ دقالؿقط هبذا العبدُ  كحظَ لقَ 

 كؾ  َس تَ  وطؿاًل  اطؾؿً  العبُد  فؿاؼَ حؼ   إذا ،طظقؿقـ أصؾقـ الؽؾؿة هذه ـتتضؿ   وقد
 :الؿآب وجؿقؾ الثقاب طظقؿَ  وكال تف،مصقب طـ

 ففق ، هلل ؾٌؽ مِ  دهوولَ  فومالَ  فوأهؾَ  فكػَس  أنَّ  العبدُ  ؼيتحؼَّ  أن ففق ل:إو إصؾ اأم  
 بعؼ  مُ  ٓ يريد، بؿا فقفؿ ويحؽؿ شاء، بؿا فقفؿ فويتصرَّ  م،العدَ  مـ هؿدَ َج أوْ  الذي

 لف، مؿالقؽ كحـ :أي ،«هلل اإك  » :ققلف مـ مستػادٌ  وهذا لؼضائف، رادَّ  وٓ ؽؿف،لحُ 
 ،وقدره فبؼضائف طؾقـا واقعٌ  شلء وكؾُّ  ه،طبقدُ  وكحـ ـاربُّ  قه تدبقره،و تصرفف وتحت

 ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿
 .[11]الحديد: ﴾  

 تعالك: اهلل قال كؿا اهلل، إلك فومرجعَ  همصقرَ  أنَّ  العبدُ  يعؾؿَ  أن الثاين: وإصؾ

 بدَّ  فال ،[8]العؾؼ: ﴾ڻ ں ں ڱ﴿ تعالك: وقال ،[41]الـجؿ: ﴾ مج حج يث ىث﴿
 أهؾ بال ،ةمرَّ  َل أوَّ  فخؾؼَ  كؿا افردً  الؼقامة يقم فربَّ  ويليت ضفره، وراءَ  الدكقا يخؾَػ  أن لؾعبد
 إلقف وإك ا» ققلف: مـ مستػادٌ  وهذا .ئاتوالسق   بالحسـات يلتقف ؿاوإكَّ  طشقرة، وٓ مال وٓ

 يف مقدَّ  ما طؾك جازيفسقُ  فسبحاك فوأكَّ  ،اهلل إلك راجعٌ  فبلكَّ  العبد مـ إقرارٌ  وهق ،«راجعقن
 طؾك الؿصاُب  فاقالَ  فنذا اهلل، لؼاء طـد يـػعف بؿا كػسف ؾِ غْ َش  إلك جفيتَّ  وطـدئذٍ  الحقاة، ههذ
 مستؼقؿ. صراط إلك ديهُ  :ومؼتضاها فاللؿدلق اؼً محؼ   لؿعـاها ارً مستحِض  القصػ هذا

 طقاض بـ لػضقؾا قال» قال: العابد طؾل بـ الحسـ طـ «الحؾقة» يف كعقؿ أبق روى
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار623
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

623 ما يقول إذا أصابته مصيبة
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 تقشؽ ؽرب   إلك تسقرُ  سـة ستقـ مـذ فلكت قال: سـة، قنستُّ  :قال طؾقؽ؟ تأتَ  كؿ لرجؾ:
 تؼقل؟ ما تعؾؿُ  الػضقؾ: لف قال ،راجعقن فإلق اوإك   هلل اإك   ،طؾل أبا يا جؾ:الرَّ  فؼال تبؾغ، أن

 جؾ:الرَّ  قال ه؟تػسقرُ  ما ؿُ تعؾَ  :الػضقؾ قال ،راجعقن إلقف اوإك   هلل اإك   قؾت: الرجؾ: فؼال
 ـفؿَ  ،راجعٌ  اهلل إلك وأكا طبدٌ  هلل أكا تؼقل: ،«هلل اإكَّ » :ؽققلُ  قال: طؾل، أبا يا لـا هُ رْ فس  

 فبلكَّ  فؾقعؾؿ مقققٌف  فبلكَّ  ؾؿطَ  ـومَ  ،مقققٌف  فبلكَّ  ؿفؾقعؾَ  راجع، إلقف فوأكَّ  اهلل طبد فأكَّ  ؿَ ؾِ طَ 
 قال: الحقؾة؟ فؿا الرجؾ: فؼال ،اجقابً  لؾسمال دَّ عِ فؾقُ  ،مسموٌل  فأكَّ  طؾؿ ـومَ  ،وٌل ممس

ـُ تُ  قال: هل؟ ما قال: يسقرة،  َل ؼِ بَ  فقؿا أسلَت  إن ؽفنكَّ  :مضك ما لؽ رغػَ يُ  ،َل ؼِ بَ  فقؿا حس
 .(1)«بؼل وما مضك بؿا ذَت ِخ أُ 

 ٓٓاهتادَ  ومعرفة إذكار بؿعاين ô ؾػالسَّ  اهتؿام طظؿ طؾك ٓلةٌ دَ  هذا ويف
 ،هاثؿارُ  لؾعبد لتتحؼؼ :العظقؿ إمر هذا طؾك وتلكقدهؿ وغايااهتا، مؼاصدها وتحؼقؼ
 وبركااهتا. فاخقراتُ  لف وتتقافر ،هاآثارُ  فقف وتظفر

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 (.8/113« )حؾقة إولقاء( »1)
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 إذا بف يدطقَ  أن لؾؿسؾؿِ  ستحبيُ  الذي طاءِ الدُّ  طـ -اهلل بنذن- سقؽقن هـا الؽالم

  :ـٌ يْ دَ  طؾقف كان

 َفَؼاَل: َجاَءهُ  اُمَؽاَتبً  َأنَّ  ، صالب أبل بـ طؾل طـ «جامعف» يف يالرتمذ روى
ـْ  َطَجْزُت  َقدْ  إك ل َـّ  َكؾَِؿاٍت  ُأَطؾ ُؿَؽ  َٓ أ َقاَل: َفَلِطـ ل؟ كَِتاَبتِل، َط َؿـِقِف  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َطؾَّ

اهُ  اَدْيـً  َثبِقرٍ  َجَبؾِ  مِْثُؾ  َطَؾْقَؽ  َكانَ  َلقْ  ُفؿ   :قؾ» َقاَل: َطـَْؽ؟ اهللُ  َأدَّ ـْ  لَِؽ اَل بَِح  اْكِػـِل الؾ   َط
ـْ  بَِػْضِؾَؽ  َوَأْغـِـِل َحَراِمَؽ،  .(1)«ِسَقاكَ  َطؿ 

 اهأدَّ  بف واطتـك فقالَ  فنذا أدائف، طـ طاجزٌ  وهق ـٌ يْ دَ  طؾقف ـمَ  فيؼقلُ  طظقؿ دطاءٌ  ففذا
 التقسقرَ  ٕنَّ  الحديث: يف رَّ مَ  كؿا ،الجبؾ مثَؾ  كان ولق يـ،الدَّ  حجؿُ  كان مفؿا طـف اهللُ 
 العقنَ  صؾب ـومَ  كػاه، إلقف لجَ التَ  ـفؿَ  كػؼة، فاضغقيَ  ٓ ىمألَ  سبحاكف وخزائـف اهلل، بقد
 وهداه. أطاكف مـف

 فؾَ حؿَّ تَ  ما أداء طؾك درتفقُ  وطدم هطجزَ  يشؽق  طؾل إلك جاء بالؿؽاتَ  وهذا
 اهلل رسقل مـ فسؿعَ  الذي ؿالعظق الدطاء هذا إلك  هفلرشدَ  لقعتؼف، دهلسق   مال مـ
 ر،كثُ  مفؿا فديـَ  طـف يؼضل اهلل وأنَّ  قائؾف، طؾك طائدتف وكرب فائدتف طظؿَ  لف ـوبقَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص
ِ ؿَ ؾَّ طَ  كؾؿاٍت  ؽؿُ أطؾ   َٓ أ» قال: َـّ ـ  اهأدَّ  اـً يْ دَ  ثبقر ؾجب مثؾ طؾقؽ كان لق ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  قف
 هذا طؾك الؿقاضبة طؾك وحث   ،امعلؾسَّ  وترغقٌب  طظقؿٌ  تشقيٌؼ  فقف وهذا ،«ؽطـ اهلل

 وأشغؾف. فبالَ  ركدَّ  الذي فؿ  هَ  ـْ ومِ  ؾف،حؿَّ تَ  الذي يـالدَّ  مـ العبد صؾَّ لقتخَ  :الؿبارك الدطاء

 كاستغـ أي: كػاية، الشلء كػاه يؼال: ،«حرامؽ طـ بحاللؽ اكػـل الؾ فؿ  » وققلف:
 الحرام. طـ بف استغـقً م اللحبال امؽتػقً  فيجعؾَ  أن اهللَ  يسلل ففق غقره، طـ بف

                                                           
ـف إلباين يف 3563« )الرتمذي جامع»(، و153/ 1) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)  صحقح»(، وحسَّ

 (.1811) «الرتغقب
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ًٌ ًِِه َدِي ًِ َعَل  َما َيُكىُلُه َم
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 إذا بف يدطقَ  أن لؾؿسؾؿِ  ستحبيُ  الذي طاءِ الدُّ  طـ -اهلل بنذن- سقؽقن هـا الؽالم

  :ـٌ يْ دَ  طؾقف كان

 َفَؼاَل: َجاَءهُ  اُمَؽاَتبً  َأنَّ  ، صالب أبل بـ طؾل طـ «جامعف» يف يالرتمذ روى
ـْ  َطَجْزُت  َقدْ  إك ل َـّ  َكؾَِؿاٍت  ُأَطؾ ُؿَؽ  َٓ أ َقاَل: َفَلِطـ ل؟ كَِتاَبتِل، َط َؿـِقِف  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َطؾَّ

اهُ  اَدْيـً  َثبِقرٍ  َجَبؾِ  مِْثُؾ  َطَؾْقَؽ  َكانَ  َلقْ  ُفؿ   :قؾ» َقاَل: َطـَْؽ؟ اهللُ  َأدَّ ـْ  لَِؽ اَل بَِح  اْكِػـِل الؾ   َط
ـْ  بَِػْضِؾَؽ  َوَأْغـِـِل َحَراِمَؽ،  .(1)«ِسَقاكَ  َطؿ 

 اهأدَّ  بف واطتـك فقالَ  فنذا أدائف، طـ طاجزٌ  وهق ـٌ يْ دَ  طؾقف ـمَ  فيؼقلُ  طظقؿ دطاءٌ  ففذا
 التقسقرَ  ٕنَّ  الحديث: يف رَّ مَ  كؿا ،الجبؾ مثَؾ  كان ولق يـ،الدَّ  حجؿُ  كان مفؿا طـف اهللُ 
 العقنَ  صؾب ـومَ  كػاه، إلقف لجَ التَ  ـفؿَ  كػؼة، فاضغقيَ  ٓ ىمألَ  سبحاكف وخزائـف اهلل، بقد
 وهداه. أطاكف مـف

 فؾَ حؿَّ تَ  ما أداء طؾك درتفقُ  وطدم هطجزَ  يشؽق  طؾل إلك جاء بالؿؽاتَ  وهذا
 اهلل رسقل مـ فسؿعَ  الذي ؿالعظق الدطاء هذا إلك  هفلرشدَ  لقعتؼف، دهلسق   مال مـ
 ر،كثُ  مفؿا فديـَ  طـف يؼضل اهلل وأنَّ  قائؾف، طؾك طائدتف وكرب فائدتف طظؿَ  لف ـوبقَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص
ِ ؿَ ؾَّ طَ  كؾؿاٍت  ؽؿُ أطؾ   َٓ أ» قال: َـّ ـ  اهأدَّ  اـً يْ دَ  ثبقر ؾجب مثؾ طؾقؽ كان لق ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  قف
 هذا طؾك الؿقاضبة طؾك وحث   ،امعلؾسَّ  وترغقٌب  طظقؿٌ  تشقيٌؼ  فقف وهذا ،«ؽطـ اهلل

 وأشغؾف. فبالَ  ركدَّ  الذي فؿ  هَ  ـْ ومِ  ؾف،حؿَّ تَ  الذي يـالدَّ  مـ العبد صؾَّ لقتخَ  :الؿبارك الدطاء

 كاستغـ أي: كػاية، الشلء كػاه يؼال: ،«حرامؽ طـ بحاللؽ اكػـل الؾ فؿ  » وققلف:
 الحرام. طـ بف استغـقً م اللحبال امؽتػقً  فيجعؾَ  أن اهللَ  يسلل ففق غقره، طـ بف

                                                           
ـف إلباين يف 3563« )الرتمذي جامع»(، و153/ 1) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)  صحقح»(، وحسَّ

 (.1811) «الرتغقب
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 لَّ طؾ بف ُـّ ؿُ تَ  ما وهق- ؽفضؾَ  واجعؾ :أي ،«سقاك ـطؿ   بػضؾؽ أغـِـِلو» وققلف:
 إلك ألتجُئ  ٓو ،غقرك إلك أفتؼر فال ،سقاك ـطؿَّ  لل امغـقً  -ورزق وخقر كعؿة مـ
 سقاك. أحد

 امستعقـً  وحده، فطؾق امعتؿدً  اهلل، إلك هأمرَ  اًض مػق   يؽقن أن يـبغل العبدَ  أنَّ  فقف وهذا
 .وكقاًل  سبحاكف بف وكػك طؾقف، أمقره جؿقع يف اًل متقك   سبحاكف، بف

 ٓالصادق والعزمِ  يـ،الدَّ  لسداد الجاد   علوالسَّ  بب،السَّ  بذل مـ الدطاء مع بدَّ  و 
 ديدالشَّ  والحذر ،دادُ السَّ  فقف لُ قَّ فَ تَ يَ  وقٍت  أقرب يف ذلؽ إلك والؿبادرةِ  بف، القفاء طؾك
َّٓ  بف ي  رِ فحَ  كذلؽ كان ـمَ  فننَّ  سقيػ،والتَّ  ؿاصؾةالؿُ  ـم  قؾبف يف َؾ ؿَ َح  ـمَ  اأمَّ  عان،يُ أ
 ف.يـَ دَ  طـف ىوأدَّ  ،اهللُ  أطاكف فأدائِ  يف صادقةٌ  ةٌ كقَّ  لف وكاكت يـالدَّ  ؿَّ هَ 

 أمقاَل  أخذ َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ البخاري روى
 .(1)«اهلل أتؾػف إتالَففا يريد أخذها ومـ طـف، اهللُ  أد ى أداءها يريد الـ اس

 كاكت طبدٍ  ـمِ  امَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال ت:قال  طائشة طـ أحؿد اإلمام روىو
ِ يْ دَ  أداء يف ةٌ كق   لف ٓ   ؛فـ  .(2)«نقْ طَ  اهلل ـمِ  لف كانإ

 اـً يْ دَ  انُ د  يَ  دٍ أَح  مـ ما» قال: فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ، مقؿقكة طـ الـسائل وروى
ٓ   ؛هقضاءَ  يريُد  فأك   مـف اهللُ  عؾؿَ ف  .(3)«الدكقا يف طـف اهللُ  اهأد  إ

 مـ جرَ والػَ  سربالقُ  اهلل وأتاه ه،أمقرُ  رتسَّ تقَ  فتُ كقَّ  ؾحتوَص  فزمِ طَ  يف العبدُ  َق دَ َص  فنن
 ف.يـَ دَ  كَض وقَ  هأمرَ  دَ وسدَّ  بعقكف اهلل َؾ ػَّ تؽَ  اهلل طؾك فؾُ تقكُّ  حَّ َص  ـومَ  سب،حتَ يَ  ٓ حقث

 فأك  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ، هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف البخاري روى
 ائتـل فؼال: ديـار، ألػ فسؾػَ يُ  أن إسرائقؾ بـل َض بع سلَل  إسرائقؾ بـل مـ رجاًل  رَ كَ ذَ 

                                                           
 (.1387) «صحقح البخاري( »1)
 (.1811« )صحقح الرتغقب»(، وصححف إلباين يف 6/71« )الؿسـد( »1)
حف إلباين يف (، 1418ورواه ابـ ماجف )(، 7/315« )ســ الـسائل( »3) « صحقح الجامع»وصحَّ
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 َما َيُقىُلُه َمْن َعَلْيِه َدْين  

 ،كػقاًل  باهلل كػك فؼال: بالؽػقؾ، فائتـل قال: ،اشفقًد  باهلل كػك فؼال: هؿ،شفُد أُ  بالشفداء
 التؿس ثؿ   ف،حاجتَ  فؼضك البحر يف فخرج ك،مسؿًّ  ؾَج أَ  طؾك إلقف فدفعفا ،صدقَت  قال:
 فلدخَؾ  هارَ ؼَ فـَ  ةً خشبَ  فلخذ ،امركبً  جديَ  فؾؿ ف،ؾَ أج   الذي لألجؾ طؾقف يؼدم يركبفا امركبً 
 الـؼر مقضعَ  ىسقَّ  ]أي: فامقضعَ  َج ج  زَ  ثؿ صاحبف، إلك مـف وصحقػةً  ديـار ألَػ  فقفا

 ألَػ  افالكً  ػُت تسؾ   كـت لأك   ؿُ تعؾَ  ؽإك   الؾ فؿ   فؼال: البحر إلك بفا أتك ثؿ ف[حَ وأصؾ
 كػك :فؼؾت ،اشفقًد  وسللـل بؽ، لَ ِض فرَ  ،كػقاًل  باهلل كػك :فؼؾت كػقاًل  فسللـل ديـار،
 وإين أقدر، فؾؿ لف الذي إلقف أبعُث  امركبً  أجد أن دُت فَ َج  لوإك   بؽ، لَ ِض فرَ  ،اشفقًد  باهلل

 يؾتؿُس  ذلؽ يف وهق اكصرف ثؿ فقف، تَج لَ وَ  حتك البحر يف بفا كفرمَ  فا،ؽَ طُ دِ أستقْ 
 بؿالف، جاء قد امركبً  لعؾ   يـظرُ  فػَ أسؾَ  كان الذي جُؾ الر   فخرج بؾده، إلك يخرج امركبً 
 بالؿـشار[ قطعفا ]أي: هارَ كَش  فؾؿا ،اطبً ح ٕهؾف فلخذها الؿال، فقفا التل بالخشبة فنذا
 زلُت  ما واهلل فؼال: ديـار، بإلػ كفلت فػَ أسؾَ  كان الذي قدمَ  ثؿ ،والصحقػةَ  اَل الؿ وجد

 هؾ قال: فقف، أتقُت  الذي قبؾ امركبً  وجدُت  فؿا بؿالؽ ٔتقَؽ  مركٍب  بؾَ صَ  يف اجاهًد 
 فنن   قال: فقف، جئُت  الذي قبؾ امركبً  أجد َلؿ لأك   كخبرُ أُ  قال: بشلء؟ ل  إل بعثَت  كـَت 
 .(1)«اراشًد  الديـار بإلػ فاكصرْف  الخشبة، يف بعثَت  الذي طـَؽ  ىأد   قد اهلل

 هبا عظَ تَّ لـَ  :إسرائقؾ بـل مـ جؾالرَّ  هذا طـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  هاذكرَ  طجقبة ةٌ قصَّ  ففذه
ـَ  طقكف، وتؿامَ  اهلل، قدرة كؿاَل  ولـعؾؿَ  ،رَ بِ وكعتَ   آلتجاءَ  أحسـ إذا لعبده، كػايتف وحس
 الؿشتؿؾةُ  الخشبةُ  هذه تؼع َلؿ حقث التقفقؼ كؿاَل  ؾوتلمَّ  طؾقف، طتؿادآ يف َق دَ وَص  إلقف،
َّٓ  الؿال طؾك  الؼدير. العؾقؿُ  اهلل فتبارك صاحبف، يد يفإ

ـَ  أن لؾؿسؾؿ يـبغل وٓ  فؼد سداده، يف يتفاونَ  أو شلكف مـ َؾ ؼؾ  يُ  أو يـالدَّ  بلمر يستفق
 معؾؼةٌ  الؿممـ كػَس  أنَّ  طؾك وتدلُّ  ؽ،ذل خطقرة تػقد طديدة أحاديُث  ةـَّ السُّ  يف ورد
ِ يْ بدَ  محبقٌس  الؿقَت  وأنَّ  يـ،بالدَّ   طـف. كَض ؼْ يُ  حتك فـ

 ديـار، ؿائةثالثَ  وترك أخل مات قال:  إصقل بـ عدَس  طـ أحؿد اإلمام روى

                                                           
 (.1191« )صحقح البخاري( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة626
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 َما َيُقىُلُه َمْن َعَلْيِه َدْين  

 ،كػقاًل  باهلل كػك فؼال: بالؽػقؾ، فائتـل قال: ،اشفقًد  باهلل كػك فؼال: هؿ،شفُد أُ  بالشفداء
 التؿس ثؿ   ف،حاجتَ  فؼضك البحر يف فخرج ك،مسؿًّ  ؾَج أَ  طؾك إلقف فدفعفا ،صدقَت  قال:
 فلدخَؾ  هارَ ؼَ فـَ  ةً خشبَ  فلخذ ،امركبً  جديَ  فؾؿ ف،ؾَ أج   الذي لألجؾ طؾقف يؼدم يركبفا امركبً 
 الـؼر مقضعَ  ىسقَّ  ]أي: فامقضعَ  َج ج  زَ  ثؿ صاحبف، إلك مـف وصحقػةً  ديـار ألَػ  فقفا

 ألَػ  افالكً  ػُت تسؾ   كـت لأك   ؿُ تعؾَ  ؽإك   الؾ فؿ   فؼال: البحر إلك بفا أتك ثؿ ف[حَ وأصؾ
 كػك :فؼؾت ،اشفقًد  وسللـل بؽ، لَ ِض فرَ  ،كػقاًل  باهلل كػك :فؼؾت كػقاًل  فسللـل ديـار،
 وإين أقدر، فؾؿ لف الذي إلقف أبعُث  امركبً  أجد أن دُت فَ َج  لوإك   بؽ، لَ ِض فرَ  ،اشفقًد  باهلل

 يؾتؿُس  ذلؽ يف وهق اكصرف ثؿ فقف، تَج لَ وَ  حتك البحر يف بفا كفرمَ  فا،ؽَ طُ دِ أستقْ 
 بؿالف، جاء قد امركبً  لعؾ   يـظرُ  فػَ أسؾَ  كان الذي جُؾ الر   فخرج بؾده، إلك يخرج امركبً 
 بالؿـشار[ قطعفا ]أي: هارَ كَش  فؾؿا ،اطبً ح ٕهؾف فلخذها الؿال، فقفا التل بالخشبة فنذا
 زلُت  ما واهلل فؼال: ديـار، بإلػ كفلت فػَ أسؾَ  كان الذي قدمَ  ثؿ ،والصحقػةَ  اَل الؿ وجد

 هؾ قال: فقف، أتقُت  الذي قبؾ امركبً  وجدُت  فؿا بؿالؽ ٔتقَؽ  مركٍب  بؾَ صَ  يف اجاهًد 
 فنن   قال: فقف، جئُت  الذي قبؾ امركبً  أجد َلؿ لأك   كخبرُ أُ  قال: بشلء؟ ل  إل بعثَت  كـَت 
 .(1)«اراشًد  الديـار بإلػ فاكصرْف  الخشبة، يف بعثَت  الذي طـَؽ  ىأد   قد اهلل

 هبا عظَ تَّ لـَ  :إسرائقؾ بـل مـ جؾالرَّ  هذا طـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  هاذكرَ  طجقبة ةٌ قصَّ  ففذه
ـَ  طقكف، وتؿامَ  اهلل، قدرة كؿاَل  ولـعؾؿَ  ،رَ بِ وكعتَ   آلتجاءَ  أحسـ إذا لعبده، كػايتف وحس
 الؿشتؿؾةُ  الخشبةُ  هذه تؼع َلؿ حقث التقفقؼ كؿاَل  ؾوتلمَّ  طؾقف، طتؿادآ يف َق دَ وَص  إلقف،
َّٓ  الؿال طؾك  الؼدير. العؾقؿُ  اهلل فتبارك صاحبف، يد يفإ

ـَ  أن لؾؿسؾؿ يـبغل وٓ  فؼد سداده، يف يتفاونَ  أو شلكف مـ َؾ ؼؾ  يُ  أو يـالدَّ  بلمر يستفق
 معؾؼةٌ  الؿممـ كػَس  أنَّ  طؾك وتدلُّ  ؽ،ذل خطقرة تػقد طديدة أحاديُث  ةـَّ السُّ  يف ورد
ِ يْ بدَ  محبقٌس  الؿقَت  وأنَّ  يـ،بالدَّ   طـف. كَض ؼْ يُ  حتك فـ

 ديـار، ؿائةثالثَ  وترك أخل مات قال:  إصقل بـ عدَس  طـ أحؿد اإلمام روى

                                                           
 (.1191« )صحقح البخاري( »1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار627
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

627 ما يقول َمن عليه َدْين
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 محبقٌس  أخاك إن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لل فؼال ،ؿطؾقف أكػَؼ  أن فلردُت  ،اصغارً  اولدً  وترك
 قضقُت  قد ،اهلل رسقل يا فؼؾت: جئُت  ثؿ طـف فؼضقُت  فذهبُت  قال: «طـف ضِ فاق ذهبفا ـفيْ بَد 

َّٓ  يبَؼ  ولؿ طـف،  .(1)«صادقة فافنك   ،افَ ططِ أَ » قال: ـة،بق   لفا ولقست ديـاريـ، لطِ دَّ تَ  امرأةإ

 الؿممـ كػُس » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل حديث مـ اأيًض  روىو
 .(2)«يـدَ  ؾقفط كان ما ةٌ ؼَ معؾ  

ـٌ دَ  طؾقف كان إذا الؿسؾؿ طؾك القاجَب  فننَّ  ولفذا  أن قبؾ سداده إلك بادرَ يُ  أن ي
ِ يْ بدَ  فكػُس  حبسفتُ  ،الؿقُت  فتَ غَ يبْ  ـٌ دَ  طؾقف يؽـ َلؿ وإذا بف، امراهتـً  ويؽقن ،فـ  اهلل دفؾقحؿَ  ي

 لقسؾؿ :ةؾحَّ مُ  ضرورة أو داطقة حاجة لفا يؽـ َلؿ ما آستداكةَ  ولقتحاَش  ،العافقة طؾك
 تف.مغبَّ  مـ ةـَ مَ أَ  يف ولقؽـ طقاقبف، مـ كػسف حولقر ،ـيْ الدَّ  ؿ  هَ  ـمِ 

 ؽؿأكػَس  خقػقاتُ  ٓ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ،طامر بـ ؼبةطُ  حديث مـ «الؿسـد» فػل
ِ أمْ  بعد  .(3)«يـالد  » قال: اهلل؟ رسقل يا ذلؽ وما قالقا: «افَ ـ

 ولؽؿ لـا اهلل وكسلل بف،وطقاقِ  تقابعف مـ ؽؿأكػَس  خقػقافتُ  ـيْ الدَّ  إلك تسارطقا ٓ أي:
 خقر. كؾ إلك والفدايةَ  ةَ والسالم العافقةَ 

 
 

│ 

                                                           
حف إلباين يف 4/136« )مسـد أحؿد( »1)  .(1551« )صحقح الرتغقب»(، وصحَّ
حف (، 1413) «ســ ابـ ماجف»(، و1179ورواه الرتمذي )(، 1/441« )مسـد أحؿد( »1) وصحَّ

 (.1811« )صحقح الرتغقب»إلباين يف 
ـف إلباين يف 4/146« )مسـد أحؿد( »3)  (.1411« )السؾسؾة الصحقحة»(، وحسَّ
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 الشقطانَ  دُ تطرُ  كافعةٌ  وأدطقةٌ  مباركةٌ  أذكارٌ  ةـَّ والسُّ  الؽتاب كصقص يف وردَ  لؼد
ـٍ  يف طؾقفا فظتفومحا تفبؿقاضبَ  ويؽقن الؿممـ، العبد طـ هوتباطدُ   وحرزٍ  صقـَح  حص

 إيذائف إلك سبقاًل  جديَ  وٓ إلقف ُص خؾُ يَ  فال الرجقؿ، الشقطان مـ -اهلل بنذن- يؼقف ؽقـمَ 
 اهلل، صاطة طؾك الؿؼبؾِ  ،اهلل كرذِ  طؾك بالؿقاضِ  طؾك لؾشقطان سبقؾ ٓ إذ :غقائفإ أو

 ووساوسف غقائفإ إلك غقنصيُ  الذيـ طؾك فوسؾطاك قكف،لَّ قَ يتَ  الذيـ طؾك سبقؾف ؿاوإكَّ 
 أذكار مـ الشريعةُ  بف جاءت ما طؾك يقاضَب  أن بالؿممـ الحريَّ  فننَّ  ولفذا ويطقعقكف،

 ه.وشر   كقده مـ وتؼقف الشقطان مـ العبد لحؿِ تَ  وأدطقة

 ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ تعالك: ويؼقل ،[98-97]الؿممـقن:
 .[36]فصؾت: ﴾﮴ ﮳

 إلقف جلُت لَ  أي: ،بف تواستعذ بف ذتطُ  :يؼال العقذ، صؾب :هل آستعاذةُ و
  .بف واطتصؿُت  بف واستجرت

 ،الشقطان مـ العبدَ  يعقذَ  أن سبحاكف مـف وصؾب هلل سماٌل  :الشقطان مـ باهلل وآستعاذةُ 
 صراط إلك دَي هُ  بف صؿَ اطتَ  ـومَ  أطاذه، باهلل استعاذ ـومَ  ه،شر   ـْ مِ  فويؼقَ  مـف فويحؿقَ 

ـُ وتُ  الشقطانَ  طردُ تَ  باهلل آستعاذةَ  فننَّ  وطؾقف مستؼقؿ،  .العبدَ  حص

 َفَسِؿْعـَاهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َقامَ  قال: الدرداء أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
 ،اَشْقئً  َيَتـَاَوُل  َكَلكَّفُ  َيَده َوَبَسطَ  ،اثً اَل ثَ  «اهللِ  بَِؾْعـَةِ  َأْلَعـَُؽ » َقاَل: ُثؿَّ  ،«ِمـَْؽ  بِاهللِ  َأُطقذ» َيُؼقُل:
ا ـَ  َفَرغَ  َفَؾؿَّ  َكْسَؿْعَؽ  َلؿْ  اَشْقئً  ةِ اَل الصَّ  فِل َتُؼقُل  َسِؿْعـَاكَ  َقدْ  ،اهللِ  َرُسقَل  َيا ُقْؾـَا: ةِ اَل الصَّ  مِ

ـْ  بِِشَفاٍب  َجاءَ  ْبِؾقَس إِ  اهللِ  َطُدو   إِن  » َقاَل: َيَدَك؟ َبَسْطَت  َوَرَأْيـَاكَ  َذلَِؽ، َقْبَؾ  َتُؼقُلفُ   َكارٍ  ِم
اٍت، َث اَل ثَ  ِمـَْؽ  بِاهللِ  َأُطقذ َفُؼْؾُت: َوْجِفل، فِل لِقَْجَعَؾفُ  ِة، اهللِ  بَِؾْعـَةِ  َأْلَعـَُؽ  ُقْؾُت: ُثؿ   َمر   الت ام 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة628
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 الشقطانَ  دُ تطرُ  كافعةٌ  وأدطقةٌ  مباركةٌ  أذكارٌ  ةـَّ والسُّ  الؽتاب كصقص يف وردَ  لؼد
ـٍ  يف طؾقفا فظتفومحا تفبؿقاضبَ  ويؽقن الؿممـ، العبد طـ هوتباطدُ   وحرزٍ  صقـَح  حص

 إيذائف إلك سبقاًل  جديَ  وٓ إلقف ُص خؾُ يَ  فال الرجقؿ، الشقطان مـ -اهلل بنذن- يؼقف ؽقـمَ 
 اهلل، صاطة طؾك الؿؼبؾِ  ،اهلل كرذِ  طؾك بالؿقاضِ  طؾك لؾشقطان سبقؾ ٓ إذ :غقائفإ أو

 ووساوسف غقائفإ إلك غقنصيُ  الذيـ طؾك فوسؾطاك قكف،لَّ قَ يتَ  الذيـ طؾك سبقؾف ؿاوإكَّ 
 أذكار مـ الشريعةُ  بف جاءت ما طؾك يقاضَب  أن بالؿممـ الحريَّ  فننَّ  ولفذا ويطقعقكف،

 ه.وشر   كقده مـ وتؼقف الشقطان مـ العبد لحؿِ تَ  وأدطقة

 ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ تعالك: ويؼقل ،[98-97]الؿممـقن:
 .[36]فصؾت: ﴾﮴ ﮳

 إلقف جلُت لَ  أي: ،بف تواستعذ بف ذتطُ  :يؼال العقذ، صؾب :هل آستعاذةُ و
  .بف واطتصؿُت  بف واستجرت

 ،الشقطان مـ العبدَ  يعقذَ  أن سبحاكف مـف وصؾب هلل سماٌل  :الشقطان مـ باهلل وآستعاذةُ 
 صراط إلك دَي هُ  بف صؿَ اطتَ  ـومَ  أطاذه، باهلل استعاذ ـومَ  ه،شر   ـْ مِ  فويؼقَ  مـف فويحؿقَ 

ـُ وتُ  الشقطانَ  طردُ تَ  باهلل آستعاذةَ  فننَّ  وطؾقف مستؼقؿ،  .العبدَ  حص

 َفَسِؿْعـَاهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َقامَ  قال: الدرداء أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
 ،اَشْقئً  َيَتـَاَوُل  َكَلكَّفُ  َيَده َوَبَسطَ  ،اثً اَل ثَ  «اهللِ  بَِؾْعـَةِ  َأْلَعـَُؽ » َقاَل: ُثؿَّ  ،«ِمـَْؽ  بِاهللِ  َأُطقذ» َيُؼقُل:
ا ـَ  َفَرغَ  َفَؾؿَّ  َكْسَؿْعَؽ  َلؿْ  اَشْقئً  ةِ اَل الصَّ  فِل َتُؼقُل  َسِؿْعـَاكَ  َقدْ  ،اهللِ  َرُسقَل  َيا ُقْؾـَا: ةِ اَل الصَّ  مِ

ـْ  بِِشَفاٍب  َجاءَ  ْبِؾقَس إِ  اهللِ  َطُدو   إِن  » َقاَل: َيَدَك؟ َبَسْطَت  َوَرَأْيـَاكَ  َذلَِؽ، َقْبَؾ  َتُؼقُلفُ   َكارٍ  ِم
اٍت، َث اَل ثَ  ِمـَْؽ  بِاهللِ  َأُطقذ َفُؼْؾُت: َوْجِفل، فِل لِقَْجَعَؾفُ  ِة، اهللِ  بَِؾْعـَةِ  َأْلَعـَُؽ  ُقْؾُت: ُثؿ   َمر   الت ام 
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 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
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 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

اٍت، َث اَل ثَ  َيْسَتْلِخرْ  َفَؾؿْ   اُمقَثؼً  َْٕصَبَح  ُسَؾْقَؿانَ  ِخقـَاأَ  َدْطَقةُ  َٓ َلقْ  َواهللِ  َأْخَذُه، َأَرْدُت  ُثؿ   َمر 
 .(1)«الَؿِديـَةِ  َأْهؾِ  ِوْلَدانُ  بِفِ  َيْؾَعُب 

 َرُسقَل  َيا َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأَتك َأكَّفُ  ، الثؼػل العاص أبل بـ طثؿان طـ اأيًض  وروى
ْقَطانَ  إِنَّ  ،اهللِ  ـَ  َبْقـِل َحاَل  َقدْ  الشَّ . بُِسَفاَيؾْ  َوقَِراَءتِل تِلاَل َص  َوَبْق  :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َفَؼاَل  َطَؾلَّ

ذْ  َأْحَسْسَتفُ  َفنَِذا ِخـَْزٌب، :َلفُ  ُيَؼاُل  َشْقَطانٌ  َذاكَ »  .«اثً اَل ثَ  َيَساِركَ  َطَؾك َواْتُػْؾ  ِمـْفُ  بِاهللِ  َفَتَعق 
 .(2)َطـ ل اهللُ  َفَلْذَهَبفُ  َذلَِؽ  َفَػَعْؾُت  َقاَل:

ِ ؽُ ؽ  َش ويُ  طؾّل  طفاخؾيَ  :أي ،«طؾل   فايؾبُس » وققلف:  فقفا. لـ

قَْطانُ  َيْلتِل» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» ويف  الش 
ـْ  َفَقُؼقُل: َأَحَدُكؿْ  ـْ  َكَذا؟ َخَؾَؼ  َم ـْ  َيُؼقَل: َحت ك َكَذا؟ َخَؾَؼ  َم  َبَؾَغفُ  َفنَِذا َرب َؽ؟ َخَؾَؼ  َم

 .(3)«َوْلقَـَْتفِ  بِاهللِ  َفْؾَقْسَتِعْذ 

 الشقطانَ  دُ تطرُ  اوأهن آستعاذة، شلن ظؿطِ  طؾك ٓلةالدَّ  ضاهرةُ  الـصقُص  ففذه
ه ووساوسف كقده مـ هبا ويسؾؿُ  مـف، العبدَ  وتؼل  .وشر 

 «الصحقحقـ» فػل ر،بَ وأدْ  كولَّ  فسؿعَ  إذا الشقطانَ  فننَّ  ،إذانُ  :الشقطانَ  يطردُ  اؿ  ومِ 
ْقَطانُ  َأْدَبرَ  ةِ اَل لِْؾص   ُكقِديَ  إِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  هريرة أبل طـ  َوَلفُ  الش 

، َيْسَؿعَ َٓ  َحت ك ُضَراطٌ  ـَ َب  إِذا َحت ك َأْقَبَؾ، الـ َداءُ  ُقِضلَ  َفنَِذا الت ْلِذي  َحت ك َأْدَبَر، ةِ اَل بِالص   ُثق 
  .(4)«َأْقَبَؾ  الت ْثِقيُب  ُقِضلَ  إِذا

 َقاَل: َحاِرَثَة، بَـِل إَِلك َأبِل َأْرَسَؾـِل قال: الحص أبل بـ فقؾُس  طـ «مسؾؿ صحقح» ويف
ـْ  ُمـَادٍ  َفـَاَداهُ  -َلـَا َصاِحٌب  َأوْ - َلـَا مٌ اَل غُ  َوَمِعل  الَِّذي َوَأْشَرَف  َقاَل: بِاْسِؿِف، َحائِطٍ  مِ
 َلؿْ  َهَذا َتْؾَؼك َأكََّؽ  ُت َشُعرْ  َلقْ  َفَؼاَل: َٕبِل، َذلَِؽ  َفَذَكْرُت  اَشقْئً  َيرَ  َفَؾؿْ  الَحائِطِ  َطَؾك َمِعل

                                                           
 (.541« )صحقح مسؾؿ( »1)
 (.1113« )صحقح مسؾؿ( »1)
 (.134« )صحقح مسؾؿ»(، و3176« )صحقح البخاري( »3)
 .(561تؼدم تخريجف )ص:( 4)
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ْيَطاَن  ِتي َجْطُسُد الشَّ ْذَماُز الَّ
َ
 آلا

ـْ  ُأْرِسْؾَؽ، ُث   ُهَرْيَرةَ  َأَبا َسِؿْعُت  َفنِك ل ِة،اَل بِالصَّ  َفـَادِ  اَصْقتً  َسِؿْعَت  إِذا َوَلؽِ  ُيَحد 
ـْ  ْقَطانَ  إِن  » َقاَل: َأكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َط  .(1)«ُحَصاٌص  َوَلفُ  َول ك ةِ اَل بِالص   ُكقِديَ  إِذا الش 

 و.دْ العَ  شدة :وققؾ اط،رَ الضُّ  :أي :صاصوالحُ 

 :أحقالف كؾ   يف اهلل ذكر طؾك فمقاضبتُ  :طـف هدُ ويطرُ  الشقطان مـ العبَد  يؼل اؿ  ومِ 
 ذلؽ. وغقر ،الـقم وطـد الركقب وطـد الخروج وطـد الدخقل دطـ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ويؼقل: ،[111]إطراف: ﴾گ

 .[36]الزخرف:

 الـَّبِل   طـ ،إشعري الحارث طـ صحقح بنسـاد «جامع الرتمذي»، و«الؿسـد» ويف
ـَ  يحقك رَ أمَ  سبحاكف اهلل إن  » قال: فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ويلمَر  بفا يعؿَؾ  أن كؾؿات بخؿس زكريا ب
 كَ أمرَ  اهلل إن   : طقسك لف فؼال ،بفا طئَ بْ يُ  أن دكا فوإك   بفا، عؿؾقايَ  أن إسرائقؾ بـل

 أن اوإم   هؿتلمرَ  أن افنم   ،بفا يعؿؾقا أن إسرائقؾ بـل وتلمرَ  بفا لتعؿَؾ  كؾؿات بخؿس
 بقت يف الـاس فجؿعَ  ،بطذ  أُ  أو بل خسَػ يُ  أن سبؼتـل إن شكخأ يحقك: فؼال هؿ،آمرَ 

 كؾؿات بخؿس أمرين اهلل إن   فؼال: ف،رَ الش   طؾك دواعوق الؿسجد، فامتأل الؿؼدس،
ـ   أطؿَؾ  أن  والصقام، والصالة، بالتقحقد، أمرهؿ فذكر «… فـب تعؿؾقا أن كؿوآمرَ  بف

 كؿثؾ ذلؽ مثؾ فنن   اهلل، تذكروا أن كؿوآمرُ » فؼال: الخامسة، الؽؾؿة ذكر ثؿ والصدقة
 ،مـفؿ فكػَس  فلحرز ،قـصح حصـ طؾك أتك إذا حتك ،اسراطً  أثره يف العدو   خرج رجؾ
ٓ   الشقطان مـ فكػَس  يحرزُ  ٓ العبد كذلؽ  .(2)«…اهلل بذكرإ

 :أو- الؾقُؾ  حاستجـَ  إذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ، جابر طـ «الصحقحقـ» ويف
ـَ  فنن   ،صبقاكؽؿ قاػ  فؽُ  -قؾالؾ   ـحُج  كان  مـ ساطةٌ  ذهَب  فنذا ،حقـئذٍ  شرتـتَ  الشقاصق

 كوْ وأَ  اهلل، اسؿَ  واذكر ؽمصباَح  وأصػئْ  اهلل، اسؿَ  واذكر ؽبابَ  غؾْؼ أو قهؿ،ؾ  فَخ  العشاء

                                                           
  (.389« )صحقح مسؾؿ( »1)
 .(17تؼدم تخريجف )ص: (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة630
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْيَطاَن  ِتي َجْطُسُد الشَّ ْذَماُز الَّ
َ
 آلا

ـْ  ُأْرِسْؾَؽ، ُث   ُهَرْيَرةَ  َأَبا َسِؿْعُت  َفنِك ل ِة،اَل بِالصَّ  َفـَادِ  اَصْقتً  َسِؿْعَت  إِذا َوَلؽِ  ُيَحد 
ـْ  ْقَطانَ  إِن  » َقاَل: َأكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َط  .(1)«ُحَصاٌص  َوَلفُ  َول ك ةِ اَل بِالص   ُكقِديَ  إِذا الش 

 و.دْ العَ  شدة :وققؾ اط،رَ الضُّ  :أي :صاصوالحُ 

 :أحقالف كؾ   يف اهلل ذكر طؾك فمقاضبتُ  :طـف هدُ ويطرُ  الشقطان مـ العبَد  يؼل اؿ  ومِ 
 ذلؽ. وغقر ،الـقم وطـد الركقب وطـد الخروج وطـد الدخقل دطـ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ويؼقل: ،[111]إطراف: ﴾گ

 .[36]الزخرف:

 الـَّبِل   طـ ،إشعري الحارث طـ صحقح بنسـاد «جامع الرتمذي»، و«الؿسـد» ويف
ـَ  يحقك رَ أمَ  سبحاكف اهلل إن  » قال: فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ويلمَر  بفا يعؿَؾ  أن كؾؿات بخؿس زكريا ب
 كَ أمرَ  اهلل إن   : طقسك لف فؼال ،بفا طئَ بْ يُ  أن دكا فوإك   بفا، عؿؾقايَ  أن إسرائقؾ بـل

 أن اوإم   هؿتلمرَ  أن افنم   ،بفا يعؿؾقا أن إسرائقؾ بـل وتلمرَ  بفا لتعؿَؾ  كؾؿات بخؿس
 بقت يف الـاس فجؿعَ  ،بطذ  أُ  أو بل خسَػ يُ  أن سبؼتـل إن شكخأ يحقك: فؼال هؿ،آمرَ 

 كؾؿات بخؿس أمرين اهلل إن   فؼال: ف،رَ الش   طؾك دواعوق الؿسجد، فامتأل الؿؼدس،
ـ   أطؿَؾ  أن  والصقام، والصالة، بالتقحقد، أمرهؿ فذكر «… فـب تعؿؾقا أن كؿوآمرَ  بف

 كؿثؾ ذلؽ مثؾ فنن   اهلل، تذكروا أن كؿوآمرُ » فؼال: الخامسة، الؽؾؿة ذكر ثؿ والصدقة
 ،مـفؿ فكػَس  فلحرز ،قـصح حصـ طؾك أتك إذا حتك ،اسراطً  أثره يف العدو   خرج رجؾ
ٓ   الشقطان مـ فكػَس  يحرزُ  ٓ العبد كذلؽ  .(2)«…اهلل بذكرإ

 :أو- الؾقُؾ  حاستجـَ  إذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ، جابر طـ «الصحقحقـ» ويف
ـَ  فنن   ،صبقاكؽؿ قاػ  فؽُ  -قؾالؾ   ـحُج  كان  مـ ساطةٌ  ذهَب  فنذا ،حقـئذٍ  شرتـتَ  الشقاصق

 كوْ وأَ  اهلل، اسؿَ  واذكر ؽمصباَح  وأصػئْ  اهلل، اسؿَ  واذكر ؽبابَ  غؾْؼ أو قهؿ،ؾ  فَخ  العشاء

                                                           
  (.389« )صحقح مسؾؿ( »1)
 .(17تؼدم تخريجف )ص: (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار631
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

631 األذكار التي تطرد الشيطان



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 .(1)«اشقئً  طؾقف ُض رُ عْ تَ  ولق اهلل، اسؿَ  واذكر كإكاءَ  رؿ  وَخ  اهلل، اسؿ واذكر كسؼاءَ 

 أن ـْ ومِ  الشقطان أذى مـ سؾؿيَ  ففنكَّ  أحايقـف كؾ   يف ربف اذاكرً  كان إذا ؿُ فالؿسؾ
 يف متؼدَّ  اكؿ فقف، هق الذي لؾؿؽان احضقرً  وٓ وسقسةً  ٓ إلقف يخؾُص  فال ه،حضرَ يَ 

 ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ تعالك: ققلف

 .[98-97]الؿممـقن:

 دطـ كالتسؿقة :الشقطان مـ ػظُح  فاقالَ  ـمَ  إذكار مـ أكقاعٌ  معـا رَّ مَ  أن سبؼ وقد
 إلك الؿسؾؿُ  لوييَ  طـدما الؽرسل آية وكؼراءة عام،الطَّ  تـاول وطـد زل،الؿـْ  دخقل
 قال ـومَ  يصبح، حتك شقطانٌ  ؼربفي وٓ حافظٌ  اهلل مـ ؾقفط يزل َلؿ قرأها فنذا ،فراشف
ٓ   إلف ٓ» أصبح: إذا  شلء كؾ طؾك وهق الحؿد ولف الؿؾُؽ  لف ،لف شريؽ ٓ وحده اهللإ

ات طشر «قدير  يف كان أمسك إذا قالفا ـومَ  ؿسل،يُ  حتك الشقطان مـ حرز يف كان :مرَّ
 كػتاه، لقؾة يف البؼرة سقرة آخر مـ أيتقـ قرأ ـومَ  صبح،يُ  حتك الشقطان مـ حرز
 زلف:مـْ  مـ خروجف طـد الؿسؾؿُ  قال وإذا ،الشقطان رّ َش  ذلؽ ـْ ومِ  ،ر  َش  كؾ   مـ :أي

ٓ   ققة وٓ حقل ٓ اهلل طؾك ؾُت تقك   اهلل سؿاب»  ذلؽ غقر إلك «الشقطانُ  طـف كح  ـَ تَ  ؛باهللإ
 طؾقف وبركاتف وسالمف اهلل صؾقات ،الؽريؿ الـَّبِل   ةـَّ ُس  يف الؿلثقرة الؿباركة إذكار مـ

 أجؿعقـ. وأصحابف آلف وطؾك

 

 

│ 

                                                           
 جـح»، أي: أقبؾ. «استجـح الؾقؾ». (1111« )صحقح مسؾؿ»(، و3181) «صحقح البخاري( »1)

 ، أي: ضالمف.«الؾقؾ
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 ،الؿريُض  هبا كقَ رْ يُ  أن شرعُ يُ  وإدطقة إذكار مـ أكقاعٌ  الؿطفرة ةـَّ السُّ  يف جاء لؼد

 :وإدطقة إذكار ههذ مـ مباركةً  صائػةً  تـاولسلو والعافقة، ػاءلؾش   اسببً  اهللُ  جعؾفا وقد

 فػل ،شافقةٌ  كافقةٌ  فافنكَّ  ،الؼرآن أم   الؽتاب فاتحةُ  الؿريُض  بف كرقيُ  ما أطظؿَ  وإن  
ـْ  اَرْهطً  َأنَّ  ، الخدري سعقد أبل طـ «قـالصحقح»  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َأْصَحاِب  مِ

ـْ  بَِحل   َكَزُلقا َحتَّك َساَفُروَها، َسْػَرةٍ  فِل اْكَطَؾُؼقا  َأنْ  َفَلَبْقا َفاْسَتَضاُفقُهْؿ، الَعَرِب  اءِ َأْحقَ  مِ
، َذلَِؽ  َسق دُ  َفُؾِدغَ  ُيَضق ُػقُهْؿ،  َبْعُضُفْؿ: َفَؼاَل  َشْلٌء، َيـَْػُعفُ َٓ  َشْلءٍ  بُِؽؾ   َلفُ  َفَسَعْقا الَحل 

ْهطِ  ءِ َٓ َهمُ  َأَتْقُتؿْ  َلقْ  ـَ  الرَّ ِذي  َفَلَتْقُهؿْ  َشْلٌء، َبْعِضِفؿْ  ِطـْدَ  قنَ َيؽُ  َأنْ  َلَعؾَّفُ  بُِؽؿْ  َكَزُلقا َقدْ  الَّ
ْهُط، َأيَُّفا َيا َفَؼاُلقا:  ِطـْدَ  َفَفْؾ  َشْلٌء، َيـَْػُعفُ َٓ  َشْلءٍ  بُِؽؾ   َلفُ  َفَسَعْقـَا ُلِدَغ، َسق َدَكا إِنَّ  الرَّ

ـْ  َلَراٍق، إِك ل َواهللِ، َكَعؿْ  َبْعُضُفْؿ: َفَؼاَل  َشْلٌء؟ مِـُْؽؿْ  َأَحدٍ   َفَؾؿْ  اْستََضْػـَاُكؿْ  َلَؼدْ  َواهللِ  َوَلؽِ
ـَ  َقطِقعٍ  َطَؾك َفَصاَلُحقُهؿْ  ،ُجْعاًل  َلـَا َتْجَعُؾقا َحتَّك َلُؽؿْ  بَِراٍق  َأَكا َفَؿا ُتَضق ُػقَكا،  الَغـَِؿ، مِ

 َلَؽَلكََّؿا َحتَّك ،الػاتحة[سقرة ] ﴾پ پ پ پ﴿ :َوَيْؼَرأُ  َيْتُػُؾ  َفَجَعَؾ  َفاْكَطَؾَؼ 
 الَِّذي ُجْعَؾُفؿُ  َفَلْوَفْقُهؿْ  َقاَل: ،وطؾَّة[ أَلؿٌ  ]أي: َقَؾَبةٌ  بِفِ  َما َيْؿِشل َفاْكَطَؾَؼ  ِطَؼاٍل، ـْ مِ  َكِشطَ 

 اهللِ  َرُسقَل  كَْلتَِل  َحتَّك َتْػَعُؾقآَ  َرَقك: الَِّذي َفَؼاَل  اْقِسُؿقا، بَْعُضُفْؿ: َفَؼاَل  ،َطَؾقْفِ  َصاَلُحقُهؿْ 
 َفَؼاَل: َلُف، َفَذَكُروا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َطَؾك َفَؼِدُمقا ُمُرَكا،َيلْ  َما َفـَـُْظرَ  َكانَ  يالَّذِ  َلفُ  َفـَْذُكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص

َفا ُيْدِريَؽ  َوَما»  .(1)«بَِسْفؿٍ  َمَعُؽؿْ  لِل َواْضرُِبقا اْقِسُؿقا َأَصْبتُْؿ، ُرْقَقٌة؟ َأك 

 شػاء يف اقؿً طظ اتلثقرً  لفا وأنَّ  ،السقرة هذه شلن ظؿطِ  طؾك الحديُث  هذا فدلَّ 
 اهلل. بنذن تفطؾَّ  وزوال ضيالؿر

 هذا يف الدواءُ  هذا رَ أثَّ  فؼد» :الحديث هذا طؾك التعؾقؼ يف  الؼقؿ ابـ قال

                                                           
 (.1111« )صحقح مسؾؿ»(، و5749« )صحقح البخاري» (1)
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 ُيِسَقى ِبِه امَلِسيُض َما
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 ،الؿريُض  هبا كقَ رْ يُ  أن شرعُ يُ  وإدطقة إذكار مـ أكقاعٌ  الؿطفرة ةـَّ السُّ  يف جاء لؼد

 :وإدطقة إذكار ههذ مـ مباركةً  صائػةً  تـاولسلو والعافقة، ػاءلؾش   اسببً  اهللُ  جعؾفا وقد

 فػل ،شافقةٌ  كافقةٌ  فافنكَّ  ،الؼرآن أم   الؽتاب فاتحةُ  الؿريُض  بف كرقيُ  ما أطظؿَ  وإن  
ـْ  اَرْهطً  َأنَّ  ، الخدري سعقد أبل طـ «قـالصحقح»  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َأْصَحاِب  مِ

ـْ  بَِحل   َكَزُلقا َحتَّك َساَفُروَها، َسْػَرةٍ  فِل اْكَطَؾُؼقا  َأنْ  َفَلَبْقا َفاْسَتَضاُفقُهْؿ، الَعَرِب  اءِ َأْحقَ  مِ
، َذلَِؽ  َسق دُ  َفُؾِدغَ  ُيَضق ُػقُهْؿ،  َبْعُضُفْؿ: َفَؼاَل  َشْلٌء، َيـَْػُعفُ َٓ  َشْلءٍ  بُِؽؾ   َلفُ  َفَسَعْقا الَحل 

ْهطِ  ءِ َٓ َهمُ  َأَتْقُتؿْ  َلقْ  ـَ  الرَّ ِذي  َفَلَتْقُهؿْ  َشْلٌء، َبْعِضِفؿْ  ِطـْدَ  قنَ َيؽُ  َأنْ  َلَعؾَّفُ  بُِؽؿْ  َكَزُلقا َقدْ  الَّ
ْهُط، َأيَُّفا َيا َفَؼاُلقا:  ِطـْدَ  َفَفْؾ  َشْلٌء، َيـَْػُعفُ َٓ  َشْلءٍ  بُِؽؾ   َلفُ  َفَسَعْقـَا ُلِدَغ، َسق َدَكا إِنَّ  الرَّ

ـْ  َلَراٍق، إِك ل َواهللِ، َكَعؿْ  َبْعُضُفْؿ: َفَؼاَل  َشْلٌء؟ مِـُْؽؿْ  َأَحدٍ   َفَؾؿْ  اْستََضْػـَاُكؿْ  َلَؼدْ  َواهللِ  َوَلؽِ
ـَ  َقطِقعٍ  َطَؾك َفَصاَلُحقُهؿْ  ،ُجْعاًل  َلـَا َتْجَعُؾقا َحتَّك َلُؽؿْ  بَِراٍق  َأَكا َفَؿا ُتَضق ُػقَكا،  الَغـَِؿ، مِ

 َلَؽَلكََّؿا َحتَّك ،الػاتحة[سقرة ] ﴾پ پ پ پ﴿ :َوَيْؼَرأُ  َيْتُػُؾ  َفَجَعَؾ  َفاْكَطَؾَؼ 
 الَِّذي ُجْعَؾُفؿُ  َفَلْوَفْقُهؿْ  َقاَل: ،وطؾَّة[ أَلؿٌ  ]أي: َقَؾَبةٌ  بِفِ  َما َيْؿِشل َفاْكَطَؾَؼ  ِطَؼاٍل، ـْ مِ  َكِشطَ 

 اهللِ  َرُسقَل  كَْلتَِل  َحتَّك َتْػَعُؾقآَ  َرَقك: الَِّذي َفَؼاَل  اْقِسُؿقا، بَْعُضُفْؿ: َفَؼاَل  ،َطَؾقْفِ  َصاَلُحقُهؿْ 
 َفَؼاَل: َلُف، َفَذَكُروا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َطَؾك َفَؼِدُمقا ُمُرَكا،َيلْ  َما َفـَـُْظرَ  َكانَ  يالَّذِ  َلفُ  َفـَْذُكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص

َفا ُيْدِريَؽ  َوَما»  .(1)«بَِسْفؿٍ  َمَعُؽؿْ  لِل َواْضرُِبقا اْقِسُؿقا َأَصْبتُْؿ، ُرْقَقٌة؟ َأك 

 شػاء يف اقؿً طظ اتلثقرً  لفا وأنَّ  ،السقرة هذه شلن ظؿطِ  طؾك الحديُث  هذا فدلَّ 
 اهلل. بنذن تفطؾَّ  وزوال ضيالؿر

 هذا يف الدواءُ  هذا رَ أثَّ  فؼد» :الحديث هذا طؾك التعؾقؼ يف  الؼقؿ ابـ قال

                                                           
 (.1111« )صحقح مسؾؿ»(، و5749« )صحقح البخاري» (1)
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 ُيِسَقى ِبِه امَلِسيُض َما
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ـَ  ولق ه،وأيسرُ  دواء أسفُؾ  وهق يؽـ، َلؿ فكلكَّ  حتك ف،وأزالَ  الداء  التداوي العبدُ  أحس
ِ  مدة ةَ بؿؽَّ  ومؽثُت  ػاء،الش   يف اطجقبً  اتلثقرً  فالَ  لرأى بالػاتحة  أجدُ  وٓ أدواءٌ  ليعرتيـ

 أصُػ  فؽـُت  ،اطجقبً  اتلثقرً  لفا ىرَ فلَ  بالػاتحة، كػسل أطالج فؽـُت  ،دواءً  وٓ اصبقبً 
ِ  ذلَؽ   هـ.ا .(1)«اسريعً  رأُ يبْ  مـفؿ كثقرٌ  فؽان ،اؿً ألَ  يشتؽل ـؿَ ل

 ٿ﴿و ،اإلخالص[سقرة ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ذاتالؿعق   :الؿريض بف كرقَ يُ  اؿ  ومِ 
 «الصحقحقـ» فػل ،الـاس[سقرة ] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ﴿و ،الػؾؼ[سقرة ] ﴾ٹ ٹ ٿ
َذاِت  َكْػِسفِ  َطَؾك َيْؼَرأُ  اْشَتَؽك إِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ » ، طائشة طـ  بِالُؿَعق 

ا َوَيـُْػُث،  .(2)«َبَرَكتَِفا َرَجاءَ  بَِقِدهِ  َوَأْمَسُح  َطَؾْقفِ  َأْقَرأُ  ُكـُْت  َوَجُعفُ  اْشَتدَّ  َفَؾؿَّ

 ـمِ  أحدٌ  ضرِ مَ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  كان» :تقال  طـفا «مسؾؿ صحقح» ويف
 .(3)«ذاتق  بالؿعَ  طؾقف كػث فأهؾ

 اإلخالص سقرةُ  ودخؾْت  والـاس، والػؾؼ اإلخالص :أي ،«ذاتق  بالؿعَ » وققلفا:
ِ  اتغؾقبً  معفؿا  .(4)قيذالتع بؾػظ فقفا حصرّ يُ  َلؿ وإن ب  الرَّ  صػةِ  ـمِ  طؾقف اشتؿؾْت  اؿَ ل

 بنذن لؾقجع وشػاءٌ  ققةٌ رُ  فاوأكَّ  الثالث رقَ السُّ  هذه شلن ؿظَ طِ  طؾك الحديُث  دلَّ  وقد
 الؿعقذتقـ اتَ قرَ وُس  شلهنا، ظؿطِ  طؾك تدلُّ  كثقرةٌ  أحاديُث  رقَ السُّ  هذه شلن يف ورد وقد اهلل،
 ذلؽ. قكح أو ـٍ قْ طَ  أو سحرٍ  طـ اكاشئً  الؿرُض  كان إن ؿاقَّ ِس  ٓ طظقؿٌ  تلثقرٌ  لفؿا

ـُ  قال  هاتقـ طؾك الؽالمُ  :والؿؼصقدُ » لؾؿعقذتقـ: تػسقره مؼدمة يف  الؼقؿ اب
 يستغـل ٓ فوأكَّ  إلقفؿا، الضرورة بؾ الحاجة وشدة مـػعتفؿا طظقؿ وبقانُ  السقرتقـ

 حاجةَ  وأنَّ  ،رورالّش  وسائرِ  ـوالعقْ  حرالس   دفع يف اخاص   اتلثقرً  لفؿا وأنَّ  ،قطُّ  أحدٌ  طـفؿا
 رابوالّش  عاموالطّ  سػَ الـَّ  إلك حاجتف ـمِ  أطظؿُ  السقرتقـ هباتقـ آستعاذة إلك بدالع

                                                           
 (.5)ص:« الؽايفالجقاب » (1)
 (.496تؼدم تخريجف )ص: (1)
 (.1191« )صحقح مسؾؿ» (3)
 (.9/61ٓبـ حجر )« فتح الباري»( اكظر: 4)

.   
 445 

 

ى ِبِه املَِسيُض 
َ
 َما ُيْسق

 والػائدة. الـػع طظقؿَ  ابسطً  طؾقفؿا الؽالمَ  بسط ثؿَّ  ،(1)«باسوالؾ  

 أكَّف ،العاص أبل بـ طثؿان طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت ما: الؿريُض  بف يرقك امؿ  وِ 
 َيَدكَ  َضعْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  لف ؼالف أسَؾؿ، مـذ دهجس يف اَوَجعً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلك شؽا
ـْ  َتَلل ؿَ  ال ِذي َطَؾك اٍت: َسْبعَ  :َوُقْؾ  ،اثً اَل ثَ  اهللِ  بِاْسؿِ  :َوُقْؾ  َجَسِدَك، ِم  َوُقْدَرتِفِ  بِاهللِ  َأُطقذ َمر 

ـْ   .(2)«َوُأَحاِذرُ  َأِجُد  َما َشر   ِم

  شر   ـومِ  ،ؿٍ وألَ  عٍ وَج  ـمِ  أجدُ  ما شر   ـمِ  :أي ،«َوُأَحاِذرُ  َأِجُد  َما َشر   ـْ مِ » وققلف:
 ذر.ْح وأَ  أخاُف  ما :أي ذلؽ، ـمِ  أحاذرُ  ما

 فحصقلَ  خافيَ  الذي القجع ـمِ  ذوالتعقُّ  فقف، هق الذي القجع ـمِ  ذالتعقُّ  فقف وهذا
 وهذا ه،دُ وتزايُ  فقف هق الذي الؿرض تػاقؿُ  ذلؽ ـومِ  الؿستؼبؾ، يف فحصقلَ  عُ يتققَّ  أو

 ـمِ  افً تخقُّ  الؼؾؼ ـمِ  شلءٌ  فيـتابُ  قد ففنكَّ  بؿرضٍ  يصاب طـدما اكثقرً  لإلكسان يحصؾ
 ذلؽ. مـ باهلل ذٌ تعقُّ  العظقؿ الدطاء هذا ويف ف،وتػاقؿِ  الؿرضِ  دتزايُ 

ـْ  «مسؾؿ صحقح» يف وثبت  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأَتك ِجْبِريَؾ  َأنَّ  ، الخدري َسِعقدٍ  َأبِل َط
د، يا» :َفَؼاَل  ـْ  َأْرقِقَؽ  اهللِ  بِاْسؿِ  َقاَل: َكَعْؿ. َفَؼاَل: َتَؽْقَت؟اْش  ُمَحؿ   ُيْمِذيَؽ، َشْلءٍ  ُكؾ   ِم

ـْ  ـِ  َأوْ  َكْػسٍ  ُكؾ   َشر   ِم   .(3)«َأْرقِقَؽ  اهللِ  بِاْسؿِ  َيْشِػقَؽ، اهللُ  َحاِسٍد. َطْق

ـْ  «الصحقحقـ» يف وثبت ذ َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ، َطائَِشةَ  َط  َيْؿَسُح  َأْهؾِِف، بَْعَض  ُيَعق 
افِل، َأْكَت  َواْشِػفِ  الَباَس، َأْذِهِب  ،الـ اسِ  َرب   الؾ فؿ  » :َوَيُؼقل الُقْؿـَك بَِقِده ٓ   ِشَػاءَ َٓ  الش  إِ

 اشتؽك إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  كان» :تقال طـفا رواية ويف ،(4)«اَسَؼؿً  ُيَغاِدرُ َٓ  ِشَػاءً  ِشَػاُؤَك،
 اهلل رسقَل  إنَّ  :تقال» روايةٍ  ويف ،(5)الدطاءَ  وذكرِت  «...قال ثؿ ؿقـفبق مسحف إكسانٌ  امـَّ 

                                                           
 (.1/199ٓبـ الؼقؿ )« بدائع الػقائد»( اكظر: 1)
 (.1111« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.1186« )صحقح مسؾؿ» (3)
 (.1191« )صحقح مسؾؿ»(، و5743« )صحقح البخاري» (4)
 (.1191« )مسؾؿصحقح » (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة634
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ى ِبِه املَِسيُض 
َ
 َما ُيْسق

 والػائدة. الـػع طظقؿَ  ابسطً  طؾقفؿا الؽالمَ  بسط ثؿَّ  ،(1)«باسوالؾ  

 أكَّف ،العاص أبل بـ طثؿان طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت ما: الؿريُض  بف يرقك امؿ  وِ 
 َيَدكَ  َضعْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  لف ؼالف أسَؾؿ، مـذ دهجس يف اَوَجعً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلك شؽا
ـْ  َتَلل ؿَ  ال ِذي َطَؾك اٍت: َسْبعَ  :َوُقْؾ  ،اثً اَل ثَ  اهللِ  بِاْسؿِ  :َوُقْؾ  َجَسِدَك، ِم  َوُقْدَرتِفِ  بِاهللِ  َأُطقذ َمر 

ـْ   .(2)«َوُأَحاِذرُ  َأِجُد  َما َشر   ِم

  شر   ـومِ  ،ؿٍ وألَ  عٍ وَج  ـمِ  أجدُ  ما شر   ـمِ  :أي ،«َوُأَحاِذرُ  َأِجُد  َما َشر   ـْ مِ » وققلف:
 ذر.ْح وأَ  أخاُف  ما :أي ذلؽ، ـمِ  أحاذرُ  ما

 فحصقلَ  خافيَ  الذي القجع ـمِ  ذوالتعقُّ  فقف، هق الذي القجع ـمِ  ذالتعقُّ  فقف وهذا
 وهذا ه،دُ وتزايُ  فقف هق الذي الؿرض تػاقؿُ  ذلؽ ـومِ  الؿستؼبؾ، يف فحصقلَ  عُ يتققَّ  أو

 ـمِ  افً تخقُّ  الؼؾؼ ـمِ  شلءٌ  فيـتابُ  قد ففنكَّ  بؿرضٍ  يصاب طـدما اكثقرً  لإلكسان يحصؾ
 ذلؽ. مـ باهلل ذٌ تعقُّ  العظقؿ الدطاء هذا ويف ف،وتػاقؿِ  الؿرضِ  دتزايُ 

ـْ  «مسؾؿ صحقح» يف وثبت  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأَتك ِجْبِريَؾ  َأنَّ  ، الخدري َسِعقدٍ  َأبِل َط
د، يا» :َفَؼاَل  ـْ  َأْرقِقَؽ  اهللِ  بِاْسؿِ  َقاَل: َكَعْؿ. َفَؼاَل: َتَؽْقَت؟اْش  ُمَحؿ   ُيْمِذيَؽ، َشْلءٍ  ُكؾ   ِم

ـْ  ـِ  َأوْ  َكْػسٍ  ُكؾ   َشر   ِم   .(3)«َأْرقِقَؽ  اهللِ  بِاْسؿِ  َيْشِػقَؽ، اهللُ  َحاِسٍد. َطْق

ـْ  «الصحقحقـ» يف وثبت ذ َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ، َطائَِشةَ  َط  َيْؿَسُح  َأْهؾِِف، بَْعَض  ُيَعق 
افِل، َأْكَت  َواْشِػفِ  الَباَس، َأْذِهِب  ،الـ اسِ  َرب   الؾ فؿ  » :َوَيُؼقل الُقْؿـَك بَِقِده ٓ   ِشَػاءَ َٓ  الش  إِ

 اشتؽك إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  كان» :تقال طـفا رواية ويف ،(4)«اَسَؼؿً  ُيَغاِدرُ َٓ  ِشَػاءً  ِشَػاُؤَك،
 اهلل رسقَل  إنَّ  :تقال» روايةٍ  ويف ،(5)الدطاءَ  وذكرِت  «...قال ثؿ ؿقـفبق مسحف إكسانٌ  امـَّ 

                                                           
 (.1/199ٓبـ الؼقؿ )« بدائع الػقائد»( اكظر: 1)
 (.1111« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.1186« )صحقح مسؾؿ» (3)
 (.1191« )صحقح مسؾؿ»(، و5743« )صحقح البخاري» (4)
 (.1191« )مسؾؿصحقح » (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار635
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

635 ما ُيرقى به المريض



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 .(1) وذكرتف ...«ةققالرُّ  هبذه رقليَ  كان ملسو هيلع هللا ىلص

 طؾك وثابٌت  أكا دخؾُت  قال: فقبُص  بـ العزيز طبد طـ «البخاري صحقح» ويف
 اهلل لرسق ققةبرُ  رققؽأَ  أٓ :أكس فؼال ،ُت اشتؽق ،حؿزة أبا يا :ثابٌت  فؼال مالؽ بـ أكس
فؿ  » :قال بؾك، قال: ؟ملسو هيلع هللا ىلص  لَ شافِ  ٓ الشايف، أكَت  اشػ ،اسِ الب ذهَب مُ  اس،الـ   رب   الؾ 
  ٓ  .(2)«اؿً ؼَ َس  غادرُ يُ  ٓ شػاءً  ،أكَت إ

 فؿبخؾؼِ  ،أجؿعقـ اسلؾـَّ  تفبربقبقَّ  اهلل إلك ُؾ التقسُّ  فقف «اسالـ   رب   الؾ فؿ  » ققلف:
 ؼؿ،والسَّ  والصحة ،والؿقُت  الحقاةُ  سبحاكف قدهفب ،أمقرهؿ وتصريِػ  شموهنؿ وتدبقرِ 
 والضعػ. ةوالؼقَّ  والػؼر، والغـك

 :ؿزةهَ  بغقر هـا وهق ،والؿرُض  ةُ والشدَّ  عُب التَّ  :هق والبلُس  «َس االب بهِ ذْ أَ » وققلف:
 والؿماخاة. لالزدواج مراطاة

 اهلل إلك ُؾ تقسُّ ال هذا ويف «الباس ذهبمُ  ،الـاسِ  رب   الؾ فؿ  » أكس: حديث يف وجاء
َّٓ  العبد طـ لؾبلس هاَب ذَ  فال لؾبلس، الؿذهُب  وحده فبلكَّ  سبحاكف  سبحاكف. ومشقئتف بنذكفإ

 الؿرض، مـ ةُ والسالم العافقةُ  وهق الشػاء اهلل سماُل  فقف «الشايف أكت شػفاو» :وققلف
 ققلف يف كؿا ء،الشػا بقده الذي الشايف فبلكَّ  سبحاكف اهلل إلك ٌؾ تقسُّ  «الشايف أكت» وققلف:
 .[81]الشعراء: ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ تعالك:

ٓ   شػاء ٓ» ققلف:و ِ  تلكقدٌ  فقف «شػاؤكإ  إن والتداوي العالَج  بلنَّ  قرارٌ إو سبؼ، اؿَ ل
 جدي.يُ  وٓ يـػع ٓ ففنكَّ  ،ػاءوالش   بالعافقة اهلل مـ اإذكً  يقافؼ َلؿ

 مـ والػائدةُ  ،ةً طؾَّ  يخؾػ وٓ اًض مرَ  يرتكُ  ٓ :أي ،«اؿً ؼَ َس  يغادر ٓ شػاءً » وققلف:
 ويـشلُ  مـف دلَّ قَ تَ يَ  آخرُ  مرٌض  فػُ خؾُ يَ  قد ولؽـ حصؾ،يَ  قد الؿرض مـ الشػاءَ  أنَّ  هذا
 يف يخؾػ وٓ ،أثرٌ  معف يبؼك ٓ اتام   شػاءً  الؿرض مـ هشػاؤُ  قنؽي أن اهللَ  فسلل ،بسببف

 وفائفا.و وكؿالفا الـبقية الدطقات ؿامتَ  مـ وهذا ة،طؾَّ  أيَّ  الؿريض

                                                           
 (.1191« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.5741« )صحقح البخاري» (1)
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 حرالس   بسبب ضٍ مرَ  مـ اإلكسان يف يؽقن ما العظقؿ والشر   اكةالػتَّ  إدواء مـ إنَّ 

 وهؽذا ؼتؾ،يَ  وقد ؿرُض يُ  فؼد ،الؿسحقر يف بالغٌ  تلثقرٌ  لف حرُ والس   ،دالحَس  أو العقـ أو
 رُّ ُض يَ  ففنكَّ  ،رُّ الشَّ  قؾبف يف تجؿعواس ،بالخبث فكػُس  ػتتؽقَّ  إذا الحاسد طقـ يف الشلنُ 

 وتلثقر. حؼقؼةٌ  لف دُ َس والحَ  وتلثقر، حؼقؼةٌ  لف حرُ فالس   قتؾف، ؿاوربَّ  فأمرَض  ؿافربَّ  ،بالؿحسقد

 يـدفع ،كافعةً  اوأمقرً  مباركةً  اأسبابً  لف لَ قَّ هَ  أن الؿممـ طبده طؾك اهلل كعؿة مـ وإنَّ 
 مةالعال   َؾ ؿَ أْج  وقد ،بسببفؿ بف الـازُل  والبالءُ  هؿرُّ ُض  طـف هبا ويزول همٓء، رُّ َش  طـف هبا

ـُ   ر  َش  طـف زال ؛فاؼَ وصب   العبد ابف قام إذا طظقؿة أسباب طشرة يف ذلؽ  الؼقؿ اب
 احر.والس   والعائـ الحاسد

 ٿ﴿ تعالك: قال كؿا ،إلقف جلوالؾَّ  بف ـُ حصُّ والتَّ  هر  َش  مـ باهلل ذالتعقُّ  :إول ببالس  
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[5-1]الػؾؼ: ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ِ  سؿقعٌ  تعالك واهلل  وهق شلء، كؾ   طؾك قادرٌ  ،مـف يستعقذ بؿا طؾقؿٌ  ،بف استعاذ ـؿَ ل
 الذي هق بؾ سقاه، أحد إلك ؾجلُ يُ  وٓ ،خؾؼف ـْ مِ  بلحد ستعاذيُ  ٓ ،بف الؿستعاذ وحده
 .هر  َش  مـ استعاذوا ما ر  َش  ـمِ  فؿحؿقويَ  فؿعصؿُ ويَ  الؿستعقذيـ يعقذ

 حافظَ  وٓ مـف، حؿقؽويَ  ؽعصؿُ يَ  مـ إلك فخافُ تَ  شلء مـ الفروُب  :آستعاذة وحؼقؼةُ 
َّٓ  لف معقذَ  وٓ لؾعبد  وهق إلقف، جلَ لَ  مـ وكايف ،طؾقف َؾ كَّ تق ـْ مَ  ُب ْس َح  سبحاكف وهق اهلل،إ
 الـصقر. وكعؿ الؿقلك كعؿ وهق الؿستجقر، جقرُ ويُ  الخائػ خقَف  ـُ يمم   الذي

 ؿولَ  فحػظَ  كلَّ تقَ  اهللَ  ؼكاتَّ  ـفؿَ  فقف،وكَ  أمره طـد فوحػظُ  اهلل تؼقى :الثاين السبب
 ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ تعالك: قال غقره، إلك فؽؾْ يَ 

   
 111  

 

 التعىُّذ مً الطِّخس والعني واحلطد
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة636
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 حرالس   بسبب ضٍ مرَ  مـ اإلكسان يف يؽقن ما العظقؿ والشر   اكةالػتَّ  إدواء مـ إنَّ 

 وهؽذا ؼتؾ،يَ  وقد ؿرُض يُ  فؼد ،الؿسحقر يف بالغٌ  تلثقرٌ  لف حرُ والس   ،دالحَس  أو العقـ أو
 رُّ ُض يَ  ففنكَّ  ،رُّ الشَّ  قؾبف يف تجؿعواس ،بالخبث فكػُس  ػتتؽقَّ  إذا الحاسد طقـ يف الشلنُ 

 وتلثقر. حؼقؼةٌ  لف دُ َس والحَ  وتلثقر، حؼقؼةٌ  لف حرُ فالس   قتؾف، ؿاوربَّ  فأمرَض  ؿافربَّ  ،بالؿحسقد

 يـدفع ،كافعةً  اوأمقرً  مباركةً  اأسبابً  لف لَ قَّ هَ  أن الؿممـ طبده طؾك اهلل كعؿة مـ وإنَّ 
 مةالعال   َؾ ؿَ أْج  وقد ،بسببفؿ بف الـازُل  والبالءُ  هؿرُّ ُض  طـف هبا ويزول همٓء، رُّ َش  طـف هبا

ـُ   ر  َش  طـف زال ؛فاؼَ وصب   العبد ابف قام إذا طظقؿة أسباب طشرة يف ذلؽ  الؼقؿ اب
 احر.والس   والعائـ الحاسد

 ٿ﴿ تعالك: قال كؿا ،إلقف جلوالؾَّ  بف ـُ حصُّ والتَّ  هر  َش  مـ باهلل ذالتعقُّ  :إول ببالس  
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[5-1]الػؾؼ: ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ِ  سؿقعٌ  تعالك واهلل  وهق شلء، كؾ   طؾك قادرٌ  ،مـف يستعقذ بؿا طؾقؿٌ  ،بف استعاذ ـؿَ ل
 الذي هق بؾ سقاه، أحد إلك ؾجلُ يُ  وٓ ،خؾؼف ـْ مِ  بلحد ستعاذيُ  ٓ ،بف الؿستعاذ وحده
 .هر  َش  مـ استعاذوا ما ر  َش  ـمِ  فؿحؿقويَ  فؿعصؿُ ويَ  الؿستعقذيـ يعقذ

 حافظَ  وٓ مـف، حؿقؽويَ  ؽعصؿُ يَ  مـ إلك فخافُ تَ  شلء مـ الفروُب  :آستعاذة وحؼقؼةُ 
َّٓ  لف معقذَ  وٓ لؾعبد  وهق إلقف، جلَ لَ  مـ وكايف ،طؾقف َؾ كَّ تق ـْ مَ  ُب ْس َح  سبحاكف وهق اهلل،إ
 الـصقر. وكعؿ الؿقلك كعؿ وهق الؿستجقر، جقرُ ويُ  الخائػ خقَف  ـُ يمم   الذي

 ؿولَ  فحػظَ  كلَّ تقَ  اهللَ  ؼكاتَّ  ـفؿَ  فقف،وكَ  أمره طـد فوحػظُ  اهلل تؼقى :الثاين السبب
 ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ تعالك: قال غقره، إلك فؽؾْ يَ 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 اهللَ  احػظِ » : طباس بـ اهلل لعبد ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  وقال ،[111طؿران: ]آل ﴾ۈئ ۈئ
 أيـؿا فأمامَ  هووجدَ  ،اهلل حػظف اهللَ  حػظ ـفؿَ  (1)«ؽجاهَ تُ  هجدتَ  اهلل احػظ ،َؽ حػظْ يَ 

 !؟يحذر ـؿَّ مِ و يخاف ـؿَّ فؿِ  فوأمامَ  فحافظَ  اهللُ  كان ـومَ  ،فتقجَّ 

 بلذاه كػسف يحدث وٓ يشؽقه وٓ فيؼاتؾَ  َّٓ وأ هطدو   طؾك ربُالصَّ  :الثالث السبب
 كان الحاسد بغُل  زاد ؿاوكؾَّ  ف،طؾق ربالصَّ  بؿثؾ هوطدو   حاسده طؾك صرَ كُ  فؿا ،أصاًل 

 يرمقفا سفؿٌ  ففبغقُ  يشعر، ٓ وهق كػسف الباغل هبا يؼاتؾ ،طؾقف لؾؿبغل وققةً  اجـدً  فبغقُ 
 ولؿ الؿحسقدُ  رَ صبَ  فنذا ،[43]فاصر: ﴾ىى ې ې ې ې ۉ﴿ كػسف إلك كػسف مـ

ـَ ُح  كال إمرَ  يستطؾ  اهلل. بنذن العاقبة س

 مـ ُؾ والتقكُّ  سبف،َح  ففق اهلل طؾك ؾقكَّ يتَ  ـفؿَ  ،اهلل طؾك ؾالتقكُّ  :الرابع السبب
 وطدواهنؿ، ؾؿفؿوضُ  ؼؾْ الخَ  أذى مـ يطقُؼ  ٓ ما العبدُ  هبا يدفع التل إسباب أققى

 وكادتف ،ؾفتقكُّ  حؼَّ  اهلل طؾك العبدُ  ؾتقكَّ  ولق ،لعدو   فقف عَ مطؿَ  فال كافقف اهلل كان ـومَ 
َـّ  ـومَ  وإرُض  السؿقات  ه.صرَ وكَ  وكػاه ذلؽ مـ امخرًج  فل جعَؾ لَ  فقف

 ؿحقهيَ  أن يؼصدَ  وأن فقف، والػؽر بف آشتغال مـ الؼؾب فراغُ  :الخامس السبب
 مـ وهذا فقف، بالػؽر فقؾبَ  يؿأل وٓ ف،يخافُ  وٓ إلقف، يؾتػُت  فال لف، طرَخ  ؿاكؾَّ  بالف ـْ مِ 

 هطدوُّ  طؾبفيَ  مـ زلةبؿـْ  اهذ فننَّ  ه،شر   اكدفاع طؾك قـةالؿعِ  إسباب وأققى إدوية أكػع
 طؾقف، يؼدر َلؿ طـف اكعزل بؾ وإياه، هق ؽَس اؿتَ  وٓ لف ضيتعرَّ  َلؿ فنذا ،ويمذيف فلقؿسؽَ 
 ؼتتعؾَّ  فنذا ،سقاء إرواُح  وهؽذا ،رُّ الشَّ  ؾحص بصاحبف مـفؿا كؾ   ؼوتعؾَّ  اؿاسؽَ تَ  فنذا
 فروَح  جبذ فنذا هؿا،أحدُ  يفؾؽ حتك رُّ الشَّ  ودام الؼرارُ  مَ دِ طُ  بإخرى مـفؿا روح كؾُّ 
 الحاسدُ  َل ؼِ بَ  لف أكػعُ  هق بؿا فبالَ  شغؾي وأخذ بف، ؼوالتعؾُّ  فقف الػؽر طـ فاوصاكَ  طـف

 .ابعًض  فابعُض  أكَؾ  تلكؾف ما جدتَ  َلؿ إذا كالـار، الحسدَ  فننَّ  :ابعًض  فبعُض  يلكُؾ  الباغل

 واإلكابةِ  رضاه وكقؾِ  حبتفم وجعُؾ  لف واإلخالُص  اهلل طؾك اإلقباُل  :السادس السبب
 حتك افشقئً  اشقئً  الخقاصر تؾؽ دبقب فقفا تدب ،وأماكقفا كػسف خقاصر كؾ   يف إلقف
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حس والعين والحظد ذ من الّسِ  التعىُّ

 محاب   يف فاكؾُّ  كقفاوأم فسوهقاج هخقاصرُ  فتبؼك بالؽؾقة، ويذهبفا ؿرهاغوي هايؼفرَ 
 مج﴿ ال:ق فأكَّ  إبؾقس طدوه طـ تعالك قال طؾقف، والثـاء وذكره إلقف بوالتؼرُّ  بالرَّ 
 بؿثابة فالؿخؾص ،[83-81]ص: ﴾خس حس جس مخ جخحخ مح جح

 آوى ـمَ  طؾك ةقعَ َض  وٓ ،بف ـحصَّ تَ  ـمَ  طؾك خقَف  ٓ ،حصقـ ـحص إلك آوى ـمَ 
 مـف. ق  كُ الدُّ  يف لؾعدو   عَ طؿَ مَ  وٓ ،إلقف

 فننَّ  أطداءه، طؾقف تطسؾ لالتِ  الذكقب مـ اهلل إلك التقبة جريدُ تَ  :السابع السبب
 فؿا ،[31]الشقرى: ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ يؼقل: تعالك اهلل
َّٓ  يمذيف ـمَ  العبد طؾك طَ ؾ  ُس   ذكقبف مـ العبدُ  يعؾؿف ٓ وما يعؾؿف، ٓ أو عؾؿفيَ  بذكبإ

 الدطاء ويف يذكره، ما أضعاف ؿؾفوطَ  فؿَ ؾِ طَ  اؿَّ مِ  يـساه وما مـفا، يعؾؿف ما أضعاف
 فؿا ،(1)«ؿؾَ أطْ  ٓ اؿَ لِ  كُ وأستغػرِ  ؿُ ؾَ أطْ  أكاو بَؽ  شركَ أُ  أن بؽ أطقذ لإك   الؾ فؿ  » الؿشفقر:

 طؾقف طَ ؾ  ُس  فؿا عؾؿف،يَ  ما أضعاف فاأضع يعؾؿف ٓ اؿَّ مِ  مـف آستغػار إلك العبدُ  يحتاج
َّٓ  ذٍ مْ مُ  َّٓ  ر  َش  القجقد يف ولقس بذكب،إ  الذكقب مـ لقفِ طُ  فنذا ومقجبااهتا، الذكقبإ
 أكػعَ  شلءٌ  فخصقمُ  طؾقف وتسؾط يذوأو طؾقف لغبُ  إذا لؾعبد فؾقس مقجبااهتا، مـ لقفِ طُ 
 طؾقف. هطدو   طلتسؾُّ  اسببً  كاكت التل الذكقب مـ الـصقح التقبة مـ لف

 البالء دفع يف اطجقبً  اتلثقرً  لذلؽ فننَّ  :أمؽـف ما واإلحسان دقةالصَّ  :الثامـ السبب
ـُ  يؽاد فؿا الحاسد، ر  وَش  العقـ ودفع  ،قتصد  مُ  محسـ طؾك طيتسؾَّ  وإذى والحسدُ  العق
 فقف لف وكاكت ،قديوالتل والؿعقكة طػبالؾُّ  فقف اًل معامَ  كان ذلؽ مـ شلءٌ  أصابف وإن

 كؾ   مـ الـعؿة حارُس  ؽرُ والشُّ  الـعؿة، شؽر مـ واإلحسانُ  والصدقة الحؿقدة، العاقبةُ 
 لزوالفا. اسببً  يؽقن ما

 ؿافؽؾَّ  إلقف، باإلحسان يوالؿمذ والباغل الحاسد كارَ  يطػَئ  أن :التاسع السبب
 اهلل قال شػؼة، وطؾقف كصقحة ولف اإحساكً  إلقف ازددَت  :ادً وحس اوبغقً  اوشر   ىأذً  ازداد
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ﴿ تعالك:
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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حس والعين والحظد ذ من الّسِ  التعىُّ

 محاب   يف فاكؾُّ  كقفاوأم فسوهقاج هخقاصرُ  فتبؼك بالؽؾقة، ويذهبفا ؿرهاغوي هايؼفرَ 
 مج﴿ ال:ق فأكَّ  إبؾقس طدوه طـ تعالك قال طؾقف، والثـاء وذكره إلقف بوالتؼرُّ  بالرَّ 
 بؿثابة فالؿخؾص ،[83-81]ص: ﴾خس حس جس مخ جخحخ مح جح

 آوى ـمَ  طؾك ةقعَ َض  وٓ ،بف ـحصَّ تَ  ـمَ  طؾك خقَف  ٓ ،حصقـ ـحص إلك آوى ـمَ 
 مـف. ق  كُ الدُّ  يف لؾعدو   عَ طؿَ مَ  وٓ ،إلقف

 فننَّ  أطداءه، طؾقف تطسؾ لالتِ  الذكقب مـ اهلل إلك التقبة جريدُ تَ  :السابع السبب
 فؿا ،[31]الشقرى: ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ يؼقل: تعالك اهلل
َّٓ  يمذيف ـمَ  العبد طؾك طَ ؾ  ُس   ذكقبف مـ العبدُ  يعؾؿف ٓ وما يعؾؿف، ٓ أو عؾؿفيَ  بذكبإ

 الدطاء ويف يذكره، ما أضعاف ؿؾفوطَ  فؿَ ؾِ طَ  اؿَّ مِ  يـساه وما مـفا، يعؾؿف ما أضعاف
 فؿا ،(1)«ؿؾَ أطْ  ٓ اؿَ لِ  كُ وأستغػرِ  ؿُ ؾَ أطْ  أكاو بَؽ  شركَ أُ  أن بؽ أطقذ لإك   الؾ فؿ  » الؿشفقر:

 طؾقف طَ ؾ  ُس  فؿا عؾؿف،يَ  ما أضعاف فاأضع يعؾؿف ٓ اؿَّ مِ  مـف آستغػار إلك العبدُ  يحتاج
َّٓ  ذٍ مْ مُ  َّٓ  ر  َش  القجقد يف ولقس بذكب،إ  الذكقب مـ لقفِ طُ  فنذا ومقجبااهتا، الذكقبإ
 أكػعَ  شلءٌ  فخصقمُ  طؾقف وتسؾط يذوأو طؾقف لغبُ  إذا لؾعبد فؾقس مقجبااهتا، مـ لقفِ طُ 
 طؾقف. هطدو   طلتسؾُّ  اسببً  كاكت التل الذكقب مـ الـصقح التقبة مـ لف

 البالء دفع يف اطجقبً  اتلثقرً  لذلؽ فننَّ  :أمؽـف ما واإلحسان دقةالصَّ  :الثامـ السبب
ـُ  يؽاد فؿا الحاسد، ر  وَش  العقـ ودفع  ،قتصد  مُ  محسـ طؾك طيتسؾَّ  وإذى والحسدُ  العق
 فقف لف وكاكت ،قديوالتل والؿعقكة طػبالؾُّ  فقف اًل معامَ  كان ذلؽ مـ شلءٌ  أصابف وإن

 كؾ   مـ الـعؿة حارُس  ؽرُ والشُّ  الـعؿة، شؽر مـ واإلحسانُ  والصدقة الحؿقدة، العاقبةُ 
 لزوالفا. اسببً  يؽقن ما

 ؿافؽؾَّ  إلقف، باإلحسان يوالؿمذ والباغل الحاسد كارَ  يطػَئ  أن :التاسع السبب
 اهلل قال شػؼة، وطؾقف كصقحة ولف اإحساكً  إلقف ازددَت  :ادً وحس اوبغقً  اوشر   ىأذً  ازداد
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ﴿ تعالك:

                                                           
 (.441تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار639
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

639 ذ من السحر والعين والحَسد التعوُّ
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 ،[35-34فصؾت:] ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 ،هقأدم حتك فققمُ  ضربف فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص كبقـا طـف حؽك الذي  الـَّبِل   حاَل  ذلؽ يف ؾوتلمَّ 

 .(1)«قنؿؾيع ٓ فؿفنك   لؼقمل اغػر الؾ فؿ  » ويؼقل: طـف مالدَّ  يسؾت فجعؾ

 العزيز بالؿسب   إلك إسباب يف بالػؽر والرتحؾ قحقدتال تجريدُ  :العاشر السبب

َّٓ  يـػع وٓ رُّ ُض يَ  ٓ شلء كؾَّ  بلنَّ  والعؾؿ ،الحؽقؿ  ٱ﴿ تعالك: اهلل قال اهلل، بنذنإ
 ،[117]يقكس: ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 يـػعقك أن طؾك اجتؿعقا لق ةَ إم   أن   ؾؿواطْ » : طباس بـ اهلل لعبد ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  وقال
ٓ   يـػعقك َلؿ ٓ   وكر  ُض يَ  َلؿ وكر  ُض يَ  أن طؾك اجتؿعقا ولق ،َؽ لَ  اهلل كتبف بشلءإ  بشلءإ

 وكان ،سقاه ما خقُف  قؾبف مـ َج رَ َخ  فؼد قحقدَ الت العبدُ  دجرَّ  فنذا ،(2)«طؾقؽ اهلل كتبف
 يف فؽره فطؿالَ إ أنَّ  رىويَ  بالؿخافة، اهللَ  دُ ػرِ يُ  بؾ اهلل، عم خاففيَ  أن مـ طؾقف أهقنَ  هطدوُّ 
 ففق لف لؽان هتقحقدَ  درَّ َج  فؾق وإٓ تقحقده، كؼص مـ بف واشتغالف مـف وخقفف هطدو   أمر

 كان فنن آمـقا، الذيـ طـ يدافعُ  اهلل فننَّ  طـف، فعَ والد فحػظَ  كيتقلَّ  واهلل شاغؾ، شغؾ
 كان فإيؿاكُ  َؾ كؿُ  فنن طـف، اهلل دفاعُ  يؽقن إيؿاكف وبحسب ،بدَّ  وٓ طـف يدافع فاهلل امممـً 
 قال كؿا ة،ومرَّ  ةمرَّ  لف فاهلل ومرة ةمرَّ  كان وإن لف، جزِ مُ  مزج وإن دفع، ؿَّ أتَ  طـف اهلل دفاعُ 
 تفبؽؾقَّ  اهلل طـ َض أطرَ  ـومَ  ؿؾة،ُج  طؾقف اهلل أقبَؾ  فتِ بؽؾقَّ  اهلل طؾك أقبَؾ  ـمَ » السؾػ: بعض
 .«مرةو ةمرَّ  لف فاهلل ةومرَّ  ةمرَّ  كان ومـ جؿؾة، طـف اهلل أطرض

  ـُ  فالتقحقُد  السؾػ: بعض قال أمـقـ، مـ كان فدخؾَ  ـمَ  الذي إطظؿ اهلل حص
 .«شلء كؾ   مـ اهللُ  أخافف هللا ِػ خَ يَ  َلؿ ومـ شلء، كؾُّ  خافف اهللَ  خاف ـمَ »

 اهلل وكسلل ،(3)احروالسَّ  والعائـ الحاسد رُّ َش  هبا يـدفعُ  طظقؿة أسباب طشرةُ  ففذه
 مجقب. سؿقع فإكَّ  :فاكؾ   رورالشُّ  مـ والؿسؾؿقـ ـايؼقَ  أن الؽريؿ

                                                           
 (.1791) مسؾؿو(، 3477) البخاريرواه  (1)
  (.338تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.146-1/138ٓبـ الؼقؿ )« بدائع الػقائد» :( اكظر3)
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 لف والدطاء ،بالزيارة ههدِ وتعا الؿريض حؼ   مراطاة طؾك بالحث   اإلسالمُ  جاء ؼدل
 وكؾُّ  الؿريض، زيارةِ  طـد ؼالتُ  أن ـحُس يَ  إدطقة مـ أكقاع وبقان ،والعافقة ػاءبالش  
 فؿا ،القاحدة كالـػس فؿحالُ  الؿممـقـ كقن ـْ مِ  يـطؾُؼ  والدطاء والتعاهد الرطاية هذه

ِ يُ  وما ،الجؿقعَ  ػرُح يُ  مـفؿ القاحد ُح ػرِ يُ   «ـقالصحقح» فػل ،جؿقعَ ال ؿُ ملِ يُ  القاحد ؿُ مل
 فؿؿِ راُح وتَ  هؿقاد  تَ  يف الؿممـقـ ُؾ ثَ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  بشقر بـ عؿانالـُّ  طـ

 ،(1)«كؿ  والُح  فربالس   دالجَس  سائرُ  لف كداطَ تَ  قٌ ْض طُ  مـف كؽَ اشتَ  إذا الجسد، ؾثَ مَ  فؿوتعاصػِ 
 ؽكاشتَ  وإن ف،كؾ   اشتؽك فطقـُ  ؽكاشتَ  إن ،واحدٍ  كرجؾ الؿسؾؿقن» لؿسؾؿ: رواية ويف
 .(2)«فكؾ   اشتؽك فرأُس 

 مـ احؼ   ذلؽ َؾ عِ وُج  طؾقفؿ، إمر فقيـوتَ  فؿلؿقاساتِ  الؿرضك طقادةُ  رطتُش  ولفذا
 الؿسؾؿ ؼ  َح » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ، هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» فػل حؼققفؿ،

 لف، فاكصْح  ؽَح َص ـْ استَ  وإذا ف،جبْ فلَ  كدطا وإذا ،فطؾق ؿؾ  فَس  فؼقتَ لَ  إذا :ست   الؿسؾؿ طؾك
 .(3)«فعْ بِ فات   مات وإذا ه،ْد فعُ  رَض مَ  وإذا ،تفؿ  فَش  اهللَ  ؿَد فَح  طَس طَ  وإذا

 :اهلل طـد ثقابف ظؿوطِ  كالؿرَض  زوريَ  ـمَ  فضؾ بقانُ  كثقرة كصقص يف وجاء 

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مقلك ثقبان طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
 زليَ  لَؿ امريًض  طاد ـمَ » قال: رواية ويف ،«رجعيَ  حتك الجـة ةفَ رْخ مَ  يف الؿريض ُد طائِ »
 يف فأكَّ  :أي ،(4)«جـاها» :قال ؟الجـة ةفرْ ُخ  وما ،اهلل رسقل يا :ققؾ .«الجـة ةفَ رْ ُخ  يف

                                                           
 (.418تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.419م تخريجف )ص:دتؼ( 1)
 (.1161)  «صحقح مسؾؿ» (3)
 (.1568) «صحقح مسؾؿ» (4)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة640
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 لف والدطاء ،بالزيارة ههدِ وتعا الؿريض حؼ   مراطاة طؾك بالحث   اإلسالمُ  جاء ؼدل
 وكؾُّ  الؿريض، زيارةِ  طـد ؼالتُ  أن ـحُس يَ  إدطقة مـ أكقاع وبقان ،والعافقة ػاءبالش  
 فؿا ،القاحدة كالـػس فؿحالُ  الؿممـقـ كقن ـْ مِ  يـطؾُؼ  والدطاء والتعاهد الرطاية هذه

ِ يُ  وما ،الجؿقعَ  ػرُح يُ  مـفؿ القاحد ُح ػرِ يُ   «ـقالصحقح» فػل ،جؿقعَ ال ؿُ ملِ يُ  القاحد ؿُ مل
 فؿؿِ راُح وتَ  هؿقاد  تَ  يف الؿممـقـ ُؾ ثَ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  بشقر بـ عؿانالـُّ  طـ

 ،(1)«كؿ  والُح  فربالس   دالجَس  سائرُ  لف كداطَ تَ  قٌ ْض طُ  مـف كؽَ اشتَ  إذا الجسد، ؾثَ مَ  فؿوتعاصػِ 
 ؽكاشتَ  وإن ف،كؾ   اشتؽك فطقـُ  ؽكاشتَ  إن ،واحدٍ  كرجؾ الؿسؾؿقن» لؿسؾؿ: رواية ويف
 .(2)«فكؾ   اشتؽك فرأُس 

 مـ احؼ   ذلؽ َؾ عِ وُج  طؾقفؿ، إمر فقيـوتَ  فؿلؿقاساتِ  الؿرضك طقادةُ  رطتُش  ولفذا
 الؿسؾؿ ؼ  َح » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ، هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» فػل حؼققفؿ،

 لف، فاكصْح  ؽَح َص ـْ استَ  وإذا ف،جبْ فلَ  كدطا وإذا ،فطؾق ؿؾ  فَس  فؼقتَ لَ  إذا :ست   الؿسؾؿ طؾك
 .(3)«فعْ بِ فات   مات وإذا ه،ْد فعُ  رَض مَ  وإذا ،تفؿ  فَش  اهللَ  ؿَد فَح  طَس طَ  وإذا

 :اهلل طـد ثقابف ظؿوطِ  كالؿرَض  زوريَ  ـمَ  فضؾ بقانُ  كثقرة كصقص يف وجاء 

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مقلك ثقبان طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى
 زليَ  لَؿ امريًض  طاد ـمَ » قال: رواية ويف ،«رجعيَ  حتك الجـة ةفَ رْخ مَ  يف الؿريض ُد طائِ »
 يف فأكَّ  :أي ،(4)«جـاها» :قال ؟الجـة ةفرْ ُخ  وما ،اهلل رسقل يا :ققؾ .«الجـة ةفَ رْ ُخ  يف

                                                           
 (.418تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.419م تخريجف )ص:دتؼ( 1)
 (.1161)  «صحقح مسؾؿ» (3)
 (.1568) «صحقح مسؾؿ» (4)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ِ تَ جْ ويَ  يشاء ما مـفا رُف ختَ يَ  الجـة بساتقـ  يريد. ما مـفا لـ

 أو امريًض  طادَ  ـمَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ الرتمذي وروى
ًٓ ـْ مَ  الجـة مـ أَت ق  بَ وتَ  ،اكؿَش مَ  وصاَب  َت بْ صِ  أن :ـادٍ مُ  كاداه ؛اهلل يف لف اأًخ  رَ زا  ،(1)«ز
 كثقرة. الباب هذا يف إحاديُث و

 بثقاب هرَ ذك  ويُ  طؾقف إمرَ  نَ فق  ويُ  فئـَ ؿْ طَ يُ  أن :امريًض  طاد إذا لؾؿسؾؿ بستَح ويُ 
 .اوتطفقرً  لف اتؽػقرً  الؿرض يف وأنَّ  ،اهلل

 ل  َأطَراب َطَؾك َدَخَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص بلَّ الـَّ  َأنَّ  ، طباس ابـ طـ «البخاري صحقح» فػل
 َشاءَ  إِنْ  َصُفقرٌ  َبْلَس َٓ » َقاَل: َيُعقُدهُ  َمِريضٍ  َطَؾك َدَخَؾ  إِذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبلُّ  َوَكانَ  َقاَل: َيُعقُدُه،

ك ِهَل  بَْؾ  !َكالَّ  قٌر!َصفُ  ُقْؾَت: َقاَل: ،«اهللُ   الُؼُبقَر. ُتِزيُرهُ  َكبقرٍ  َشقٍْخ  َطَؾك -َتُثقرُ  َأوْ - َتُػقرُ  ُحؿَّ
 .(2)«إًِذا َفـََعؿْ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبلُّ  َفَؼاَل 

 ،ذكقبؽ مـ لؽ صفقر هق :أي ،محذوف مبتدأ رخبَ  هق «اهلل شاء إن فقرصَ » وققلف:
 مـفا. لؽ رف  طَ مُ  :يأ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  طادين قالت:  العالء أم   طـ ،دواد أبل لإلمام «الســ» ويف
 كؿا خطاياه بف اهللُ  ذهُب يُ  الؿسؾؿ مرَض  فنن   ،العالء أم   يا شريبْ أَ » فؼال: ،مريضةٌ  وأكا

 .(3)«والػضة هبالذ   َث بَ َخ  ارُ الـ   ذهُب تُ 

 أم   طؾك دخؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  أنَّ  ، اهلل طبد بـ جابر طـ «مسؾؿ صحقح» ويف
 «؟!قـفِ زِ فْ زَ تُ  -الؿسقب أم   :أو- ائبالس   أم   يا لؽ ما» فؼال: ، -بالؿسقّ  أم   أو- السائب
 ذهُب تُ  فافنك   ؛كؿ  الُح  لب  ُس تَ  ٓ» :فؼال فقفا، اهللُ  باركَ  ٓ كالحؿَّ  قالت: رطديـ(تَ  )أي:
ِ بَ  اخطايَ   .(4)«الحديد َث بَ َخ  قرُ الؽِ  ذهُب يُ  كؿا آدم لـ

                                                           
والؾػظ لف، ورواه ابـ ماجف  (1931« )الرتمذي جامع»و (،1/344) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1)

ـف إلباين يف (1443)  (.3474« )صحقح الرتغقب»، وحسَّ
 (.5656« )صحقح البخاري» (1)
حف إلباين يف 1688« )ســ أبل داود» (3)  (.3438« )صحقح الرتغقب»(، وصحَّ
 (.1575« )صحقح مسؾؿ» (4)
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 ما ُيقاى للمسيض

 وطاد- ؾؿانَس  مع كـُت » :قال وهب بـ سعقد طـ «الؿػرد إدب» يف البخاري وروى
 كػارةً  لف اهلل فجعؾُ يَ  الؿممـ مرَض  فننَّ  :ربِش أَ  قال: طؾقف دخؾ افؾؿَّ  -ةدَ ـْ كِ  يف امريًض 

ِ  يدري فال ،أرسؾقه ثؿَّ  فأهؾُ  فؾؼطَ  كالبعقر الػاجر مرَض  وإنَّ  ا،مستعتبً و ِ  ؼؾطُ  ؿل  .(1)«ؾرِس أُ  ؿول

ـَ  صقُب تُ  التل الؿصائَب  لنَّ ب رهوذكَّ  ه،رَ شَّ فبَ   ،لخطاياه كػارات فاكؾَّ  بدكف يف الؿمم
 يصقُب  ما» قال: فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ، هريرة أبل حديث مـ الصحقحقـ يف كؿا

 ؛فاشاكُ يُ  قكةالش   حتك ،ؿ  غَ  وٓ ىذً أَ  وٓ حزن وٓ ؿ  هَ  وٓ بَص وَ  وٓ صبكَ  مـ الؿسؾؿَ 
  ٓ  .(2)«ياهخطا مـ بفا اهللُ  رَ ػ  كَ إ

 طئفَخ  ومعرفة ذكقبف استذكار مـ لف لفقَّ تَ يَ  مرضف يف فأكَّ  :أي ،«اومستعتبً » وققلف:
 طؾك كػسف لؿعاتبة اسببً  فمرُض  يؽقن وحقـئذٍ  وطافقتف، تفصحَّ  حاَل  لف ليتفقَّ  ٓ ما رهقوتؼص

 رالػاج اأمَّ  ،لؾؿممـ بالـسبة هذا الرضا، وصؾب ةءاإلسا طـ لؾرجقع اودافعً  ،التؼصقر
ِ  يدري ٓ ففق ،أصؾؼقه ثؿ بالعؼال فأهؾُ  دهققَّ  الذي البعقر كشلن ؿرضيَ  طـدما ففشلكُ   ؿَ ل

ِ  دق  قُ   وٓ ،ربةٌ طِ  مرضف يف لف يؽقنُ  ٓ جقره،فُ  يف ادٍ ؿَ متَ  فغق   يف ؿر  مستَ  ففق ؼ،صؾِ أُ  ؿَ ول
 .طظةٌ  فبسبب لف يحصؾ

 مؼصقدَ  ٕنَّ  :لعقادتف ؿـاسَب ال الققَت  رتخقَّ يَ  أن :مريض طقادةَ  أراد ـمَ  طؾك ويـبغل
 طقَؾ يُ  َّٓ أ طؾقف اأيًض  ولفذا طؾقف، ةالؿشؼَّ  إدخاُل  ٓ ،قؾبف ُب قوتطق ريضؿال إراحةُ  العقادة

َّٓ  ،طـده والجؾقَس  ؽَث الؿُ   .ومصؾحة فائدةٌ  الجؾقس يف وكان ذلؽ الؿريُض  بَّ أَح  إنإ

 لؾبخاري «الؿػرد دبإ» فػل الؿريض، رأس طـد جؾَس يَ  أن :لؾعائد ةـ  الس   ومـ
 رأسف طـد َس ؾَ َج  الؿريَض  طادَ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  كان قال:  طباس ابـ طـ، 

 أجؾف يف كان فنن ،«ؽشػقَ يَ  أن العظقؿ العرش ب  رَ  العظقؿَ  اهللَ  أسلُل » :مرار بعَ َس  قال ثؿَّ 
 .(3)عفَج وَ  مـ قيفطُ  تلخقرٌ 

 فػل ،لف الدطاء يريد طـدما لؿريضا جسد طؾك هيدَ  العائدُ  عَ َض يَ  أن :ةـ  الس   ومـ

                                                           
حف إلباين يف 493« )إدب الؿػرد» (1)  (.379« )صحقح إدب»(، وصحَّ
 (.1573« )صحقح مسؾؿ»(، و5641« )صحقح البخاري» (1)
حف إلباين يف 536« )إدب الؿػرد» (3)  (.416ظر: )ص:، واك(416« )صحقح إدب»(، وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة642
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ما ُيقاى للمسيض

 وطاد- ؾؿانَس  مع كـُت » :قال وهب بـ سعقد طـ «الؿػرد إدب» يف البخاري وروى
 كػارةً  لف اهلل فجعؾُ يَ  الؿممـ مرَض  فننَّ  :ربِش أَ  قال: طؾقف دخؾ افؾؿَّ  -ةدَ ـْ كِ  يف امريًض 

ِ  يدري فال ،أرسؾقه ثؿَّ  فأهؾُ  فؾؼطَ  كالبعقر الػاجر مرَض  وإنَّ  ا،مستعتبً و ِ  ؼؾطُ  ؿل  .(1)«ؾرِس أُ  ؿول

ـَ  صقُب تُ  التل الؿصائَب  لنَّ ب رهوذكَّ  ه،رَ شَّ فبَ   ،لخطاياه كػارات فاكؾَّ  بدكف يف الؿمم
 يصقُب  ما» قال: فأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ ، هريرة أبل حديث مـ الصحقحقـ يف كؿا

 ؛فاشاكُ يُ  قكةالش   حتك ،ؿ  غَ  وٓ ىذً أَ  وٓ حزن وٓ ؿ  هَ  وٓ بَص وَ  وٓ صبكَ  مـ الؿسؾؿَ 
  ٓ  .(2)«ياهخطا مـ بفا اهللُ  رَ ػ  كَ إ

 طئفَخ  ومعرفة ذكقبف استذكار مـ لف لفقَّ تَ يَ  مرضف يف فأكَّ  :أي ،«اومستعتبً » وققلف:
 طؾك كػسف لؿعاتبة اسببً  فمرُض  يؽقن وحقـئذٍ  وطافقتف، تفصحَّ  حاَل  لف ليتفقَّ  ٓ ما رهقوتؼص

 رالػاج اأمَّ  ،لؾؿممـ بالـسبة هذا الرضا، وصؾب ةءاإلسا طـ لؾرجقع اودافعً  ،التؼصقر
ِ  يدري ٓ ففق ،أصؾؼقه ثؿ بالعؼال فأهؾُ  دهققَّ  الذي البعقر كشلن ؿرضيَ  طـدما ففشلكُ   ؿَ ل

ِ  دق  قُ   وٓ ،ربةٌ طِ  مرضف يف لف يؽقنُ  ٓ جقره،فُ  يف ادٍ ؿَ متَ  فغق   يف ؿر  مستَ  ففق ؼ،صؾِ أُ  ؿَ ول
 .طظةٌ  فبسبب لف يحصؾ

 مؼصقدَ  ٕنَّ  :لعقادتف ؿـاسَب ال الققَت  رتخقَّ يَ  أن :مريض طقادةَ  أراد ـمَ  طؾك ويـبغل
 طقَؾ يُ  َّٓ أ طؾقف اأيًض  ولفذا طؾقف، ةالؿشؼَّ  إدخاُل  ٓ ،قؾبف ُب قوتطق ريضؿال إراحةُ  العقادة

َّٓ  ،طـده والجؾقَس  ؽَث الؿُ   .ومصؾحة فائدةٌ  الجؾقس يف وكان ذلؽ الؿريُض  بَّ أَح  إنإ

 لؾبخاري «الؿػرد دبإ» فػل الؿريض، رأس طـد جؾَس يَ  أن :لؾعائد ةـ  الس   ومـ
 رأسف طـد َس ؾَ َج  الؿريَض  طادَ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  كان قال:  طباس ابـ طـ، 

 أجؾف يف كان فنن ،«ؽشػقَ يَ  أن العظقؿ العرش ب  رَ  العظقؿَ  اهللَ  أسلُل » :مرار بعَ َس  قال ثؿَّ 
 .(3)عفَج وَ  مـ قيفطُ  تلخقرٌ 

 فػل ،لف الدطاء يريد طـدما لؿريضا جسد طؾك هيدَ  العائدُ  عَ َض يَ  أن :ةـ  الس   ومـ

                                                           
حف إلباين يف 493« )إدب الؿػرد» (1)  (.379« )صحقح إدب»(، وصحَّ
 (.1573« )صحقح مسؾؿ»(، و5641« )صحقح البخاري» (1)
حف إلباين يف 536« )إدب الؿػرد» (3)  (.416ظر: )ص:، واك(416« )صحقح إدب»(، وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار643
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

643 ما يقال للمريض
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ـَ  سعد ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  طاد اؿَّ لَ  «الصحقحقـ»  ثؿَّ  ف،بفتِ َج  طؾك هيدَ  عَ َض وَ   وقاص أبل ب
 طؾك القد عْض وَ  ويف ،(1)«اًد عْ َس  ِػ اْش  ؿ  الؾف» قال: ثؿ ،طـفوبَ  وجفف طؾك هيدَ  َح َس مَ 

ة مرضف طؾك وتعرف لف، تلكقٌس  الؿريض  بف. وتؾطػ ،اوضعػً  شدَّ

َّٓ  طـده يؼقَل  َّٓ وأ ،بالدطاء لؾؿريض َح ـَص يَ  أن :لؾعائد يـبغل ثؿ    صحقح» فػل ،اخقرً إ
 َت الؿق   أو الؿريَض  ؿضرتُ َح  إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قالت:  سؾؿة أم   طـ «مسؾؿ
 .(2)«تؼقلقن ما طؾك ـقنمم  يُ  الؿالئؽةَ  فنن   ؛اخقرً  فؼقلقا

 طـ الؿلثقرة الدطقات طؾك حرَص يَ  وأن ،فجؿعَ أ الدطاء مـ رَ يتخق   أن :وطؾقف 
 يؼقل: كلن :ؾلَ والزَّ  الخطل مـ معصقمةٌ  ،لؾخقر جامعةٌ  مباركةٌ  دطقاٌت  فافنكَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل 

 ب  رَ  العظقؿَ  اهللَ  أسلُل » يؼقل: أو ،«اهلل شاء إن ،فقرٌ صَ » يؼقل: أو ،«افالكً  اشِػ  الؾ فؿ  »
 وأكت واشػف ،َس االب أذهب ،الـاس ب  رَ  الؾ فؿ  » :يؼقل أو ،«ؽشػقَ يَ  أن العظقؿ شرعال

ٓ   شػاءَ  ٓ الشايف،  ذلؽ، يف إحاديُث  معـا ضتمَ  وقد «اؿً ؼَ َس  غادريُ  ٓ شػاءً  شػاؤك،إ
 ، الخدري سعقد أبل حديُث  مضك وقد ،ذاتوالؿعق   الؽتاب بػاتحة فُ قَ يرقِ  أن أو

 ،يَؽ مذِ يُ  شلء كؾ   ـمِ  ققؽرْ أَ  اهلل سؿبا» بؼقلف: يرققف أن أو ذلؽ، يف  طائشة وحديث
 كقَ رَ  التل ققةُ الرُّ  وهل ،«ققؽرْ أَ  اهلل باسؿ ،يشػقَؽ  اهللُ  حاسد قـطَ  أو كػس كؾ   ر  َش  ـمِ 
 ، طائشة طـ «الصحقحقـ» يف ثبت ما ؼقَل يَ  أن أو اشتؽك، اؿَّ لَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  جربيُؾ  هبا

 َسِؼقُؿـَا، ُيْشَػك َبْعِضـَا، بِرِيَؼةِ  َأْرِضـَا، ُتْرَبةُ  اهللِ  ْسؿِ اب» ِض:لِْؾَؿِري َيُؼقُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص بلَّ الـَّ  َأنَّ »
 .(3)«َرب ـَا بِنِْذنِ 

 حةالص   كعؿة طؾك اهللَ  يحؿدَ  وأن ،َر بِ ويعتَ  عظَ تَّ يَ  أن كالؿرَض  رؤية طـد كالؿعافَ  وطؾك
 الؿعافاة. سبحاكف يسللف وأن والعافقة،

 حةَ الص   لؾجؿقع ؽتَب يَ  وأن الؿسؾؿقـ، كومرَض  اكاَض مر شػَل يَ  أن الؽريؿ اهلل وكسلل
 مجقب. ؿقعٌ َس  فإكَّ  :والعافقة ةوالسالم

                                                           
 (.1618« )صحقح مسؾؿ»(، و5659« )صحقح البخاري» (1)
 (.919« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.1194« )صحقح مسؾؿ»(، و5745« )صحقح البخاري» (3)
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ـُ يَ  التل وإدطقة ،الؿريض بعقادة ؼةالؿتعؾ   أداب مـ جؿؾة طؾك الؽالمُ  سبؼ  حس

 ،القفاةُ  تفرَ َض َح  ـمَ  طـد ؼالويُ  ػعُؾ يُ  اطؿَّ  سقؽقنُ  هـا والحديُث  طقادتف، طـد ؼالتُ  أن
 .القفاةُ  رتفَض َح  ـمَ  ؼقلفيَ  ما وكذلؽ

َّٓ  حضقره يف ؼقَل يَ  َّٓ وأ لف الدطاءُ  ذلؽ يف شلءٍ  وأهؿُّ   صحقح» فػل ،اخقرً إ
 َت الؿق   أو الؿريَض  ؿرتُ َض َح  إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قالت:  سؾؿة أم   طـ «مسؾؿ

 .(1)«قنؼقلُ تَ  ما طؾك ـقنَ م  مَ يُ  الؿالئؽةَ  فنن   ؛اخقرً  قافؼقلُ 

ِ تؾؼِ  طؾك حرَص يَ  وأن ٓ   إلف ٓ» التقحقد كؾؿةَ  فقـ  ،كقاالدُّ  مـ كالمف آخَر  لتؽقنَ  :«اهللإ
ٓ   إلفَٓ  مقتاكؿ قاـُ ؼ  لَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  الخدري سعقد أبل فعـ  «اهللإ
 .فعاًل  مات ـمَ  ٓ ،مـؽؿ ؿقُت ال هرَ َض َح  ـمَ  أي: ،«مقتاكؿ» بؼقلف: والؿرادُ  ،(2)مسؾؿ رواه

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  ؾجب بـ معاذ وطـ ٓ   إَِلفَ َٓ  ِمفِ اَل كَ  آِخرُ  َكانَ  َم إِ
 .(3)داود أبق رواه «الَجـ ةَ  َدَخَؾ  ؛اهللُ 

 إلف ٓ فأك   عؾؿُ يَ  وهق مات ـْ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  طػان بـ طثؿان وطـ
  ٓ  .(4)مسؾؿ رواه «الجـة دخؾ ؛اهللإ

 طاد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، أكس حديث مـ أحؿد لإلمام «الؿسـد» يف وثبت
ٓ   إلف ٓ قؾ: خال! يا» فؼال: إكصار مـ رجاًل   بؾ» فؼال: ؿ؟طَ  أم اٌل َخ أَ  فؼال: ،«هللاإ

                                                           
 (.644تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.916« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.157تؼدم تخريجف )ص:( 3)
 (.145تؼدم تخريجف )ص:( 4)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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ـُ يَ  التل وإدطقة ،الؿريض بعقادة ؼةالؿتعؾ   أداب مـ جؿؾة طؾك الؽالمُ  سبؼ  حس

 ،القفاةُ  تفرَ َض َح  ـمَ  طـد ؼالويُ  ػعُؾ يُ  اطؿَّ  سقؽقنُ  هـا والحديُث  طقادتف، طـد ؼالتُ  أن
 .القفاةُ  رتفَض َح  ـمَ  ؼقلفيَ  ما وكذلؽ

َّٓ  حضقره يف ؼقَل يَ  َّٓ وأ لف الدطاءُ  ذلؽ يف شلءٍ  وأهؿُّ   صحقح» فػل ،اخقرً إ
 َت الؿق   أو الؿريَض  ؿرتُ َض َح  إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قالت:  سؾؿة أم   طـ «مسؾؿ
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ِ تؾؼِ  طؾك حرَص يَ  وأن ٓ   إلف ٓ» التقحقد كؾؿةَ  فقـ  ،كقاالدُّ  مـ كالمف آخَر  لتؽقنَ  :«اهللإ
ٓ   إلفَٓ  مقتاكؿ قاـُ ؼ  لَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  الخدري سعقد أبل فعـ  «اهللإ
 .فعاًل  مات ـمَ  ٓ ،مـؽؿ ؿقُت ال هرَ َض َح  ـمَ  أي: ،«مقتاكؿ» بؼقلف: والؿرادُ  ،(2)مسؾؿ رواه

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  ؾجب بـ معاذ وطـ ٓ   إَِلفَ َٓ  ِمفِ اَل كَ  آِخرُ  َكانَ  َم إِ
 .(3)داود أبق رواه «الَجـ ةَ  َدَخَؾ  ؛اهللُ 

 إلف ٓ فأك   عؾؿُ يَ  وهق مات ـْ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال  طػان بـ طثؿان وطـ
  ٓ  .(4)مسؾؿ رواه «الجـة دخؾ ؛اهللإ

 طاد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، أكس حديث مـ أحؿد لإلمام «الؿسـد» يف وثبت
ٓ   إلف ٓ قؾ: خال! يا» فؼال: إكصار مـ رجاًل   بؾ» فؼال: ؿ؟طَ  أم اٌل َخ أَ  فؼال: ،«هللاإ

                                                           
 (.644تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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 (.157تؼدم تخريجف )ص:( 3)
 (.145تؼدم تخريجف )ص:( 4)
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

َّٓ  إلف ٓ :أققَل  أن لل رٌ قْ فخَ  فؼال: ،«خال  .(1)«كعؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  فؼال اهلل؟إ

 الرازي زرطة أبل الؿحدث اإلمام ةُ قصَّ  :الباب هذا يف روي امَ  طقػل ومـ 
 أبل طـ ،العؾؿ أهؾ مـ واحد غقر رواها ابتةٌ ث ةٌ قصَّ  وهل ،القفاةُ  حضرتف طـدما 
 أبل طـد إدريس بـ محؿد حاتؿ أبل مع حضرت قال: البادي مسؾؿ بـ محؿد اهلل طبد
 فـَ ؼ  ؾَ كُ  حتك تعاَل  حاتؿ: ٕبل فؼؾت ،عزْ الـَّ  يف وهق الرازي الؽريؿ طبد بـ اهلل بقدطُ  زرطة

 حتك َل تعا ولؽـ ،الشفادةَ  فـَ ؼ  لَ أُ  أن زرطة أبل مـ ٕستحقل لإك   حاتؿ: أبق فؼال ،الشفادةَ 
 أبق حدثـا :فؼؾُت  فبدأُت  :مسؾؿ بـ محؿد قال .يؼقل فسؿعَ  إذا ففؾعؾَّ  ،الحديَث  كتذاكرَ 
  لكلك   حتك ،الحديُث  طؾلَّ  جتِ رْ لُ ف ،جعػر بـ الحؿقد طبد حدثـا :قال ،الـبقؾ طاصؿ

ـُ  محؿد حدثـا وقال: حاتؿ أبق فبدأ ،فقرأتُ  وٓ فسؿعتُ  ما  طاصؿ أبق ثـاحدَّ  :قال ،بشار ب
 رطة:زُ  أبق فبدأ سؿعف، وٓ قرأه ما فكلكَّ  حتك طؾقف جتِ رْ لُ ف جعػر، بـ الحؿقد طبد طـ ،الـبقؾ
 قال: الـبقؾ، طاصؿ أبق حدثـا :قال ،بشار بـ محؿد ثـاحدَّ  وقال: ع(زْ الـَّ  يف وهق )أي:
 بـ معاذ طـ ،ةرَّ مُ  بـ كثقر طـ ،ريبطَ  أبل بـ صالح طـ ،جعػر بـ الحؿقد طبد حدثـا
ٓ   إلف ٓ كقاالد   ـمِ  كالمف آخرُ  كانَ  ـمَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال :قال جبؾ  وخرجْت  اهللإ
 .(2)«ةالجـ   دخؾ :ؼقَل يَ  أن قبؾ ـْ مِ  ،الفاء مع فروُح 

 سبحاكف فسمالُ  بفا اهلل يدطقَ  أن ربالؿحتَض  حسـيَ  التل العظقؿة الدطقات ومـ
 َوَأْصَغْت  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َسِؿَعِت  َأكََّفا،  طائشة طـ «الصحقحقـ» فػل ،والرحؿةَ  الؿغػرةَ 

ُفؿ  » َيُؼقُل: َضْفَرهُ  إَِللَّ  ُمْسـِدٌ  َوُهقَ  َيُؿقَت  َأنْ  َقْبَؾ  إَِلْقفِ   َوَأْلِحْؼـِل َواْرَحْؿـِل لِل رْ اْغػِ  الؾ 
فِقِؼ   .(3)«إَْطَؾك بِالر 

ـُ يَ  اؿ  ومِ   اهلل طبد بـ جابر عـف ،فبرب   ـ  الظَّ  إحسانُ  :رالؿحتَض  بف رذك  يُ  أن حس
ٓ   كؿأحُد  ـ  ؿقتَ يَ  ٓ» يؼقل: بثالث، وفاتف قبؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  سؿعت قال:   وهقإ

                                                           
 «.ورجالف رجال الصحقح(: »5/315« )الؿجؿع»قال الفقثؿل يف (، و3/154« )مسـد أحؿد» (1)
 (، واكظر الؼصة مختصرة برواية81- 81)ص « فضؾ التفؾقؾ وثقابف الجزيؾ»( رواها ابـ البـا يف 1)

 (.346-1/345« )الجرح والتعديؾ»طبد الرحؿـ بـ أبل حاتؿ يف كتابف 
 (.453تؼدم تخريجف )ص:( 3)
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 ُيقاُى عند َمْن َحَضَسُه املَْىُث  َما

ـُ يُ   .(1)ؿمسؾ رواه «ـ  الظ   باهلل حس

ـُ  وروى  كاكقا» قال: فأك   الـخعل إبراهقؿ طـ ،«باهلل الظـ حسـ» كتابف يف الدكقا أبل اب
ـَ مَ  العبدَ  ـقاؼ  ؾَ يُ  أن قنبُّ حِ ستَ يَ  ـَ يُ  لؽل :فمقتِ  طـد ؿؾفطَ  حاس  .(2)« فبرب   فـَّ ضَ  حس

 آنالؼر مـ شلءٍ  قراءة مشروطقة طؾك دلُّ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ صحقٌح  حديٌث  يثبت ؿولَ 
 يثبت َلؿ ضعقػ حديٌث  «مقتاكؿ طؾك ياسقـ اقرؤوا» حديث:و ر،الؿحتَض  طؾك الؽريؿ
 .(3)العؾؿ أهؾ مـ واحد غقرُ  ذلؽ طؾك فكبَّ  كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ

 ومالحظتها: مساعاُتها املحتَضس على ينبغي اأمىز   هناك إنَّ  ثم

  ِالصابريـ أجرَ  لقـاَل  ؛هرِ قَد  طؾك يصبرو اهلل بؼضاء كرَض يَ  أن طؾقف أن   ذلؽ ـم 
، َْٕمرِ  اَطَجبً » قال: أكف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ «مسؾؿ صحقح» فػل الؿحتسبقـ، وثقاَب  ـِ  الُؿْمِم

ٓ   ََٕحدٍ  َذاكَ  َوَلْقَس  َخْقٌر، ُكؾ فُ  َأْمَرهُ  إِن   ؛إِ ـِ اءُ  َأَصاَبْتفُ  إِنْ  لِْؾُؿْمِم  لَُف، اَخْقرً  َفَؽانَ  َشَؽرَ  َسر 
اءُ  َأَصاَبْتفُ  َوإِنْ   .(4)«َلفُ  اَخْقرً  َفَؽانَ  َصَبرَ  َضر 

 ؿُ إلَ  طؾقف وزاد الؿرُض  بف اشتدَّ  وإن كحتَّ  ،الؿقت لـ  ؿَ تَ  ـْ مِ  حذرَ يَ  أن وطؾقف: 
 ِ  ؿكُ أحُد  ـ  قَ ـ  ؿَ تَ يَ  ٓ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ ،  أكس حديث مـ «الصحقحقـ» يف اؿَ ل

ِ قِ أْح  الؾ فؿ   فؾقؼؾ: فاطاًل  بد   ٓ كان فنن ،فأصابَ  ر  لُض   الؿقَت   لل، اخقرً  الحقاةُ  كاكت ما لـ
ِ وتقف    .(5)«لل اخقرً  القفاةُ  كاكِت  ما لـ

 طؾقفؿ دخَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  أنَّ  ، الػضؾ أم   طـ ،أحؿد لإلمام «الؿسـد» ويف
 ،طؿّ  يا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لف فؼال ،الؿقَت  اسطبَّ  كـَّ ؿَ فتَ  ،يشتؽل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؿُّ  اسوطبَّ 
 لؽ، خقرٌ  إحساكؽ إلك اإحساكً  دْ دَ زْ تَ  رخ  مَ تُ  ننف احسـً مُ  كـَت  إن ؽفنك   ،الؿقَت  ـ  ؿَ تَ تَ  ٓ

                                                           
 (.1877« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.31« )حسـ الظـ باهلل» (1)
 (.3/151« )إرواء الغؾقؾ»( اكظر: 3)
 (.181تؼدم تخريجف )ص: (4)
 (.1681« )صحقح مسؾؿ»(، و3651« )صحقح البخاري» (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة646
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ُيقاُى عند َمْن َحَضَسُه املَْىُث  َما

ـُ يُ   .(1)ؿمسؾ رواه «ـ  الظ   باهلل حس

ـُ  وروى  كاكقا» قال: فأك   الـخعل إبراهقؿ طـ ،«باهلل الظـ حسـ» كتابف يف الدكقا أبل اب
ـَ مَ  العبدَ  ـقاؼ  ؾَ يُ  أن قنبُّ حِ ستَ يَ  ـَ يُ  لؽل :فمقتِ  طـد ؿؾفطَ  حاس  .(2)« فبرب   فـَّ ضَ  حس

 آنالؼر مـ شلءٍ  قراءة مشروطقة طؾك دلُّ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ صحقٌح  حديٌث  يثبت ؿولَ 
 يثبت َلؿ ضعقػ حديٌث  «مقتاكؿ طؾك ياسقـ اقرؤوا» حديث:و ر،الؿحتَض  طؾك الؽريؿ
 .(3)العؾؿ أهؾ مـ واحد غقرُ  ذلؽ طؾك فكبَّ  كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ

 ومالحظتها: مساعاُتها املحتَضس على ينبغي اأمىز   هناك إنَّ  ثم

  ِالصابريـ أجرَ  لقـاَل  ؛هرِ قَد  طؾك يصبرو اهلل بؼضاء كرَض يَ  أن طؾقف أن   ذلؽ ـم 
، َْٕمرِ  اَطَجبً » قال: أكف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ «مسؾؿ صحقح» فػل الؿحتسبقـ، وثقاَب  ـِ  الُؿْمِم

ٓ   ََٕحدٍ  َذاكَ  َوَلْقَس  َخْقٌر، ُكؾ فُ  َأْمَرهُ  إِن   ؛إِ ـِ اءُ  َأَصاَبْتفُ  إِنْ  لِْؾُؿْمِم  لَُف، اَخْقرً  َفَؽانَ  َشَؽرَ  َسر 
اءُ  َأَصاَبْتفُ  َوإِنْ   .(4)«َلفُ  اَخْقرً  َفَؽانَ  َصَبرَ  َضر 

 ؿُ إلَ  طؾقف وزاد الؿرُض  بف اشتدَّ  وإن كحتَّ  ،الؿقت لـ  ؿَ تَ  ـْ مِ  حذرَ يَ  أن وطؾقف: 
 ِ  ؿكُ أحُد  ـ  قَ ـ  ؿَ تَ يَ  ٓ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ ،  أكس حديث مـ «الصحقحقـ» يف اؿَ ل

ِ قِ أْح  الؾ فؿ   فؾقؼؾ: فاطاًل  بد   ٓ كان فنن ،فأصابَ  ر  لُض   الؿقَت   لل، اخقرً  الحقاةُ  كاكت ما لـ
ِ وتقف    .(5)«لل اخقرً  القفاةُ  كاكِت  ما لـ

 طؾقفؿ دخَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  أنَّ  ، الػضؾ أم   طـ ،أحؿد لإلمام «الؿسـد» ويف
 ،طؿّ  يا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لف فؼال ،الؿقَت  اسطبَّ  كـَّ ؿَ فتَ  ،يشتؽل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؿُّ  اسوطبَّ 
 لؽ، خقرٌ  إحساكؽ إلك اإحساكً  دْ دَ زْ تَ  رخ  مَ تُ  ننف احسـً مُ  كـَت  إن ؽفنك   ،الؿقَت  ـ  ؿَ تَ تَ  ٓ

                                                           
 (.1877« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.31« )حسـ الظـ باهلل» (1)
 (.3/151« )إرواء الغؾقؾ»( اكظر: 3)
 (.181تؼدم تخريجف )ص: (4)
 (.1681« )صحقح مسؾؿ»(، و3651« )صحقح البخاري» (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار647
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

647 ما يقال عند َمن حضره الموت



. 

. 
 464 

 

 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 .(1)«الؿقَت  ـ  ؿَ تَ تَ  فال ،لؽ خقرٌ  ؽتِ إساءَ  مـ بستعتِ تَ  رَ خ  مَ تُ  ننف اسقئً مُ  كـَت  وإن

 والخقف اهلل رحؿة رجاء ،والخقف جاءالر   بقـ لـػسف جؿعيَ  أن طؾقف ويـبغل 
ـُ  الرتمذي روى فؼد ذكقبف، طؾك ؼابفط مـ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ، أكس طـ ماجف واب

 لإك   ،اهلل رسقَل  يا واهلل قال: «ك؟جُد تَ  كقػ» :فؼال ،بالؿقِت  وهق شاب طؾك َؾ َخ دَ 
 مثؾ يف بدٍ طَ  ؾبقَ  يف ؿعانجتَ يَ  ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  فؼال ذكقبل، أخاُف  لوإك   اهللَ  أرجق
ٓ   ؛الَؿقصِـ هذا  .(2)«خافيَ  اؿ  مِ  فـَ وأم   يرجق ما اهلل أططاهُ إ

  ُإن أصحاهبا إلك هادَّ رُ قَ فؾْ  حؼقٌق  طؾقف كان وإن ،فتَ صق  وَ  ؽتبيَ  أن لف حب  ستَ وي 
َّٓ  ذلؽ، أمؽـف  :تضقعَ  لئالَّ  :الحؼقق مـ طؾقف وما بؿالف واجبةٌ  ةُ والقصقَّ  بذلؽ، أوصكوإ

 ِ  شلء ولف ـ،قْ تَ ؾَ قْ لَ  بقُت يَ  سؾؿمُ  امرئ ؼ  َح  امَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طـ «الصحقحقـ» يف اؿَ ل
ٓ   ؛فقف لصيق أن يريد  .(3)«رأسف طـد مؽتقبةٌ  فتُ ق  ِص وَ إ

 فاثقابُ  إلقف َؾ ِص لقَ  :واإلحسان ر  البِ  ؾبُ ُس  يف صرفتُ  بلن مالف مـ بشلء ةُ القصقَّ  اوأمَّ 
 .فلقّؾ  الؿال ثؾُ بثُ  تالؿق طـد بالتصرف ارعُ الشَّ  لف ذنأَ  وقد ،مستحبةٌ  ففل مقتف بعد

  ُأوامره طؾك والؿحافظة  اهلل بتؼقى فأهؾَ  يقصل أن :كذلؽ لف ب  ستَح وي 
 مـصقر بـ سعقد روى وقد والبدع، إهقاء مـ هؿرَ حذ  يُ  وأن ،ملسو هيلع هللا ىلص فكبق   ةـَّ بُس  ؽؿسُّ والتَّ 
 وصاياهؿ: صدور يف قنَ بُ ؽتُ يَ  كاكقا» قال: مالؽ بـ أكس طـ ،هوغقرُ  «ســف» يف

 إلف ٓ أن يشفد أكَّف أوصك فالن، بـ فالنُ  بف كأوص ما هذا الرحقؿ، الرحؿـ اهلل بسؿ
 َّٓ  فقفا، ريَب  ٓ آتقةٌ  الساطةَ  وأنَّ  ورسقلف، طبُده امحؿدً  وأنَّ  لف، شريؽ ٓ وحده اهللإ
 فؿ،بقـ ذاَت  صؾحقاويُ  اهلل، ؼقايتَّ  أن أهؾف مـ ترك ـمَ  كوأوَص  .الؼبقر يف ـمَ  يبعُث  اهللَ  وأنَّ 

 :ويعؼقب بـقف إبراهقؿ بف أوصك بؿا وأوصاهؿ مممـقـ، كاكقا إن ورسقلف اهلل ويطقعقا

                                                           
حف إلباين يف 6/339« )الؿسـد» (1)  (.3368« )صحقح الرتغقب»(، وصحَّ
حف 4351« )ســ ابـ ماجف»(، و915« )الرتمذي جامع» (1)  «صحقح الجامع»إلباين يف (، وصحَّ

(3383.) 
 (.1617« )صحقح مسؾؿ»(، و1738« )صحقح البخاري» (3)
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 ُيقاُى عند َمْن َحَضَسُه املَْىُث  َما

 .(1)«[131]البؼرة: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿

 ـَ ويُ  زَ جفَّ يُ  بلن يقصقفؿ أن ويـبغل  ؿاقس ٓ البدع مـ هؿرَ يحذ   وأن ،ةـَّ السُّ  طؾك دف
  مقسك أبق كأوَص  وقد مجتؿعف، يف رواٌج  لؾبدع كان أو ،ذلؽ مـ شلء وققعَ  خشل إن

ِ تْ تُ  وٓ ،الؿشل بل فلسرطقا بجـازيت ؿاكطؾؼتُ  إذا» فؼال: الؿقُت  هرَ َض َح  حقـ  لبعقك
َـّ تَ  وٓ ر،ؿَ جْ بؿِ   قربي طؾك تجعؾـ وٓ الرتاب، وبقـ بقـل يحقُل  اشقئً  حديلَ  طؾك جعؾ

ِ  أو ةٍ الؼَ َح  كؾ   ـمِ  بريءٌ  لأك   كؿوأشفدُ  ،بـاءً   ؟اشقئً  فقف سؿعَت  :قالقا :ةخارق أو ؼةٍ سال
 .(2)أحؿد رواه «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ـمِ  ،عؿكَ  قال:

 وكرمف. بَؿـ ف اإليؿان طؾك والقفاة الختام حسـ اجؿقعً  لـا اهلل كسلل

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 .(116)ص:« ســ سعقد بـ مـصقر» (1)
ـف إلباين يف 4/397« )مسـد أحؿد» (1)  والحالؼة: التل تحؾؼ (.18)ص:« أحؽام الجـائز»(، وحسَّ

 قة: التل تؼطع ثقهبا.شعرها طـد الؿصقبة. والسالؼة: التل ترفع صقاهتا. والخار
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة648
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ُيقاُى عند َمْن َحَضَسُه املَْىُث  َما

 .(1)«[131]البؼرة: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿

 ـَ ويُ  زَ جفَّ يُ  بلن يقصقفؿ أن ويـبغل  ؿاقس ٓ البدع مـ هؿرَ يحذ   وأن ،ةـَّ السُّ  طؾك دف
  مقسك أبق كأوَص  وقد مجتؿعف، يف رواٌج  لؾبدع كان أو ،ذلؽ مـ شلء وققعَ  خشل إن

ِ تْ تُ  وٓ ،الؿشل بل فلسرطقا بجـازيت ؿاكطؾؼتُ  إذا» فؼال: الؿقُت  هرَ َض َح  حقـ  لبعقك
َـّ تَ  وٓ ر،ؿَ جْ بؿِ   قربي طؾك تجعؾـ وٓ الرتاب، وبقـ بقـل يحقُل  اشقئً  حديلَ  طؾك جعؾ

ِ  أو ةٍ الؼَ َح  كؾ   ـمِ  بريءٌ  لأك   كؿوأشفدُ  ،بـاءً   ؟اشقئً  فقف سؿعَت  :قالقا :ةخارق أو ؼةٍ سال
 .(2)أحؿد رواه «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ـمِ  ،عؿكَ  قال:

 وكرمف. بَؿـ ف اإليؿان طؾك والقفاة الختام حسـ اجؿقعً  لـا اهلل كسلل

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 .(116)ص:« ســ سعقد بـ مـصقر» (1)
ـف إلباين يف 4/397« )مسـد أحؿد» (1)  والحالؼة: التل تحؾؼ (.18)ص:« أحؽام الجـائز»(، وحسَّ

 قة: التل تؼطع ثقهبا.شعرها طـد الؿصقبة. والسالؼة: التل ترفع صقاهتا. والخار
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار649
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

649 ما يقال عند َمن حضره الموت
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 وفقؿا الجـازة، طؾك الصالة يف ُيؼال بؿا تتعؾَّؼ طديدةٌ  أحاديُث  السـَّة يف ورد لؼد

 :بقاُكفا ليؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َصؾَّك قال:  مالؽ بـ طقف طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت 
ـْ  َفَحِػْظُت  َجـَاَزٍة، َطَؾك ُفؿ  » :َيُؼقُل  َوُهقَ  ُدَطائِفِ  مِ  َواْطُػ  َوَطافِِف، َواْرَحْؿُف، َلفُ  اْغِػرْ  الؾ 
عْ  ُكُزَلُف، َوَأْكرِمْ  َطـُْف، ـَ  َوَكؼ فِ  َوالَبَرِد، َوالث ْؾِج  بِالَؿاءِ  َواْغِسْؾفُ  ُمْدَخَؾُف، َوَوس   َكَؿا الَخَطاَيا ِم

ْقَت  ـَ  إَْبَقَض  الث ْقَب  َكؼ  َكِس، ِم ـْ  اَخْقًر  اَدارً  َوَأْبِدْلفُ  الد  ـْ  اَخْقرً  َوَأْهاًل  َداِرِه، ِم  اَوَزْوًج  َأْهِؾِف، ِم
ـْ  اَخْقرً  ـْ  َوَأِطْذهُ  الَجـ َة، َوَأْدِخْؾفُ  َزْوِجِف، ِم ـْ  الَؼْبرِ، َطَذاِب  ِم  َحتَّك َقاَل: ،«الـ ارِ  َطَذاِب  َوِم

 .(1)الَؿق ُت  َذلَِؽ  َأَكا َأُكقنَ  َأنْ  َتَؿـَّْقُت 

 والسالمة والغػران، بالعػق لؾؿقت الدطاء فقف ُمحَض  جامع، طظقؿٌ  دطاء وهق
 وهق قف،طؾ الصالة طـد العظقؿ الؿقضع هذا يف بف ُيمتك واإلحسان، واإلكرام والـجاة،
ؿ يف الؿبالغة فقف ُيستحبُّ  مقضع  إلك بف ُأيت قد ٕكَّف لف: والدطاء الؿقت طؾك الرتحُّ
 وهق طثراتف، وإقالة طققبف وسرت ذكقبف مغػرةَ  اهلل ولقسللقا لف، لقدطقا الؿسؾؿقـ إخقاكف
 والتعاصػ الرتاحؿ طؾك الدالة إمقر جؿؾة مـ وهق ،-اهلل بنذن- الؿقت يـػع دطاء
ـَّة :اإليؿان هؾأ بقـ  التؽبقرة أما الثالثة: التؽبقرة بعد بف ُيمتك أن الدطاء هذا يف والسُّ

 التؽبقرة وبعد ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طؾك بعدها ُيصؾ ل الثاكقة والتؽبقرة الػاتحة، بعدها فقؼرأ إولك
 الؿلثقرة. الدطقات مـ غقره أو الدطاء هبذا ُيمتك الثالثة

 والرحؿة طـفا، التجاوز مع الذكقب سرت :الؿغػرة ،«فوارحؿ لف اغػر الؾفؿ  » ققلف:
 الؿؽروه. زوال بعد الؿرغقب حصقَل  فقفا ٕنَّ  أبؾغ؛

                                                           
 (.963« )صحقح مسؾؿ» (1)
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 ما ُيقاى في الصالة على الجناشة

 وقع ما طـف واطػ مـف، وسؾ ؿف العذاب مـ طافف أي: ،«طـف واطػ وطافف» وققلف:
 وتؼصقر. زلؾ مـ فقف

م ما ُزل:الـ   «كزلف وأكرم» وققلف:  كريؿة. طـدك فتفوضقا كزلف اجعؾ أي: لؾضقػ، ُيؼدَّ

ع أي: ،«ُمدخَؾف وسعو» وققلف: ع فقف، لف وافسح قربه يف لف وس   كذلؽ لف ووس 
. مضاف مػردٌ  هـا الؿدخَؾ  ٕنَّ  الجـَّة: يف طـدك مـازلف  فَقُعؿُّ

 الذكقب حرارة ُتؼابؾ الثالثة إمقر وهذه ،«والبرد والثؾج بالؿاء واغسؾف» وققلف:
 لفقَبفا. وُتطػُئ  فتربدها

َكس مـ إبقض الثقب كؼ قت كؿا الذكقب مـ وكؼ ف» ققلف:و  وهل التـؼقة مـ «الد 
ره أي: التطفقر، كبؿعـَ  ر كؿا وخطاياه ذكقبف مـ صف  كَس مـ إبقض الثقب وُيـظَّػ ُيطفَّ  الدَّ
كر: إبقض وخصَّ  بف، طؾؼ الذي  إلقان. مـ غقره مـ أضفر فقف إوساخ إزالةَ  ٕنَّ  بالذ 

ًٓ  كرامتؽ دار الجـَّة أدخؾف أي: ،«داره مـ اخقرً  ادارً  وأبدلف» ف:وققل  دار طـ بد
 طـفا. رحؾ التل الدكقا

 مـفؿ. اخقرً  وأبدلف أي: ،«زوجف مـ اخقرً  اوزوًج  ،أهؾف مـ اخقرً  وأهاًل » وققلف:
ا وإوصاف: إطقان يف لؾتبديؾ شامٌؾ  وهذا ضف بلن :إطقان يف أم   ارً خق طـفؿ اهلل ُيعق 
ا كرامتف. دار يف مـفؿ  حسـةَ  الخؾؼ وسق ئةُ  شابةً  العجقزُ  تعقدَ  بلن :إوصاف يف وأم 

 جؿقؾًة. الجؿقؾة وغقرُ  الخؾؼ،

 ُيققك بلن الؼرب فتـة مـ والسالمةَ  الـار، مـ والـجاة الجـَّة دخقل لف اهلل سلل ثؿَّ 
 وأثرها. هاشرَّ 

 ا  حديث مـ وغقُرهؿا ماجف وابـ أحؿد رواه ما :الجـازة طؾك الصالة يف ُيؼال وِمؿ 
ُفؿ  » :َفَؼاَل  َجـَاَزةٍ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َصؾَّك قال:  هريرة أبل  َوَمق تِـَا، لَِحق ـَا اْغِػرْ  الؾ 

ُفؿ   َوَغائِبِـَا، َوَشاِهِدَكا َوُأْكَثاَكا، َوَذَكرَِكا َوَكبِقرَِكا، َوَصِغقرَِكا ـْ  الؾ   َطَؾك َفَلْحقِفِ  ِمـ ا َأْحَقْقَتفُ  َم
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ما ُيقاى في الصالة على الجناشة

 وقع ما طـف واطػ مـف، وسؾ ؿف العذاب مـ طافف أي: ،«طـف واطػ وطافف» وققلف:
 وتؼصقر. زلؾ مـ فقف

م ما ُزل:الـ   «كزلف وأكرم» وققلف:  كريؿة. طـدك فتفوضقا كزلف اجعؾ أي: لؾضقػ، ُيؼدَّ

ع أي: ،«ُمدخَؾف وسعو» وققلف: ع فقف، لف وافسح قربه يف لف وس   كذلؽ لف ووس 
. مضاف مػردٌ  هـا الؿدخَؾ  ٕنَّ  الجـَّة: يف طـدك مـازلف  فَقُعؿُّ

 الذكقب حرارة ُتؼابؾ الثالثة إمقر وهذه ،«والبرد والثؾج بالؿاء واغسؾف» وققلف:
 لفقَبفا. وُتطػُئ  فتربدها

َكس مـ إبقض الثقب كؼ قت كؿا الذكقب مـ وكؼ ف» ققلف:و  وهل التـؼقة مـ «الد 
ره أي: التطفقر، كبؿعـَ  ر كؿا وخطاياه ذكقبف مـ صف  كَس مـ إبقض الثقب وُيـظَّػ ُيطفَّ  الدَّ
كر: إبقض وخصَّ  بف، طؾؼ الذي  إلقان. مـ غقره مـ أضفر فقف إوساخ إزالةَ  ٕنَّ  بالذ 

ًٓ  كرامتؽ دار الجـَّة أدخؾف أي: ،«داره مـ اخقرً  ادارً  وأبدلف» ف:وققل  دار طـ بد
 طـفا. رحؾ التل الدكقا

 مـفؿ. اخقرً  وأبدلف أي: ،«زوجف مـ اخقرً  اوزوًج  ،أهؾف مـ اخقرً  وأهاًل » وققلف:
ا وإوصاف: إطقان يف لؾتبديؾ شامٌؾ  وهذا ضف بلن :إطقان يف أم   ارً خق طـفؿ اهلل ُيعق 
ا كرامتف. دار يف مـفؿ  حسـةَ  الخؾؼ وسق ئةُ  شابةً  العجقزُ  تعقدَ  بلن :إوصاف يف وأم 

 جؿقؾًة. الجؿقؾة وغقرُ  الخؾؼ،

 ُيققك بلن الؼرب فتـة مـ والسالمةَ  الـار، مـ والـجاة الجـَّة دخقل لف اهلل سلل ثؿَّ 
 وأثرها. هاشرَّ 

 ا  حديث مـ وغقُرهؿا ماجف وابـ أحؿد رواه ما :الجـازة طؾك الصالة يف ُيؼال وِمؿ 
ُفؿ  » :َفَؼاَل  َجـَاَزةٍ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َصؾَّك قال:  هريرة أبل  َوَمق تِـَا، لَِحق ـَا اْغِػرْ  الؾ 

ُفؿ   َوَغائِبِـَا، َوَشاِهِدَكا َوُأْكَثاَكا، َوَذَكرَِكا َوَكبِقرَِكا، َوَصِغقرَِكا ـْ  الؾ   َطَؾك َفَلْحقِفِ  ِمـ ا َأْحَقْقَتفُ  َم
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار651
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

651 ما يقال في الصالة على الجنازة



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ـْ  ِم،اَل اإِلْس  ْقَتفُ  َوَم ُفؿ   اإِليَؿاِن، َطَؾك َفَتَقف فُ  ِمـ ا َتَقف  َٓ  َأْجَرهُ  َتْحرِْمـَآَ  الؾ  ـَاَو  .(1)«بَْعَدهُ  ُتِضؾ 

 مـفؿ إحقاء الؿسؾؿقـ مـ وغقَره طؾقف الؿصؾَّك الؿق ت شؿؾ طظقؿٌ  دطاءٌ  وهق
 الجؿقعَ  ٕنَّ  والغائب: مـفؿ والشاهد واإلكاث، والذكقر لؽبار،وا والصغار وإمقات،
 الدطقة هبذه دطا ومـ ورحؿتف. وطػقه اهلل مغػرة إلك الضرورة بؾ ،الحاجة يف مشرتكقن

مقـ والؿسؾؿات الؿسؾؿقـ مـ واحد بؽؾ   فؾف  ثبت لِؿا حسـة، والؿتلخريـ مـفؿ الؿتؼد 
 اهلل رسقل قال قال:  الصامت بـ طبادة طـ ،ـحس بنسـاد لؾطرباين «الؽبقر الؿعجؿ» يف

ـٍ  بؽؾ   لف اهللُ  َكَتَب  ؛والؿممـات لؾؿممـقـ اسَتْغَػرَ  َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص  .(2)«َحَسـَةً  وُمممـةٍ  ُممم

ـ ا أحققتف َمـ الؾ فؿ  » وققلف:  .«اإليؿان طؾك فتقف ف ِمـ ا تقف قتف ومـ ،اإلسالم طؾك فلحقف م
 باإليؿان ُقرن إذا اإلسالم أنَّ  وذلؽ الؿؿات، طـد يؿانواإل الحقاة يف اإلسالم فذكر
 يف كاسب ولفذا الباصـة، آطتؼاداُت  باإليؿان وُيراد الظاهرة، العؿؾقة الشرائع بف ُيراد

 والتعبُّد. لؾعؿؾ وفسحة مجال فؾديف حق ا دام ما اإلكسان ٕنَّ  اإلسالم: يذكر أن الحقاة
ا َّٓ  مجال ٓ بؾ لذلؽ، مجال فال الؿؿات طـد وأمَّ  الصحقح آطتؼاد طؾك لؾؿقتإ

 .«اإليؿان طؾك فتقففمـا  تقفقتف ومـ» قال: ولفذا اهلل، مـ بتقفقؼ السؾقؿ واإليؿان

 طؾقف والصالة تجفقزه مـ كحصؾف الذي إجر أي: ،«أجره تحرمـا ٓ الؾ فؿ  » وققلف:
ا فقف. بتـامصق طؾك صربكا مـ كحصؾف الذي إجر وكذلؽ ودفـف، وتشققعف  أجر وأمَّ
 شلء. مـف لـا ولقس لف، ففق طؿؾف

لؾ الػتـة وجـ بـا الضالل مـ أطذكا أي: ،«بعده ُتضؾ ـا وٓ» وققلف:  لف. فؼدكا بعد والزَّ

 الؿعجؿ» يف الطرباين رواه ما :الجـازة طؾك الصالة يف ُتؼال التل الدطقات ومـ 
 كانَ  قال:  الؿطؾب بـ ُركاكة بـ يزيد طـ «الؿستدرك»يف  والحاكؿ «الؽبقر
ـُ  َطْبُدكَ  الؾ فؿ  » قال: طؾقفا لُقَصؾ َل  َجـاَزةٍ  إلك َقامَ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل   احَتاَج  َأَمتَِؽ  واب

                                                           
حف1498« )ســ ابـ ماجف»و (،3111) «ســ أبل داود»و (،1/368« )مسـد أحؿد» (1)  (، وصحَّ

 (.1117« )صحقح ابـ ماجف»إلباين يف 
ـف إلباين يف 11/111« )مجؿع الزوائد» (1)  (.6116« )صحقح الجامع»(، وحسَّ
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 ما ُيقاى في الصالة على الجناشة

 اُمسقئً  كان وإن َحَسـاتِف، يف َفِزدْ  اُمْحسـً  كانَ  إن َطذابِف: َطـ َغـِل   وأكَت  َرْحَؿتَِؽ، إلك
 .(1)تثاب حديث وهق ،«طـف فَتَجاَوزْ 

 طؾك ُتَصؾ ل كقػ هريرة: أبا سلل أكَّف الؿؼربي سعقد طـ «الؿقصل» يف مالؽ وروى
بُِعَفا ُأْخبُِرك، اهلل َلَعْؿرُ  أَكا» هريرة: أبق فؼال الجـازة؟  َكبَّْرُت  ُوضَعت فنذا َأْهؾَِفا، مِـ أتَّ
ـُ  َطْبُدكَ  إكَّف الؾَّفؿَّ  أققل: ثؿَّ  كبق ف، طؾك وصؾَّقت اهللَ  وَحِؿدُت  ـُ  َطْبدكَ  واب  كان أَمتَِؽ، واب

َّٓ  إَلفَٓ  أن َيشَفدُ  دً  وأنَّ  أكَت،إ  َكانَ  إن الؾَّفؿَّ  بِف، أطَؾؿُ  وأكَت  وَرسقُلؽ، طبُدكَ  اُمحؿَّ
  َأْجَره، َتْحِرْمـَا ٓ الؾَّفؿَّ  سق ئاتف، َطـ فَتَجاَوزْ  اُمسقئً  كانَ  وإن إِْحساكِف، يف َفِزدْ  اُمحسـً 
 .(2)«َبعَده اَتْػتِـَّ  وٓ

 الرحقؿ. الغػقر هق إكَّف الؿسؾؿقـ، مقتك ولجؿقع لـا يغػر أن اهلل كسلل

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
لأللباين « أحؽام الجـائز» :(، واكظر1/359« )الؿستدرك»(، و11/149« )الؿعجؿ الؽبقر» (1)

 (.159)ص:
 (.619« )الؿقصل» (1)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة652
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ما ُيقاى في الصالة على الجناشة

 اُمسقئً  كان وإن َحَسـاتِف، يف َفِزدْ  اُمْحسـً  كانَ  إن َطذابِف: َطـ َغـِل   وأكَت  َرْحَؿتَِؽ، إلك
 .(1)تثاب حديث وهق ،«طـف فَتَجاَوزْ 

 طؾك ُتَصؾ ل كقػ هريرة: أبا سلل أكَّف الؿؼربي سعقد طـ «الؿقصل» يف مالؽ وروى
بُِعَفا ُأْخبُِرك، اهلل َلَعْؿرُ  أَكا» هريرة: أبق فؼال الجـازة؟  َكبَّْرُت  ُوضَعت فنذا َأْهؾَِفا، مِـ أتَّ
ـُ  َطْبُدكَ  إكَّف الؾَّفؿَّ  أققل: ثؿَّ  كبق ف، طؾك وصؾَّقت اهللَ  وَحِؿدُت  ـُ  َطْبدكَ  واب  كان أَمتَِؽ، واب

َّٓ  إَلفَٓ  أن َيشَفدُ  دً  وأنَّ  أكَت،إ  َكانَ  إن الؾَّفؿَّ  بِف، أطَؾؿُ  وأكَت  وَرسقُلؽ، طبُدكَ  اُمحؿَّ
  َأْجَره، َتْحِرْمـَا ٓ الؾَّفؿَّ  سق ئاتف، َطـ فَتَجاَوزْ  اُمسقئً  كانَ  وإن إِْحساكِف، يف َفِزدْ  اُمحسـً 
 .(2)«َبعَده اَتْػتِـَّ  وٓ

 الرحقؿ. الغػقر هق إكَّف الؿسؾؿقـ، مقتك ولجؿقع لـا يغػر أن اهلل كسلل

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
لأللباين « أحؽام الجـائز» :(، واكظر1/359« )الؿستدرك»(، و11/149« )الؿعجؿ الؽبقر» (1)

 (.159)ص:
 (.619« )الؿقصل» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

653 ما يقال في الصالة على الجنازة
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 هـا وسـتـاول الجـازة، طؾك الصالة يف ُتؼال التل إذكار طؾك الؽالمُ  معـا مرَّ  لؼد

 ُيؼال وما تعزيتفؿ، طـد لذويف ؼاليُ  وما دفـف، بعد ُيؼال وما الؿقت، دفـ طـد ُيؼال ما بقانَ 
 الؿؼابر. زيارة طـد

ـ ة مـ  ،«اهلل رسقل سـ ة وطؾك اهلل سؿاب» :لحِده يف الؿقَت  يضع الذي يؼقل أن الس 
ـُ  والرتمذي داود أبق رواه لَِؿا :«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ةمؾّ  وطؾك» أو  طـ ،وغقرهؿ ماجف واب
 اهلل ؿِ باس» قال: الؼرب يف الؿق َت  َوَضعَ  اإذَ  كان ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ، طؿر بـ اهلل طبد

 قال: أكَّف رواية يف وجاء ،«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرسقلِ  مؾ ة وطؾك» :رواية ويف ،«اهلل رسقل ُسـ ة وطؾك
 .(1)وذكره «... َفُؼقُلقا الؼبقر يف َمقَتاُكؿ َوَضْعُتؿْ  َإَذا»

   السمال: طـد تثبقتوال بالؿغػرة لف الدطاءُ  :دفـف مـ الػراغ بعد السـ ة مـ ثؿ 
ـْ  َفَرغَ  إِذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ  قال:  طػان بـ طثؿان طـ وغقُره داود أبق رواه لِؿا ـِ  مِ  َدْف

 .(2)«ُيْسَلُل  أنَ  َفنِك فُ  الت ثْبِقَت، َلفُ  َوَسُؾقا َِٕخقُؽؿْ  اْسَتْغِػُروا» :َفَؼاَل  َطَؾْقفِ  َوَقَػ  الَؿق ِت 

تف الؿقُت  ُيؾؼَّـ أن وٓ الؿقضع، هذا يف لؼرآنا مـ شلءٍ  قراءةُ  ُيشرع وٓ  كؿا حجَّ
 كؿا- الؿؼام هذا يف الؿشروع وإكَّؿا حديث، بذلؽ يثبت لؿ إذ الـاس: بعُض  يػعؾف
م  ف.تَ قبتث اهلل وسمال لف آستغػارُ  -تؼدَّ

ا ُـّ  بؿا أخاه يعزَي  أن لؾؿسؾؿ الؿشروعَ  فننَّ  تعزيتِفؿ، طـد لذويف ُيؼال ما وأمَّ  فأكَّ  يظ
ضا طؾك ويعقـف حزكف وُيذهب يسؾقف ا ،الؿصقبة طؾك والصرب بالؼضاء الر   طـ ثبت مِؿَّ

                                                           
(، 1146« )الرتمذي جامع»(، و3113« )أبل داودســ »(، و1/59) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

حف إلباين يف 1551« )ســ ابـ ماجف»و  (.3/197« )اإلرواء»(، وصحَّ
حف إلباين3111« )ســ أبل داود » (1)  (.4761« )صحقح الجامع»يف  (، وصحَّ
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 ما ُيقاى عند دفن امليت وبعده، وعند التعصيت، وشيازة املقابس

َّٓ  ذلؽ، مـ اشقئً  يستحضر كان إن الؿؼام هذا يف يؼقلف أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   ر ما يؼقلوإ  لف تقسَّ
 الشرَع. ُيخالػ وٓ الؿؼصقدَ  ُيحؼ ؼ الذي الطق ب والؼقل الحسـ الؽالم مـ

 فػل ومصاهبؿ، محـتفؿ يف معفؿ ووققفف إلخقاكف تعزيتف طؾك جقرٌ مل والؿسؾؿ
ـْ  َما» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص ّل الـَّبِ  طـ الحديث ي ُمْممـ ِم ٓ   ؛بؿصقبة أخاه ُيَعز   ـْ مِ   اهللُ  َكَساهُ إ

 .(1)وغقُره ماجف ابـ رواه «الؼقاَمة يقمَ  الَؽَراَمة ُحَؾؾِ 

ا   :التعزية يف السـة يف ورد وِمؿ 

 إَِلْقِف: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   اْبـَةُ  َأْرَسَؾْت  قال:  زيد بـ أسامة طـ ومسؾؿ البخاري هروا ما
 َأْطَطك، َما َوَلفُ  َأَخَذ، َما هللِ  إِن  » :َوَيُؼقُل  مَ اَل السَّ  ُئ ُيْؼرِ  َفَلْرَسَؾ  َفاْئتِـَا، ُقبَِض  لِل ااْبـً  إِنَّ 

ك، بَِلَجؾٍ  ِطـَْدهُ  َشْلءٍ  َوُكؾ    الـقوي قالكؿا -وهذه التعزية  ،(2)«َوْلَتْحَتِسْب  رْ َفْؾَتْصبِ  ُمَسؿ 
 .«بف ىُيعز ما أحسـ» :-وغقره

ا سؾؿة: أبل حديث ويف  الروَح  إن  » قال: ثؿ ملسو هيلع هللا ىلص بِلُّ الـَّ  فلغؿضف بصره شؼ مات َلؿَّ
ٓ   َأكُػِسُؽؿ طؾك َتْدُطقا ٓ» فؼال: أهؾف مـ كاٌس  فصاح «الَبَصرُ  َتبَعفُ  ُقبض إذا  فنن   بَِخقرٍ؛إ

ـقنَ  الؿالئؽةَ   يف َدَرَجَتف واْرَفعْ  َسَؾَؿَة، َٕبِل اْغػرْ  الؾ فؿ  » قال: ثؿ ،«َتؼقُلقن ما طؾك ُيَمم 
، يف َطِؼبِفِ  يف واْخُؾْػف الَؿْفدي قـ، ـَ ، َرب   يا َوَلفُ  َلـَا واغػرْ  الَغابِرِي ـَ  يف َلفُ  واْفَسْح  الَعاَلِؿق

رْ  َقْبرِهِ   .(3)مسؾؿ رواه «فِقفِ  َلفُ  َوَكق 

ا ـَّة فننَّ  :الؼبقر زيارة طـد ُيؼال ما أم   لالت عاظ الؼبقر زيارة بؿشروطقة جاءت قد السُّ
ر حؿة ٕهؾفا ولؾدطاء أخرة، وتذكُّ  مـ إمر بدء يف الـاُس  ُمـع وقد والؿغػرة، بالرَّ
 أهؾ كالم مـ بشلء يتؽؾَّؿقا أن وخشقة الجاهؾقة مـ طفدهؿ لُؼرب الؼبقر: زيارة

ا طـدها، الجاهؾقة ت فؾؿَّ دت اإلسالم ققاطدُ  استؼرَّ  :معالُِؿف واشتفرت أحؽاُمف وَتؿفَّ
 زياراهتا. طـد الباصؾ ققل مـ والتحذير لؿؼاصدها البقان مع الزيارة لفؿ ُأبقحت

                                                           
ـف إلباين يف 1611« )ســ ابـ ماجف» (1)  (.3518« )صحقح الرتغقب»(، وحسَّ
 (.913« )صحقح مسؾؿ»(، و1184« )صحقح البخاري» (1)
 (.911« )صحقح مسؾؿ» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ما ُيقاى عند دفن امليت وبعده، وعند التعصيت، وشيازة املقابس

َّٓ  ذلؽ، مـ اشقئً  يستحضر كان إن الؿؼام هذا يف يؼقلف أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   ر ما يؼقلوإ  لف تقسَّ
 الشرَع. ُيخالػ وٓ الؿؼصقدَ  ُيحؼ ؼ الذي الطق ب والؼقل الحسـ الؽالم مـ

 فػل ومصاهبؿ، محـتفؿ يف معفؿ ووققفف إلخقاكف تعزيتف طؾك جقرٌ مل والؿسؾؿ
ـْ  َما» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص ّل الـَّبِ  طـ الحديث ي ُمْممـ ِم ٓ   ؛بؿصقبة أخاه ُيَعز   ـْ مِ   اهللُ  َكَساهُ إ

 .(1)وغقُره ماجف ابـ رواه «الؼقاَمة يقمَ  الَؽَراَمة ُحَؾؾِ 

ا   :التعزية يف السـة يف ورد وِمؿ 

 إَِلْقِف: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   اْبـَةُ  َأْرَسَؾْت  قال:  زيد بـ أسامة طـ ومسؾؿ البخاري هروا ما
 َأْطَطك، َما َوَلفُ  َأَخَذ، َما هللِ  إِن  » :َوَيُؼقُل  مَ اَل السَّ  ُئ ُيْؼرِ  َفَلْرَسَؾ  َفاْئتِـَا، ُقبَِض  لِل ااْبـً  إِنَّ 

ك، بَِلَجؾٍ  ِطـَْدهُ  َشْلءٍ  َوُكؾ    الـقوي قالكؿا -وهذه التعزية  ،(2)«َوْلَتْحَتِسْب  رْ َفْؾَتْصبِ  ُمَسؿ 
 .«بف ىُيعز ما أحسـ» :-وغقره

ا سؾؿة: أبل حديث ويف  الروَح  إن  » قال: ثؿ ملسو هيلع هللا ىلص بِلُّ الـَّ  فلغؿضف بصره شؼ مات َلؿَّ
ٓ   َأكُػِسُؽؿ طؾك َتْدُطقا ٓ» فؼال: أهؾف مـ كاٌس  فصاح «الَبَصرُ  َتبَعفُ  ُقبض إذا  فنن   بَِخقرٍ؛إ

ـقنَ  الؿالئؽةَ   يف َدَرَجَتف واْرَفعْ  َسَؾَؿَة، َٕبِل اْغػرْ  الؾ فؿ  » قال: ثؿ ،«َتؼقُلقن ما طؾك ُيَمم 
، يف َطِؼبِفِ  يف واْخُؾْػف الَؿْفدي قـ، ـَ ، َرب   يا َوَلفُ  َلـَا واغػرْ  الَغابِرِي ـَ  يف َلفُ  واْفَسْح  الَعاَلِؿق

رْ  َقْبرِهِ   .(3)مسؾؿ رواه «فِقفِ  َلفُ  َوَكق 

ا ـَّة فننَّ  :الؼبقر زيارة طـد ُيؼال ما أم   لالت عاظ الؼبقر زيارة بؿشروطقة جاءت قد السُّ
ر حؿة ٕهؾفا ولؾدطاء أخرة، وتذكُّ  مـ إمر بدء يف الـاُس  ُمـع وقد والؿغػرة، بالرَّ
 أهؾ كالم مـ بشلء يتؽؾَّؿقا أن وخشقة الجاهؾقة مـ طفدهؿ لُؼرب الؼبقر: زيارة

ا طـدها، الجاهؾقة ت فؾؿَّ دت اإلسالم ققاطدُ  استؼرَّ  :معالُِؿف واشتفرت أحؽاُمف وَتؿفَّ
 زياراهتا. طـد الباصؾ ققل مـ والتحذير لؿؼاصدها البقان مع الزيارة لفؿ ُأبقحت

                                                           
ـف إلباين يف 1611« )ســ ابـ ماجف» (1)  (.3518« )صحقح الرتغقب»(، وحسَّ
 (.913« )صحقح مسؾؿ»(، و1184« )صحقح البخاري» (1)
 (.911« )صحقح مسؾؿ» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار655
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

655 ما ُيقال عند دفن الميت وبعده، وعند التعزية، وزيارة المقابر



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 طـ َكفقتُُؽؿ ُكـُت  إك ل» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الحصقب بـ ُبريدة فعـ
َفا» أحؿد: وزاد وغقرهؿ، والـسائل وأحؿد مسؾؿ رواه «وَهاورفزُ  الُؼُبقر زَياَرةِ   َفنك 

ُرُكؿُ   .(1)«اُهجرً  َتُؼقُلقا َٓ و َفْؾَقُزْر، َيُزورَ  أن َأَرادَ  فَؿـ» الـسائل: وزاد ،«أخَرةَ  ُتَذك 

 أو اهلل، دون مـ هبؿ وآستغاثة الؿؼبقريـ كدطاء الؼقل، مـ الباصؾ :والُفْجرُ 
ؾ  سـة يف جاء ولؼد والضالل، الباصؾ مـ ذلؽ وكحق ،مـفؿ ربكةال صؾب أو هبؿ التقسُّ

 مسؾؿ رواه ما :ذلؽ ومـ الؼبقر. زيارة طـد يؼقَلف أن لؾؿسؾؿ ُيشَرع ما بقانُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  الـَّبِ 
 َأَتاكِل ِجْبرِيَؾ  إِن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ، طائشة الؿممـقـ أم   طـ «صحقحف» يف

 َلُفؿْ  َأُققُل  َكْقَػ  ُقْؾُت: َقاَلْت: .«َلُفؿْ  َفَتْسَتْغِػرَ  الَبِؼقعِ  َأْهَؾ  َتْلتِلَ  َأنْ  كَ َيْلُمرُ  َرب َؽ  إِن   َفَؼاَل:
َيارِ  َأْهؾِ  َطَؾك مُ اَل الس   ُققلِل:» :َقاَل  اهللِ؟ َرُسقَل  َيا ـَ  الد  ـَ  ِم ، الُؿْمِمـِق ـَ  َوَيْرَحؿُ  َوالُؿْسِؾِؿق

ـَ  اهللُ  ،َوالُؿْسَتلْ  ِمـ ا الُؿْسَتْؼِدِمق ـَ ا ِخرِي  .(2)«ِحُؼقنَ اَل لَ  بُِؽؿْ  اهللُ  َشاءَ  إِنْ  َوإِك 

 َخَرُجقا إِذا ُيَعؾ ُؿُفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  قال:  ُبريدة طـ اأيًض  مسؾؿ وروى
َيارِ  َأْهَؾ  َطَؾْقُؽؿْ  مُ اَل الس  » :َيُؼقُل  قائؾفؿ َفَؽانَ  الَؿَؼابِِر، إَِلك ـَ  الد  ـَ  ِم ،َوالُؿْسؾِ  الُؿْمِمـِق ـَ  ِؿق
ا  .(3)«الَعافَِقةَ  َوَلُؽؿُ  َلـَا اهللَ  َأْسَلُل  ِحُؼقَن،اَل لَ  اهللُ  َشاءَ  إِنْ  َوإِك 

 زيارة يف ملسو هيلع هللا ىلص بِل  الـ   هدي طـ كالمف يف «الؿعاد زاد» كتابف يف  الؼقؿ ابـ قال
ؿ لفؿ، لؾدطاء يزورها أصحابف قبقر زار إذا كان» الؼبقر:  وآستغػار طؾقفؿ، والرتحُّ
تف سـَّفا التل الزيارة هل وهذه لفؿ.  زاروها: إذا يؼقلقا أن وأمرهؿ لفؿ، وشرطفا ٕمَّ

ا والؿسؾؿقـ، الؿممـقـ مـ الديار أهؾ طؾقؽؿ السالم»  ٓحؼقن، بؽؿ اهلل شاء إن وإك 
 يؼقلف ما جـس مـ زياراهتا طـد ويػعؾ يؼقل أن هدُيف وكان ،«العافقة ولؽؿ لـا اهلل كسلل
ؿ الدطاء مـ ق تالؿ طؾك الصالة طـد َّٓ  الؿشركقن فلَبك وآستغػار، والرتحُّ  الؿقت دطاءَ إ

فَ  بف وآستعاكة الحقائج وسمالف بف اهلل طؾك واإلقسامَ  بف، واإلشراك  بعؽس إلقف، والتقجُّ
                                                           

 «امع الرتمذيج»(، و3135) «ســ أبل داود»و(، 977) «صحقح مسؾؿ»(، و5/355) «الؿسـد» (1)
 (.1571) «بـ ماجفاســ »، و(4/89) «ســ الـسائل»(، و1154)

 (.974) «صحقح مسؾؿ» (1)
 (.975) «صحقح مسؾؿ» (3)
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 ما ُيقاى عند دفن امليت وبعده، وعند التعصيت، وشيازة املقابس

 إلك وإساءةٌ  شركٌ  همٓء وهدُي  الؿقت، إلك وإحسان تقحقد هدي فنكَّف ،ملسو هيلع هللا ىلص هديف
ا أقسام: ثالثة وهؿ الؿقت، وإلك كػقسفؿ  طـده، أو بف يدطقا أو الؿقت، يدطقا أن إمَّ
 اهلل رسقل هدَي  تلمَّؾ وَمـ الؿساجد. يف الدطاء مـ وأولك أوجَب  طـده الدطاءَ  ويرون

 كالمف. هـا .(1)«التقفقؼ وباهلل إمريـ، بقـ الػرُق  لف تبقَّـ وأصحابف، ملسو هيلع هللا ىلص

م وبما ضح جقدَّ  حاالث: أزبع عن جخسج ال القبىز  شيازة في الناض أحىاَى  أنَّ  يتَّ

 ولقعترب والرحؿة، الؿغػرة لفؿ اهلل فقسلل لألمقات، لقدطق الؼبقر يزور أن إولك:
 الشرطقة. الزيارة هل وهذه وذكرى. طربةً  ذلؽ لف فقحدث إلقف، آلقا وما الؿقتك بحال

 ؼابرالؿ يف الدطاء أنَّ  امعتؼدً  ،طـدها أحبَّ  ولَِؿـ لـػسف لقدطق يزورها أن الثاكقة:
 مـؽرة. بدطةٌ  وهذا واإلجابة. بقلبالؼَ  رىوأح أفضُؾ  الصالحقـ قبقر طـد أو

اًل  اهلل لقدطق يزورها أن الثالثة: فؿ، أو الؿقتك بجاه متقس   رب ل يا أسللؽ فقؼقل: حؼ 
مة بدطة ففذا فالن. بحؼ   أو فالن بجاه  الشرك. إلك ووسقؾة محرَّ

 والعقنَ  الَؿَددَ  مـفؿ ويطؾب هبؿ ويستغقث الؿؼبقريـ لقدطق يزورها أن الرابعة:
ػاءَ   اإلسالم. ةمؾّ  طـ كاقٌؾ  أكرب شركٌ  ففذا ذلؽ. وغقرَ  والش 

 مجقب. سؿقع إكَّف خقر: لؽؾ   يقف ؼـا وأن وإيَّاكؿ، يحػظـا أن اهلل كسلل

 

 
 

│ 

                                                           
 (.517-1/516) «زاد الؿعاد» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.   
 454 

 

 ما ُيقاى عند دفن امليت وبعده، وعند التعصيت، وشيازة املقابس

 إلك وإساءةٌ  شركٌ  همٓء وهدُي  الؿقت، إلك وإحسان تقحقد هدي فنكَّف ،ملسو هيلع هللا ىلص هديف
ا أقسام: ثالثة وهؿ الؿقت، وإلك كػقسفؿ  طـده، أو بف يدطقا أو الؿقت، يدطقا أن إمَّ
 اهلل رسقل هدَي  تلمَّؾ وَمـ الؿساجد. يف الدطاء مـ وأولك أوجَب  طـده الدطاءَ  ويرون

 كالمف. هـا .(1)«التقفقؼ وباهلل إمريـ، بقـ الػرُق  لف تبقَّـ وأصحابف، ملسو هيلع هللا ىلص

م وبما ضح جقدَّ  حاالث: أزبع عن جخسج ال القبىز  شيازة في الناض أحىاَى  أنَّ  يتَّ

 ولقعترب والرحؿة، الؿغػرة لفؿ اهلل فقسلل لألمقات، لقدطق الؼبقر يزور أن إولك:
 الشرطقة. الزيارة هل وهذه وذكرى. طربةً  ذلؽ لف فقحدث إلقف، آلقا وما الؿقتك بحال

 ؼابرالؿ يف الدطاء أنَّ  امعتؼدً  ،طـدها أحبَّ  ولَِؿـ لـػسف لقدطق يزورها أن الثاكقة:
 مـؽرة. بدطةٌ  وهذا واإلجابة. بقلبالؼَ  رىوأح أفضُؾ  الصالحقـ قبقر طـد أو

اًل  اهلل لقدطق يزورها أن الثالثة: فؿ، أو الؿقتك بجاه متقس   رب ل يا أسللؽ فقؼقل: حؼ 
مة بدطة ففذا فالن. بحؼ   أو فالن بجاه  الشرك. إلك ووسقؾة محرَّ

 والعقنَ  الَؿَددَ  مـفؿ ويطؾب هبؿ ويستغقث الؿؼبقريـ لقدطق يزورها أن الرابعة:
ػاءَ   اإلسالم. ةمؾّ  طـ كاقٌؾ  أكرب شركٌ  ففذا ذلؽ. وغقرَ  والش 

 مجقب. سؿقع إكَّف خقر: لؽؾ   يقف ؼـا وأن وإيَّاكؿ، يحػظـا أن اهلل كسلل
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إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  
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ياُر، فقفؿ أجَدبت إذا لعباده اهللُ  َشَرعَ  لؼد  أن الَؼْحطُ  وحصؾ إمطاُر، وقؾَّت الد 
 امممـً  يردُّ  وٓ دطاه، اطبدً  يخقب ٓ أكَّف وأخَبرَ  وآستغػار، والدطاء الصالة إلك يػَزطقا
 سملف، وأططاه دطاءه، وأجاب رجاَءه، حؼَّؼ بنلحاح طؾقف وأقبؾ بصدق دطاه فَؿـ كاداه.
 ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ سبحاكف: الؼائؾ ففق

 طـد سبحاكف طباده وأرشد ،[186]البؼرة: ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
 الؼطر. ومـع الؿطر حبس بسببفا التل ذكقهبؿ مـ يستغػروه أن طـفؿ الؿطر احتباس

بقن كاكقا أكَّفؿ  ورسؾف أكبقائف طـ سبحاكف وأخرب  ويحثُّقهنؿ أَمَؿفؿ يرغ 
 وكزولِ  الدطاء إجابة أسباب مـ سبٌب  ذلؽ أنَّ  لفؿ ويبق ـقن وآستغػار، التقبة طؾك

 كقح طـ تعالك فذكر وإوٓد، إمقال يف الربكة واكتشار الخقرات وكثرة إمطار
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ لؼقمف: قال أكَّف 
 أكَّف  هقد طـ وذكر ،[11-11]كقح: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ قال:
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال ،[51]هقد: ﴾حئ جئ ی ی ی
 ے ھ ھ ھ﴿ تعالك: وقال ،[96]إطراف: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 .[3:د]هق ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 الخقرات لـُزول سبٌب  وآستغػار التقبةَ  أن   طؾك ٓلةٌ دَ  الـصقص هذه ويف 
 الدطقات. وإجابة البركات وتقالل

 أن أو والؼـقط، القلس قؾبف طؾك يستقلل أن مـ الؿؼام هذا يف الؿسؾؿ ولقحذر
ه ط: التََّضجر طؾك يدلُّ  بؽالم يتػقَّ ـَ  فننَّ  والتسخُّ  يف ويطؿع ربَّف، يسلل يزال ٓ الؿمم
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 دعاء االضتطكاء
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 دعاء الاطتظقاء

 جؿقع مـ الؿضار ودفع الؿـافع جؾب يف إلقف امػتؼرً  يزال وٓ رحؿتف، ويرجق فضؾف
 لقس ويرجقه، يممؾف سقاه لف إلف وٓ ويدطقه، يؼصده غقره لف ربَّ  ٓ أكَّف يعؾؿ القجقه،

لت مقٓه باب طـ لف  التػات. وٓ تعؾؼ غقره إلك لؼؾبف وٓ اكصراف، وٓ حقُّ

 يدطق أن لؾؿسؾؿ ُيشرع مباركة دطقاٌت  الؽريؿ وهديِف ملسو هيلع هللا ىلص بِل  الـَّ  ُسـَّة يف جاء وقد
 وافتؼار وكؿالف بعظؿتف واطرتاف يديف، بقـ وخضقعٌ  هلل تذلُّؾ فقفا آستسؼاء، يف هبا

 .الحؿقد الغـلُّ  سبحاكف وأكَّف إلقف، العباد

ـْ  الُجُؿَعةِ  َيْقمَ  َدَخَؾ  َرُجاًل  َأنَّ » ، مالؽ بـ أكس طـ ومسؾؿ البخاري روى  مِ
 اَقائِؿً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َفاْسَتْؼَبَؾ  َيْخُطُب، َقائِؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َوَرُسقُل  الِؿـَْبرِ  ُوَجاهَ  َكانَ  َباٍب 

بُ  َواْكَؼَطَعِت  ،إمقال َهَؾَؽِت  ،اهللِ  َرُسقَل  َيا َفَؼاَل:  َفَرَفعَ  َقاَل: ـَا.ُيِغقثُ  اهللَ  َفاْدعُ  ُؾ،السُّ
ُفؿ  » :َفَؼاَل  َيَدْيفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  ُفؿ   اْسِؼـَا، الؾ  ُفؿ   اْسِؼـَا، الؾ  َٓ  َأَكٌس: َقاَل  ،«اْسِؼـَا الؾ   َواهللِ َو

َؿاءِ  فِل َكَرى َما ـْ  السَّ َٓ  َسَحاٍب  مِ َٓ  َقَزَطةٍ َو ـَ  بَقْـَـَا َوَما ،اَشْقئً َو ـْ  َسْؾعٍ  َوَبْق َٓ  َبقٍْت  مِ  َداٍر،َو
ـْ  َفَطَؾَعْت  َقاَل: ا التُّْرِس، مِثُْؾ  َسَحاَبةٌ  َوَرائِفِ  مِ َطِت  َفَؾؿَّ َؿاءَ  َتَقسَّ  َأْمَطَرْت. ُثؿَّ  اْكَتَشَرْت، السَّ
ْؿَس  َرَأْيـَا َما َواهللِ  َقاَل: ـْ  َرُجٌؾ  َدَخَؾ  ُثؿَّ  ،اَسْبتً  الشَّ  الُؿْؼبَِؾةِ  الُجُؿَعةِ  لفِ  الَباِب  َذلَِؽ  مِ

 إَْمَقاُل، َهَؾَؽِت  ،اهللِ  َرُسقَل  َيا َفَؼاَل: اَقائِؿً  َفاْسَتْؼَبَؾفُ  َيْخُطُب، َقائِؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  وَرُسقُل 
ُبُؾ، َواْكَؼَطَعِت  ُفؿ  » :َقاَل  ُثؿَّ  َيَدْيفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َفَرَفعَ  َقاَل: َفا،ُيْؿِسؽْ  اهللَ  َفاْدعُ  السُّ  الؾ 

َٓ  َقاَلْقـَاَح  ُفؿ   َطَؾْقـَا،َو َجرِ  َوَمـَابِِت  َوإَْوِدَيةِ  َوالظ َراِب َوالِجَباِل  أَكامِ  َطَؾك الؾ   .«الش 
ْؿسِ  فِل َكْؿِشل َوَخَرْجـَا َفاْكَؼَطَعْت  َقاَل:  .(1)الشَّ

 بالؿديـة. معروف جبٌؾ  :الحديث يف الؿذكقر وَسْؾع

 والؽثافة. آستدارة يف أي: ،«الترس مثؾ سحابة» وققلف:

 الجبال والظراب: التالل، أكام: «والظراب والجبال أكام طؾك الؾفؿ  » وققلف:
 الصغقرة.

                                                           
 .(387، وجاء مختصًرا )ص:(897) «صحقح مسؾؿ»(، و1113) «صحقح البخاري» (1)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء الاطتظقاء

 جؿقع مـ الؿضار ودفع الؿـافع جؾب يف إلقف امػتؼرً  يزال وٓ رحؿتف، ويرجق فضؾف
 لقس ويرجقه، يممؾف سقاه لف إلف وٓ ويدطقه، يؼصده غقره لف ربَّ  ٓ أكَّف يعؾؿ القجقه،

لت مقٓه باب طـ لف  التػات. وٓ تعؾؼ غقره إلك لؼؾبف وٓ اكصراف، وٓ حقُّ

 يدطق أن لؾؿسؾؿ ُيشرع مباركة دطقاٌت  الؽريؿ وهديِف ملسو هيلع هللا ىلص بِل  الـَّ  ُسـَّة يف جاء وقد
 وافتؼار وكؿالف بعظؿتف واطرتاف يديف، بقـ وخضقعٌ  هلل تذلُّؾ فقفا آستسؼاء، يف هبا

 .الحؿقد الغـلُّ  سبحاكف وأكَّف إلقف، العباد

ـْ  الُجُؿَعةِ  َيْقمَ  َدَخَؾ  َرُجاًل  َأنَّ » ، مالؽ بـ أكس طـ ومسؾؿ البخاري روى  مِ
 اَقائِؿً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َفاْسَتْؼَبَؾ  َيْخُطُب، َقائِؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َوَرُسقُل  الِؿـَْبرِ  ُوَجاهَ  َكانَ  َباٍب 

بُ  َواْكَؼَطَعِت  ،إمقال َهَؾَؽِت  ،اهللِ  َرُسقَل  َيا َفَؼاَل:  َفَرَفعَ  َقاَل: ـَا.ُيِغقثُ  اهللَ  َفاْدعُ  ُؾ،السُّ
ُفؿ  » :َفَؼاَل  َيَدْيفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  ُفؿ   اْسِؼـَا، الؾ  ُفؿ   اْسِؼـَا، الؾ  َٓ  َأَكٌس: َقاَل  ،«اْسِؼـَا الؾ   َواهللِ َو

َؿاءِ  فِل َكَرى َما ـْ  السَّ َٓ  َسَحاٍب  مِ َٓ  َقَزَطةٍ َو ـَ  بَقْـَـَا َوَما ،اَشْقئً َو ـْ  َسْؾعٍ  َوَبْق َٓ  َبقٍْت  مِ  َداٍر،َو
ـْ  َفَطَؾَعْت  َقاَل: ا التُّْرِس، مِثُْؾ  َسَحاَبةٌ  َوَرائِفِ  مِ َطِت  َفَؾؿَّ َؿاءَ  َتَقسَّ  َأْمَطَرْت. ُثؿَّ  اْكَتَشَرْت، السَّ
ْؿَس  َرَأْيـَا َما َواهللِ  َقاَل: ـْ  َرُجٌؾ  َدَخَؾ  ُثؿَّ  ،اَسْبتً  الشَّ  الُؿْؼبَِؾةِ  الُجُؿَعةِ  لفِ  الَباِب  َذلَِؽ  مِ

 إَْمَقاُل، َهَؾَؽِت  ،اهللِ  َرُسقَل  َيا َفَؼاَل: اَقائِؿً  َفاْسَتْؼَبَؾفُ  َيْخُطُب، َقائِؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  وَرُسقُل 
ُبُؾ، َواْكَؼَطَعِت  ُفؿ  » :َقاَل  ُثؿَّ  َيَدْيفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َفَرَفعَ  َقاَل: َفا،ُيْؿِسؽْ  اهللَ  َفاْدعُ  السُّ  الؾ 

َٓ  َقاَلْقـَاَح  ُفؿ   َطَؾْقـَا،َو َجرِ  َوَمـَابِِت  َوإَْوِدَيةِ  َوالظ َراِب َوالِجَباِل  أَكامِ  َطَؾك الؾ   .«الش 
ْؿسِ  فِل َكْؿِشل َوَخَرْجـَا َفاْكَؼَطَعْت  َقاَل:  .(1)الشَّ

 بالؿديـة. معروف جبٌؾ  :الحديث يف الؿذكقر وَسْؾع

 والؽثافة. آستدارة يف أي: ،«الترس مثؾ سحابة» وققلف:

 الجبال والظراب: التالل، أكام: «والظراب والجبال أكام طؾك الؾفؿ  » وققلف:
 الصغقرة.

                                                           
 .(387، وجاء مختصًرا )ص:(897) «صحقح مسؾؿ»(، و1113) «صحقح البخاري» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار659
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

659 دعاء االستسقاء
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 «... طؾقـا وٓ حقالقـا» بؼقلف: ملسو هيلع هللا ىلص بِل  الـَّ  ودطاء ،«يؿسؽفا اهلل فادع» الرجؾ: وققل
 وتؽثر، إمطار تطقل حقـؿا آستصحاء مشروطقة طؾك ٓلةدَ  فقف ،الدطاء آخر إلك

رر. هبا ويحصؾ  الضَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  إَِلك الـَّاُس  اَشؽَ » قالت:  طائشة طـ «ســف» يف داود أبق وروى

 فِقِف، َيْخُرُجقنَ  اَيْقمً  الـَّاَس  َوَوَطدَ  الُؿَصؾَّك، فِل َلفُ  َفُقِضعَ  بِِؿـَْبرٍ  َفَلَمرَ  الَؿَطِر، ُقُحقطَ 
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َفَخَرَج  َطائَِشُة: َقاَلْت  ْؿِس، َحاِجُب  َبَدا ِحق  َفَؽبَّرَ  الِؿـَْبرِ  َطَؾك َفَؼَعدَ  الشَّ

ـْ  الَؿَطرِ  َواْستِْئَخارَ  ِدَياِرُكْؿ، َجْدَب  َشَؽْقُتؿْ  إِك ُؽؿْ » َقاَل: ُثؿَّ  ، اهللَ  َوَحِؿدَ   َزَماكِفِ  إِب انِ  َط

 پ﴿» َقاَل: ُثؿَّ  ،«َلُؽؿْ  َيْستَِجقَب  َأنْ  ؿْ َوَوَطَدكُ  َتْدُطقُه، َأنْ   اهللُ  َأَمَرُكؿُ  َوَقْد  َطـُْؽْؿ،
ٓ   إَِلفَ َٓ  ،[4-1]الػاتحة: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  اهللُ إِ

ُفؿ   ُيرِيُد، َما َيْػَعُؾ  ٓ   إلفَٓ  اهللُ  َأْكَت  الؾ  ، َأْكَت إِ ـُ  الَغـِل   الَغقَْث  َطَؾقْـَا َأْكِزْل  الُػَؼَراُء، َوَكْح

ةً  الَـ َت َأْكَزلْ  َما َواْجَعْؾ  ـٍ  إَِلك اغً اَل َوبَ  ُقق  ْفعِ  فِل َيَزْل  َفَؾؿْ  َيَدْيِف، َرَفعَ  ُثؿَّ  ،«ِحق  بََدا َحتَّك الرَّ
َل  ُثؿَّ  إِْبَطْقِف، َبقَاُض  َل  َأوْ - َوَقؾََّب  َضْفَرهُ  الـَّاسِ  إَِلك َحقَّ  َأْقبََؾ  ُثؿَّ  َيَدْيِف، َرافِعٌ  َوُهقَ  ِرَداَءهُ  -َحقَّ
، َفَصؾَّك َكَزَل وَ  الـَّاسِ  َطَؾك ـِ  بِنِْذنِ  َأْمَطَرْت  ُثؿَّ  َوَبَرَقْت، َفَرَطَدْت  َسَحاَبةً  اهللُ  َفَلْكَشلَ  َرْكَعَتْق

ُققُل، َساَلِت  َحتَّك َمْسِجَدهُ  َيْلِت  َفَؾؿْ  اهللِ، ا السُّ ـ   إَِلك ُسْرَطَتُفؿْ  َرَأى َفَؾؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َضِحَؽ  الؽِ
  .(1)«َوَرُسقُلفُ  اهللِ  َطْبُد  َوَأك ل َقِديٌر، َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك اهللَ  َأن   ُد َأْشفَ » َفَؼاَل: َكَقاِجذهُ  َبَدْت  َحتَّك

 واكؼطاطف. اكحباسف أي: ،«الؿطر قحقط»

 الشؿس. صرف وٓح ضفر حقـ أي: ،«الشؿس حاجب بدا حقـ» وققلف:

 كزولف. وقت أي: ،«زماكف إبان طـ» وققلف:

 الحاجة. اكؼطاع وقت إلك الؽايف الؿطر :بف أراد «حقـ إلك اوبالغً » وققلف:

ا» وققلف: ـ   إلك سرطتفؿ رأى فؾؿ  : .«الؽ ـ  ٕبـقة مـ والربد الحرَّ  يردُّ  ما الؽ  والؿساكـ. ا

                                                           
حف إلباين1173)  «ســ أبل داود» (1)  (.1141) «صحقح أبل داود» يف (، وصحَّ
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 دعاء الاطتظقاء

 َبَقاكِل، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأَتِت  قال:  اهلل طبد بـ جابر طـ «ســف» يف داود أبق وروى
، َغقْرَ  ،اَكافِعً  اَمرِيعً  اَمرِيئً  اُمِغقثً  اَغقْثً  اْسِؼـَا الؾ ُفؿ  » :َفَؼاَل   َفَلْصبََؼْت  :َقاَل  .«آِجؾٍ  َغقْرَ  َطاِجاًل  َضار 

َؿاءُ  َطَؾْقِفؿُ   .(1)السَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص بِلَّ الـَّ  رأيت» الـسخ: بعض ويف باكقة، جؿع «بقاكل ملسو هيلع هللا ىلص بِلَّ الـَّ  أتت» ققلف:
هؿا رفعفؿا إذا يديف طؾك التحامؾ ومعـاه: «يقاكل  الدطاء. يف ومدَّ

 يعظؿَ  وأن ،باهلل ضـُّف َيْحُسـ أن :غقره أو آستسؼاء يف اهلل دطا إذا ؿالؿسؾ وطؾك
 مألى، فخزائـف سبحاكف، رحؿتف مـ يؼـط َّٓ وأ الدطاء، يف طؾقف يؾحَّ  وأن فقف، رجاؤه

 شلء. كؾَّ  وسعت ورحؿتف طظقؿ، قدهوُج 
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حف إلباين يف 1169) «ســ أبل داود» (1)  (.1136 ) «صحقح أبل داود»(، وصحَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة660
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء الاطتظقاء

 َبَقاكِل، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأَتِت  قال:  اهلل طبد بـ جابر طـ «ســف» يف داود أبق وروى
، َغقْرَ  ،اَكافِعً  اَمرِيعً  اَمرِيئً  اُمِغقثً  اَغقْثً  اْسِؼـَا الؾ ُفؿ  » :َفَؼاَل   َفَلْصبََؼْت  :َقاَل  .«آِجؾٍ  َغقْرَ  َطاِجاًل  َضار 

َؿاءُ  َطَؾْقِفؿُ   .(1)السَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص بِلَّ الـَّ  رأيت» الـسخ: بعض ويف باكقة، جؿع «بقاكل ملسو هيلع هللا ىلص بِلَّ الـَّ  أتت» ققلف:
هؿا رفعفؿا إذا يديف طؾك التحامؾ ومعـاه: «يقاكل  الدطاء. يف ومدَّ

 يعظؿَ  وأن ،باهلل ضـُّف َيْحُسـ أن :غقره أو آستسؼاء يف اهلل دطا إذا ؿالؿسؾ وطؾك
 مألى، فخزائـف سبحاكف، رحؿتف مـ يؼـط َّٓ وأ الدطاء، يف طؾقف يؾحَّ  وأن فقف، رجاؤه

 شلء. كؾَّ  وسعت ورحؿتف طظقؿ، قدهوُج 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار661
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

661 دعاء االستسقاء
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 طـد يؼقلفا أن لؾؿسؾؿ ُيشرع والتل بآستسؼاء، الؿتعؾؼةُ  إدطقةُ  معـا مرَّ  لؼد
 الزروع يف جػاف مـ ذلؽ طؾك يرتتَّب وما كزولف، إبان طـ واستئخاره الؿطر قحقط
 برب   كافعة واستغاثات مباركة دطقات وهل إضرار. مـ ذلؽ وغقر الؿاشقة، يف وهالك

 وإرض، السؿقات ومؼالقد إمقر أزمة بقده الذي أجؿعقـ، الخؾؼ وخالؼ العالؿقـ
 آفتؼار ققة طـ يـبئ والدطاء فقؽقن، كـ :لف يؼقل أن أراده إذا لشلء أمره الذي

ة وخشقطف خضقطف لؾعبد ويقجب العبقدية، وتحؼقؼ  فؽؿ الربيَّة، لرب   اكؽساره وشدَّ
 والربكاِت  العديدة الخقرات العبدُ  هبا وكال الؿضار، وأكقاع الؿؽاره هبا اهلل رفع دطقة مـ

طة  الؿسار؟! وأكقاعَ  الؿتـق 

 اهلل، دطا الؿطر تلخر إذا :شموكف كؾ   يف اهلل ويدطق أحقاكف كؾ   يف اهلل يدطق والعبد
طدَ  سؿع وإذا اهلل، دطا الؿطر كزل وإذا ، اهلل إلك فػؼره اهلل، ذكر الرَّ  طـ لف غـك ٓ ذاتِل 
 حؿقد. غـِل    واهلل طقـ، صرفة ومقٓه وسق ده رب ف

م وقد   وآستصحاء: آستسؼاء يف ُيؼال ما -مضك فقؿا- تؼدَّ

ا  :«اكافعً  اصق بً  الؾفؿ  » :كزولف طـد الؿسؾؿ يؼقل أن السـَّة مـ فننَّ  الغقث كزل إذا وأمَّ
 الؾ فؿ  » قال: الؿطر رأى إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، طائشة طـ البخاري رواه لِؿا

 .(1)«اكافِعً  اصق بً 

ر، بػعؾ مـصقب «ابً صق  » وققلف:  الؿطر. والصق ب: اجعؾف، أي: مؼدَّ

 طؾك ٓلةدَ  هذا ويف الضار. الصق ب طـ بف احرتز لؾصق ب، وصٌػ  «اكافعً » وققلف:
 وكؼؿةً  طؼقبةً  كزولف يؽقن وقد الـافع، وهق وكعؿًة، رحؿةً  كزوُلف يؽقن قد الؿطر أنَّ 

 الضار. وهق
                                                           

 (.1131« )صحقح البخاري» (1)
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 ما ُيقاى عند هصوى الغيث

 الؿذكقر الدطاء وهذا ضار. غقر اكافعً  يؽقن أن الؿطر كزول طـد اهلل يسلل والؿسؾؿُ 
 وُيْحَذرُ  ُيخشك ما بدفع امؼقَّدً  والربكة، الخقر مـ لالزدياد الؿطر كزول بعد ُيستحبُّ 

 َضرر. مـ

 ويـسَب  طؾقف، اهلل كعؿة يعرف أن :الؽريؿ الؿؼام هذا يف العبد طؾك القاجب ومـ
 والرفع، والخػض والؿـع، العطاءُ  بقده فا،وُمسدي الـ عؿ لقلِ مُ  سبحاكف ففق إلقف، الػضَؾ 

 غقره. إلف وٓ سقاهربَّ  ٓ

 صالةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  لـا َصؾَّك قال:  خالد بـ زيد طـ «الصحقحقـ» يف ثبت وقد
بح ـَ  كاكت َسؿاء إثر طؾك بالُحَدْيبَِقة الصُّ ا ،مطر[ إثر طؾك :]أي الؾَّقؾ مِ  َأْقبََؾ  اكصرَف  فؾؿَّ
 َأْصبََح » قال: أطؾُؿ، ورسقُلف اهللُ  قالقا: «؟َرب ؽؿ قال ماذا َتدُرون َهؾ» فؼال: الـَّاس، طؾك
ـٌ  طبَاِدي مـ ا وكافٌِر. بِل ممم ـٌ  فذلؽ وَرْحَؿتِف، اهلل بػضؾ ُمطركا قال: َمـ فلم   كافرٌ  بل ممم

ا بالؽقكب. ـُ  بِل كافرٌ  فَذلَؽ  وكذا، كذا بـَْقءِ  ُمطركا قال: َمـ وأم   .(1)«بالَؽْقَكب ُمْمم

 لُؿعطقفا، الـعؿةَ  كسب قد ورحؿتف، اهلل بػضؾ ُمطركا الؿطر: كزول طـد فالؼائؾ
 محُض  هق إكَّؿا والرحؿة والخقر الػضؾ هذا كزول أنَّ  واطتؼد لؿقلقفا، الؿـَّة وأضاف

 سبحاكف. رحؿتف وآثارُ  اهلل كعؿة

 ا  أمسين: من يخلى فال ،ولرا لرا بنىء ُمطسها املطس: هصوى عند القائل وأمَّ

 ا  .اإلسالم مؾَّة مـ كاقٌؾ  ضاهرٌ  كػرٌ  وهذا الـجُؿ، هق لؾؿطر الُؿـِْزَل  أنَّ  يعتؼد أن إمَّ

 اسببً  يراه ما إلك الـعؿةَ  فقضقػ سبب، والـقءَ  اهلل، هق لؾؿطر الُؿـِْزَل  أنَّ  يعتؼد أو 
. الشرك مـ وهق ،الـّعؿة كػر مـ وهذا .كزولفا يف  الخػل 

 العباد حاجة الؿطر كزول سبب وإكَّؿا الؿطر، لـُزول إسباب مـ لقست وإكقاء
 بؾسان إيَّاه ودطاؤهؿ إلقف، وتقبتفؿ واستغػارهؿ إيَّاه، وسمالفؿ رب فؿ إلك وافتؼارهؿ

 لحاجتفؿ الؿـاسب بالققت ورحؿتف بحؽؿتف الغقث طؾقفؿ فقـزل الؿؼال، ولسان الحال

                                                           
« صؾَّك بـا»أي: ، «صؾك لـا» وققلف:. (71) «صحقح مسؾؿ»(، و1138) «صحقح البخاري» (1)

 كؿا هق لػظ الحديث طـد مسؾؿ.
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ما ُيقاى عند هصوى الغيث

 الؿذكقر الدطاء وهذا ضار. غقر اكافعً  يؽقن أن الؿطر كزول طـد اهلل يسلل والؿسؾؿُ 
 وُيْحَذرُ  ُيخشك ما بدفع امؼقَّدً  والربكة، الخقر مـ لالزدياد الؿطر كزول بعد ُيستحبُّ 

 َضرر. مـ

 ويـسَب  طؾقف، اهلل كعؿة يعرف أن :الؽريؿ الؿؼام هذا يف العبد طؾك القاجب ومـ
 والرفع، والخػض والؿـع، العطاءُ  بقده فا،وُمسدي الـ عؿ لقلِ مُ  سبحاكف ففق إلقف، الػضَؾ 

 غقره. إلف وٓ سقاهربَّ  ٓ

 صالةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  لـا َصؾَّك قال:  خالد بـ زيد طـ «الصحقحقـ» يف ثبت وقد
بح ـَ  كاكت َسؿاء إثر طؾك بالُحَدْيبَِقة الصُّ ا ،مطر[ إثر طؾك :]أي الؾَّقؾ مِ  َأْقبََؾ  اكصرَف  فؾؿَّ
 َأْصبََح » قال: أطؾُؿ، ورسقُلف اهللُ  قالقا: «؟َرب ؽؿ قال ماذا َتدُرون َهؾ» فؼال: الـَّاس، طؾك
ـٌ  طبَاِدي مـ ا وكافٌِر. بِل ممم ـٌ  فذلؽ وَرْحَؿتِف، اهلل بػضؾ ُمطركا قال: َمـ فلم   كافرٌ  بل ممم

ا بالؽقكب. ـُ  بِل كافرٌ  فَذلَؽ  وكذا، كذا بـَْقءِ  ُمطركا قال: َمـ وأم   .(1)«بالَؽْقَكب ُمْمم

 لُؿعطقفا، الـعؿةَ  كسب قد ورحؿتف، اهلل بػضؾ ُمطركا الؿطر: كزول طـد فالؼائؾ
 محُض  هق إكَّؿا والرحؿة والخقر الػضؾ هذا كزول أنَّ  واطتؼد لؿقلقفا، الؿـَّة وأضاف

 سبحاكف. رحؿتف وآثارُ  اهلل كعؿة

 ا  أمسين: من يخلى فال ،ولرا لرا بنىء ُمطسها املطس: هصوى عند القائل وأمَّ

 ا  .اإلسالم مؾَّة مـ كاقٌؾ  ضاهرٌ  كػرٌ  وهذا الـجُؿ، هق لؾؿطر الُؿـِْزَل  أنَّ  يعتؼد أن إمَّ

 اسببً  يراه ما إلك الـعؿةَ  فقضقػ سبب، والـقءَ  اهلل، هق لؾؿطر الُؿـِْزَل  أنَّ  يعتؼد أو 
. الشرك مـ وهق ،الـّعؿة كػر مـ وهذا .كزولفا يف  الخػل 

 العباد حاجة الؿطر كزول سبب وإكَّؿا الؿطر، لـُزول إسباب مـ لقست وإكقاء
 بؾسان إيَّاه ودطاؤهؿ إلقف، وتقبتفؿ واستغػارهؿ إيَّاه، وسمالفؿ رب فؿ إلك وافتؼارهؿ

 لحاجتفؿ الؿـاسب بالققت ورحؿتف بحؽؿتف الغقث طؾقفؿ فقـزل الؿؼال، ولسان الحال

                                                           
« صؾَّك بـا»أي: ، «صؾك لـا» وققلف:. (71) «صحقح مسؾؿ»(، و1138) «صحقح البخاري» (1)

 كؿا هق لػظ الحديث طـد مسؾؿ.
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار663
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

663 ما ُيقال عند نزول الغيث



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 وطؾك طؾقف والباصـة الظاهرة اهلل بـعؿ يعرتف حتك العبد تقحقد يتؿُّ  وٓ وضروراهتؿ،
 .(1)وشؽره وذِْكره طبادتف طؾك هبا ويستعقـ إلقف وُيضقػفا الخؾؼ، جؿقع

يح: هبقب اشتداد طـد الؿسؾؿ يؼقل أن السـ ة ومـ  خقرها أسللؽ إك ل الؾفؿ  » الر 
ها مـ بؽ وأطقذ بف، أرسؾت ما وخقرَ  فقفا ما وخقرَ   :«بف ُأرسؾت ما وشر   فقفا ما وشر   شر 
 َطَصَػِت  إِذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ  قالت: أكَّفا  طائشة طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه لَِؿا

يُح  ُفؿ  » :َقاَل  هبقهبا[ اشتدَّ  :]أي الر   ُأْرِسَؾْت  َما َوَخْقرَ  فِقَفا َما َوَخْقرَ  َخْقَرَها َأْسَلُلَؽ  إك ل الؾ 
ـْ  بَِؽ  َوَأُطقذُ  بِِف، َها ِم  .(2)«بِفِ  ُأْرِسَؾْت  َما َوَشر   فِقَفا َما ر  َوَش  َشر 

رةٌ  فنكَّفا الريَح: يسبَّ  أن لؾؿسؾؿ يجقز وٓ  روى ملمقرٌة، مدبََّرةٌ  اهلل بلمر مسخَّ
 سؿعت قال:  هريرة أبل طـ «الســ» يف داود وأبق «الؿػرد إدب» يف البخاري
يُح » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ـْ  الر  ْحَؿةِ  لَتْلتِ  اهللِ، َرْوِح  ِم  َرَأْيُتُؿقَها َفنَِذا .بِالَعَذاِب  َوَتْلتِل بِالر 

ـْ  بِاهللِ  َواْسَتِعقذوا َخْقَرَها، اهللَ  َوَسُؾقا َتُسب قَها، اَل فَ  َها ِم  .(3)«َشر 

 إضافة هـا فاإلضافة اهلل، خؾؼفا التل إرواح مـ :أي ،«اهلل روح مـ» وققلف:
 وإيجاد. خؾؼ

ت إذا يؼقل أن ملسو هيلع هللا ىلص هديف مـ وكان يح: اشتدَّ  رواه الِؿَ  ،«اطؼقؿً  ٓ آقًح  الؾفؿ  » الر 
 اشتدَّت إذا ملسو هيلع هللا ىلص بِلُّ الـَّ  كان قال:  إكقع بـ سؾؿة طـ «الؿػرد إدب» يف البخاري

يُح   لؾسحاب، مؾؼحة أي: :«آقًح » :ومعـك ،(4)«اَطؼقؿً  ٓ آقًح  الؾ فؿ  » يؼقل: الر 
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ تعالك: ققلف ومـف
ركا أي: ،[11]الحجر: ﴾گ ياح وسخَّ  يؾؼح كؿا السحاب تؾؼح -الرحؿة رياح- الر 

                                                           
  (.119-118ٓبـ سعدي )ص:« ديدالؼقل الس»( اكظر: 1)
 (.899) «صحقح مسؾؿ» (1)
 (،5197) «ســ أبل داود»(، و916) «إدب الؿػرد»و (،1/168) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (3)

حف إلباين يف  (،3717ورواه ابـ ماجف )  (.696) «صحقح إدب»وصحَّ
حف إلباين يف 718) «إدب الؿػرد» (4)  (.553)« صحقح إدب»(، وصحَّ
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 ما ُيقاى عند هصوى الغيث

كر  والزروع، والؿقاشل العباد اهلل فقسؼقف ،-اهلل بنذن- الؿاء ذلؽ طـ فقـشل ،إكثك الذَّ
خرً  إرض يف ويبؼك  لف. شريؽ ٓ والـعؿة الحؿد فؾف وضرورااهتؿ، لحاجتفؿ امدَّ

طد سؿاطف طـد حُيسب   أن ولؾؿسؾؿ  اهلل طبد طـ لؾبخاري «الؿػرد إدب» فػل ،الر 
ْطدَ  َسِؿعَ  إِذا َكانَ  أكَّفُ » ، الزبقر بـا  ُيَسب ُح  الَِّذي ُسْبَحانَ  َوَقاَل: الَحِديَث، َتَركَ  الرَّ

ْطدُ  ـْ  ئَِؽةُ اَل َوالؿَ  بَِحْؿِدهِ  الرَّ  .(1)«ِخقَػتِفِ  مِ

 سبحان» قال: الرطد صقت سؿع إذا كان أكَّف ، طباس بـ اهلل طبد طـ وروى
 .(2)«لف سبَّحت الذي

طدُ  الذي سبحاكف لؾرب   تعظقؿ الؿؼام هذا يف التسبقح ويف  كؿال آثار مـ أثرٌ  الرَّ
تف طد مع تجاوب وفقف وقدرتف، ققَّ  تسبقحف. كػؼف ٓ ولؽـ اهلل، بحؿد يسبح الذي الرَّ

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
حف إلباين يف  (،1811) «الؿقصل»(، و713) «إدب الؿػرد» (1)  (.556) «صحقح إدب»وصحَّ
ـف إلباين يف 711) «إدب الؿػرد» (1)  (.555)  «صحقح إدب»(، وحسَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة664
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.   
 445 

 

 ما ُيقاى عند هصوى الغيث

كر  والزروع، والؿقاشل العباد اهلل فقسؼقف ،-اهلل بنذن- الؿاء ذلؽ طـ فقـشل ،إكثك الذَّ
خرً  إرض يف ويبؼك  لف. شريؽ ٓ والـعؿة الحؿد فؾف وضرورااهتؿ، لحاجتفؿ امدَّ

طد سؿاطف طـد حُيسب   أن ولؾؿسؾؿ  اهلل طبد طـ لؾبخاري «الؿػرد إدب» فػل ،الر 
ْطدَ  َسِؿعَ  إِذا َكانَ  أكَّفُ » ، الزبقر بـا  ُيَسب ُح  الَِّذي ُسْبَحانَ  َوَقاَل: الَحِديَث، َتَركَ  الرَّ

ْطدُ  ـْ  ئَِؽةُ اَل َوالؿَ  بَِحْؿِدهِ  الرَّ  .(1)«ِخقَػتِفِ  مِ

 سبحان» قال: الرطد صقت سؿع إذا كان أكَّف ، طباس بـ اهلل طبد طـ وروى
 .(2)«لف سبَّحت الذي

طدُ  الذي سبحاكف لؾرب   تعظقؿ الؿؼام هذا يف التسبقح ويف  كؿال آثار مـ أثرٌ  الرَّ
تف طد مع تجاوب وفقف وقدرتف، ققَّ  تسبقحف. كػؼف ٓ ولؽـ اهلل، بحؿد يسبح الذي الرَّ

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
حف إلباين يف  (،1811) «الؿقصل»(، و713) «إدب الؿػرد» (1)  (.556) «صحقح إدب»وصحَّ
ـف إلباين يف 711) «إدب الؿػرد» (1)  (.555)  «صحقح إدب»(، وحسَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار665
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

665 ما ُيقال عند نزول الغيث
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 يؼقلف أن لؾؿسؾؿ ُيستحبُّ  وما الؼؿر، وخسقف الشؿس كسقف طـ ـاه الحديث

 ذلؽ. حصقل طـد

ر  اهلل إنَّ   لقؼقم طؾقف: اًل وتػضُّ  لف اإكرامً  :الؿخؾققات مـ اأكقاطً  آدم ٓبـ سخَّ
ر فؼد اهلل، ٕكعؿ اشاكرً  ولقؽقن اهلل تقحقد ولُقحؼ ؼ اهلل بطاطة  لإلكسان  سخَّ

  اإلكسان طؾك سبحاكف وكعُؿف والؼؿر، والشؿس الـفار،و والؾقؾ وإرض السؿقات
. وٓ ُتحَصك ٓ  ُتعدُّ

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ تعالك: اهلل قال
 ﴾يث ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئمئ
 .[13-11]الجاثقة:

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وقال
 .[19]لؼؿان: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ تعالك: وقال
 ۈئېئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې
 ٻ ٻ ٻ ٱ جئحئ ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ
 .[34-31]إبراهقؿ: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ

ؾ التل الـ عؿ جؿؾة مـ هؿا والؼؿرُ  فالشؿُس  َـّ  طباده طؾك هبا اهلل تػضَّ  طؾقفؿ، هبا وَم
ْيـ أي: ،دائَِبْقـ سبحاكف وجعؾفؿا  حساب مـ اإلكسان لؿصالح يسعقان يػرتان ٓ ُمستِؿرَّ
 بحساب يجريان سبحاكف وجعؾفؿا والثؿار، والزروع والحققان إبدان ومصؾحة إزمـة
ر وتؼدير متؼـ ًٓ  وٓ اطؾق   طـف يتخؾَّػان ٓ مؼدَّ ًٓ  وٓ ايؿقـً  يـحرفان وٓ ،كزو  وٓ ،شؿا
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ْو ُخُظىِف الَقَمِس 
َ
ْمِع أ  َما ُيَقاُى ِعْنَد ُلُظىِف الشَّ

مً  يتغقَّران رً  وٓ اتؼدُّ  وقال ،[5]الرحؿـ: ﴾ڌ ڍ ڍ﴿ سبحاكف: قال كؿا ،اتلخُّ
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ﴿ تعالك:
 حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 .[41-38يس:] ﴾ىئ مئ

 بلمره يـجؾقان مخؾققاتف مـ ومخؾققان اهلل، آيات مـ آيتان والؼؿرَ  الشؿَس  إنَّ  ثؿَّ 
ف أن تعالك اهلل أراد فنذا بلمره، ويـؽسػان  وذكقبِفؿ فؿمعاصق طاقبة مـ طباده يخق 
 يرجعقن لعؾَّفؿ لفؿ اوتذكقرً  لؾعباد اإكذارً  بعِضف: أو كؾ ف ضقئفؿا باختػاء كسػفؿا
مف ما ويرتكقن ربُّفؿ، بف أمرهؿ بؿا فقؼقمقن وُيـقبقن، ويتقبقن  قال كؿا طؾقفؿ، حرَّ
 اهلل قدرة كؿال طؾك ٓلةدَ  هذا ويف .[59]اإلسراء: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك:
 الخالئؼ وتصريػ إمقر وتبديؾ إشقاء تحقيؾ طؾك قادرٌ  سبحاكف فإكَّ  حقث سبحاكف:
 والظؾؿة، السقاد إلك والقضاءة الـقر مـ والؼؿر الشؿس حال تغققر ذلؽ ومـ شاء، كقػ
 قدير. شلء كؾ   طؾك واهلل

كر والدطاء الصالة إلك الػزعُ  الؽسقف حصقل طـد ُشرع ولذا  وآستغػار والذ 
 والصدقة.

ْؿَس  إِن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، طائشة طـ ومسؾؿ يالبخار روى  الش 
ـْ  آَيَتانِ  َوالَؼَؿرَ  َٓ  َأَحدٍ  لَِؿْقِت  َيـَْخِسَػانِ َٓ  اهللِ، آَياِت  ِم  َفاْدُطقا َذلَِؽ  َرَأْيُتؿْ  َفنَِذا لَِحَقاتِِف،َو
ُققا َوَصؾ قا، َوَكب ُروا، اهللَ،  .(1)«َوَتَصد 

ْؿُس  َخَسَػِت  قال:  إشعري مقسك بلأ طـ «الصحقحقـ» ويف  َفَؼامَ  الشَّ
اَطُة، َتُؽقنَ  َأنْ  َيْخَشك اَفِزطً  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ   َوُرُكقعٍ  قَِقامٍ  بَِلْصَقلِ  َفَصؾَّك الَؿْسِجدَ  َفَلَتك السَّ

 َأَحدٍ  لَِؿْقِت  َتُؽقنُ  َٓ  اهللُ  ُيْرِسُؾ  ال تِل أَياُت  َهِذهِ » :َوَقاَل  ،َيْػَعُؾفُ  َقطُّ  َرَأْيُتفُ  َما َوُسُجقدٍ 
 َٓ ـْ  لَِحَقاتِِف،َو ُف  َوَلؽِ ـْ  اَشْقئً  َرَأْيُتؿْ  َفنَِذا .ِطَباَدهُ  بَِفا اهللُ  ُيَخق   ِذْكرِهِ  إَِلك َفاْفَزُطقا َذلَِؽ  ِم

                                                           
 (.911) «صحقح مسؾؿ»(، و1144) «صحقح البخاري» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْو ُخُظىِف الَقَمِس 
َ
ْمِع أ  َما ُيَقاُى ِعْنَد ُلُظىِف الشَّ

مً  يتغقَّران رً  وٓ اتؼدُّ  وقال ،[5]الرحؿـ: ﴾ڌ ڍ ڍ﴿ سبحاكف: قال كؿا ،اتلخُّ
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ﴿ تعالك:
 حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 .[41-38يس:] ﴾ىئ مئ

 بلمره يـجؾقان مخؾققاتف مـ ومخؾققان اهلل، آيات مـ آيتان والؼؿرَ  الشؿَس  إنَّ  ثؿَّ 
ف أن تعالك اهلل أراد فنذا بلمره، ويـؽسػان  وذكقبِفؿ فؿمعاصق طاقبة مـ طباده يخق 
 يرجعقن لعؾَّفؿ لفؿ اوتذكقرً  لؾعباد اإكذارً  بعِضف: أو كؾ ف ضقئفؿا باختػاء كسػفؿا
مف ما ويرتكقن ربُّفؿ، بف أمرهؿ بؿا فقؼقمقن وُيـقبقن، ويتقبقن  قال كؿا طؾقفؿ، حرَّ
 اهلل قدرة كؿال طؾك ٓلةدَ  هذا ويف .[59]اإلسراء: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك:
 الخالئؼ وتصريػ إمقر وتبديؾ إشقاء تحقيؾ طؾك قادرٌ  سبحاكف فإكَّ  حقث سبحاكف:
 والظؾؿة، السقاد إلك والقضاءة الـقر مـ والؼؿر الشؿس حال تغققر ذلؽ ومـ شاء، كقػ
 قدير. شلء كؾ   طؾك واهلل

كر والدطاء الصالة إلك الػزعُ  الؽسقف حصقل طـد ُشرع ولذا  وآستغػار والذ 
 والصدقة.

ْؿَس  إِن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، طائشة طـ ومسؾؿ يالبخار روى  الش 
ـْ  آَيَتانِ  َوالَؼَؿرَ  َٓ  َأَحدٍ  لَِؿْقِت  َيـَْخِسَػانِ َٓ  اهللِ، آَياِت  ِم  َفاْدُطقا َذلَِؽ  َرَأْيُتؿْ  َفنَِذا لَِحَقاتِِف،َو
ُققا َوَصؾ قا، َوَكب ُروا، اهللَ،  .(1)«َوَتَصد 

ْؿُس  َخَسَػِت  قال:  إشعري مقسك بلأ طـ «الصحقحقـ» ويف  َفَؼامَ  الشَّ
اَطُة، َتُؽقنَ  َأنْ  َيْخَشك اَفِزطً  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ   َوُرُكقعٍ  قَِقامٍ  بَِلْصَقلِ  َفَصؾَّك الَؿْسِجدَ  َفَلَتك السَّ

 َأَحدٍ  لَِؿْقِت  َتُؽقنُ  َٓ  اهللُ  ُيْرِسُؾ  ال تِل أَياُت  َهِذهِ » :َوَقاَل  ،َيْػَعُؾفُ  َقطُّ  َرَأْيُتفُ  َما َوُسُجقدٍ 
 َٓ ـْ  لَِحَقاتِِف،َو ُف  َوَلؽِ ـْ  اَشْقئً  َرَأْيُتؿْ  َفنَِذا .ِطَباَدهُ  بَِفا اهللُ  ُيَخق   ِذْكرِهِ  إَِلك َفاْفَزُطقا َذلَِؽ  ِم

                                                           
 (.911) «صحقح مسؾؿ»(، و1144) «صحقح البخاري» (1)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار667
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 .(1)«َواْستِْغَػاِرهِ  َوُدَطائِفِ 

ة ملسو هيلع هللا ىلص بِل  الـَّ  طفد يف الشؿس خسػت لؼد  مـ العاشرة السـة يف وذلؽ واحدة، مرَّ
 كسقَف  أنَّ  يظـُّقن الجاهؾقة يف الـاُس  كان وقد ، إبراهقؿ ابـُف مات حقث الفجرة:
ـ   هذا فسادَ  ملسو هيلع هللا ىلص فبقَّـ حقاتف، أو طظقؿ لؿقِت  يؽقن إكَّؿا الؼؿر أو الشؿس  ف،وخطئ الظ
م طائشة حديث يف كؿا- وقال ْؿَس  إِن  » :-الؿتؼد  ـْ  آَيتَانِ  َوالَؼَؿَر  الش   َيـَْخِسَػانِ  َٓ  اهللِ، آَياِت  ِم

َٓ  َأَحدٍ  لَِؿْقِت   .«لَِحَقاتِفِ َو

 ،«جامعة الصالة» :يـادي امـاديً  وأمر الؿسجد، إلك كسقففا طـد ملسو هيلع هللا ىلص فزع وقد
ًٓ  الؿسجد يف الـاس فاجتؿع قا ملسو هيلع هللا ىلص بِلُّ الـَّ  فقفؿ فؼام وكساءً  رجا  وقرأ فؽبَّر خؾػف، وصػُّ
ا، صقياًل  اركقطً  ركع ثؿ بؼراءتف، يجفر صقيؾة وسقرة الػاتحة  سؿع» وقال: رفع ثؿ جد 

 ،إولك مـ أقصر لؽـَّفا صقيؾة وسقرة الػاتحة قرأ ثؿَّ  ،«الحؿد ولؽ رب ـا ،حؿده لَِؿـ اهلل
ا حؿده لَِؿـ اهلل سؿع» وقال: رفع ثؿ إول، دون صقياًل  اركقطً  ركع ثؿ  ،«الحؿد ولؽ ربـ 

ا صقياًل  اسجقدً  سجد ثؿ ركقطف كحق صقياًل  اققامً  وقام  رفع ثؿَّ  ركقطف، مـ اكحقً  جد 
 مثؾؿا فصـع الثاكقة الركعة إلك قام ثؿَّ  ،صقياًل  اسجقدً  سجد ثؿَّ  ،صقياًل  اجؾقًس  وجؾس
 وسؾَّؿ، تشفد ثؿَّ  والؼقام، والسجقد والركقع الؼراءة يف دوهنا لؽـَّفا إولك، يف صـع
 والؼؿر الشؿَس  أنَّ  فقفا بقَّـ بؾقغة طظقؿة خطبة ملسو هيلع هللا ىلص خطب ثؿ الشؿس، تجؾَّت وقد
 ذلؽ حصقل طـد وحثَّفؿ لحقاتف، وٓ أحد لؿقت يـؽسػان ٓ اهلل، آيات مـ آيتان
ج حتك واستغػاره ودطائف اهلل وِذكر الصالة إلك الػزع طؾك  وتـجؾل. اهلل يػر 

ا  ة يا» :خطبتف يف قال ومِؿَّ  أو طبده يزين أن اهلل مـ أغقر أحد ـْ مِ  ما واهلل ،محؿد أم 
ة يا ف،أَمت تزين  .«اكثقرً  ولبؽقتؿ قؾقاًل  لضحؽتؿ أطؾؿ ما تعؾؿقن لق ،محؿد أم 

ا  ٓ   أره َلؿ كـت شلء ـْ مِ  ما»: خطبتف يف قال ومِؿَّ  الجـ ة حتك هذا مؼامل يف رأيتفإ
ال الؿسقح فتـة مثؾ قبقركؿ يف تػتـقن أك ؽؿ إَلل   وأوحل والـار،  طؾؿؽ ما يؼال: ،الدج 
جؾ؟ بفذا  بالبق ـات جاءكا اهلل، رسقل وهق محؿد هق فقؼقل: الؿققـ أو الؿممـ افلم   الر 
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ْو ُخُظىِف الَقَمِس 
َ
ْمِع أ  َما ُيَقاُى ِعْنَد ُلُظىِف الشَّ

ا بف. الؿققـً  كـت إن اصالًح  َكؿْ  فُقؼال: وات بعـا، فلجبـا والفدى،  الؿرتاب، أو الؿـافؼ وأم 
 .«فؼؾتف اشقئً  يؼقلقن الـاَس  سؿعُت  أدري، ٓ فقؼقل:

 َؽْعَت َتَؽعْ  رأيـاك ثؿَّ  َمؼامؽ، يف ائً شق تـاولَت  رأيـاك اهلل، رسقل يا الصحابة: لف وقال
 َٕكْؾتُؿ أَصْبُتف ولق اطـؼقدً  فتـاولُت  الجـ َة، َرأيُت  إك ل» قال: القراء[ إلك َرجْعَت  :]أي
 ،«الـ ساء أهؾفا أكثرَ  ورأيُت  أْفَظع، قط   كالققم اَمـظًر  َأرَ  فَؾؿ الـ ارَ  ورأيُت  الدكقا، بؼقت ما مـف

ـ  » قال: اهلل؟ لرسق يا بِؿَ  قالقا:  العشقر، َيْؽُػْرنَ » قال: باهلل؟ َيْؽُػْرنَ  ققؾ: ،«بُؽْػره
ـ   إلك أحسـَت  َلق اإلحساَن، وَيْؽُػْرنَ  هرَ  إحداه   قالت: اشقئً  مـَؽ  َرَأْت  ثؿ   كؾ ف، الد 

 .(1)«قط   اخقرً  مـؽ َرأيُت  ما

 أثـاء طؾقف والـار ةالجـَّ  وطرَض  الصالة هذه وصالَتف لؾؽسقف ملسو هيلع هللا ىلص بِل  الـَّ  فزعَ  إنَّ 
ةَ  ورؤيَتف وأخرة، الدكقا أمر مـ ٓققه كحـ ما لؽؾ   ورؤيَتف الصالة، هذه  يف ُتػتـ إمَّ

تف وأمَره الؿمث رة، البؾقغة الخطبة هذه وخطبَتف قبقرها،  إلك يػزطقا أن الؽسقف طـد أمَّ
كر الصالة دقة: والتؽبقر وآستغػار والدطاء والذ   الؽسقف شلن ِطَظؿ طؾك لقدلُّ  والصَّ
 وآستغػار. والدطاء الصالة إلك فقف الػزع وأهؿقَّة

 لف ُيؼقؿقا ولؿ الؽسقف بلمر اهتاوكقا الزمان هذا يف الـاس مـ اكثقرً  أنَّ  والحاُل 
ك ولؿ اوزكً  َّٓ  ذاك وما ،اساكـً  لفؿ ُيحر  ـَّة والجفؾ اإليؿان لضعػإ  طؾك وآطتؿاد بالسُّ
 والحؽؿة الشرطقة أسبابف طـ الغػؾة مع الطبقعقة، إسباب إلك قفالؽس أمر يحقؾ َمـ

 الؽسقف. اهلل ُيحدث أجؾفا ـْ مِ  التل البالغة

 جقادٌ  إكَّف هبا: وآكتػاع بآياتف آطتبار ورزقـا مـف، والخقف آياتف لتعظقؿ اهلل وفَّؼـا 
 كريؿ.

 

                                                           
ق« الصحقحقـ»هق يف  (1)  صحقح»( وغقره، و1144)  «صحقح البخاري»اكظر:  .يف طدة مقاضع امػرَّ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة668
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْو ُخُظىِف الَقَمِس 
َ
ْمِع أ  َما ُيَقاُى ِعْنَد ُلُظىِف الشَّ

ا بف. الؿققـً  كـت إن اصالًح  َكؿْ  فُقؼال: وات بعـا، فلجبـا والفدى،  الؿرتاب، أو الؿـافؼ وأم 
 .«فؼؾتف اشقئً  يؼقلقن الـاَس  سؿعُت  أدري، ٓ فقؼقل:

 َؽْعَت َتَؽعْ  رأيـاك ثؿَّ  َمؼامؽ، يف ائً شق تـاولَت  رأيـاك اهلل، رسقل يا الصحابة: لف وقال
 َٕكْؾتُؿ أَصْبُتف ولق اطـؼقدً  فتـاولُت  الجـ َة، َرأيُت  إك ل» قال: القراء[ إلك َرجْعَت  :]أي
 ،«الـ ساء أهؾفا أكثرَ  ورأيُت  أْفَظع، قط   كالققم اَمـظًر  َأرَ  فَؾؿ الـ ارَ  ورأيُت  الدكقا، بؼقت ما مـف

ـ  » قال: اهلل؟ لرسق يا بِؿَ  قالقا:  العشقر، َيْؽُػْرنَ » قال: باهلل؟ َيْؽُػْرنَ  ققؾ: ،«بُؽْػره
ـ   إلك أحسـَت  َلق اإلحساَن، وَيْؽُػْرنَ  هرَ  إحداه   قالت: اشقئً  مـَؽ  َرَأْت  ثؿ   كؾ ف، الد 

 .(1)«قط   اخقرً  مـؽ َرأيُت  ما

 أثـاء طؾقف والـار ةالجـَّ  وطرَض  الصالة هذه وصالَتف لؾؽسقف ملسو هيلع هللا ىلص بِل  الـَّ  فزعَ  إنَّ 
ةَ  ورؤيَتف وأخرة، الدكقا أمر مـ ٓققه كحـ ما لؽؾ   ورؤيَتف الصالة، هذه  يف ُتػتـ إمَّ

تف وأمَره الؿمث رة، البؾقغة الخطبة هذه وخطبَتف قبقرها،  إلك يػزطقا أن الؽسقف طـد أمَّ
كر الصالة دقة: والتؽبقر وآستغػار والدطاء والذ   الؽسقف شلن ِطَظؿ طؾك لقدلُّ  والصَّ
 وآستغػار. والدطاء الصالة إلك فقف الػزع وأهؿقَّة

 لف ُيؼقؿقا ولؿ الؽسقف بلمر اهتاوكقا الزمان هذا يف الـاس مـ اكثقرً  أنَّ  والحاُل 
ك ولؿ اوزكً  َّٓ  ذاك وما ،اساكـً  لفؿ ُيحر  ـَّة والجفؾ اإليؿان لضعػإ  طؾك وآطتؿاد بالسُّ
 والحؽؿة الشرطقة أسبابف طـ الغػؾة مع الطبقعقة، إسباب إلك قفالؽس أمر يحقؾ َمـ

 الؽسقف. اهلل ُيحدث أجؾفا ـْ مِ  التل البالغة

 جقادٌ  إكَّف هبا: وآكتػاع بآياتف آطتبار ورزقـا مـف، والخقف آياتف لتعظقؿ اهلل وفَّؼـا 
 كريؿ.

 

                                                           
ق« الصحقحقـ»هق يف  (1)  صحقح»( وغقره، و1144)  «صحقح البخاري»اكظر:  .يف طدة مقاضع امػرَّ

 (.911) «مسؾؿ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار669
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ـَّة يف ورد لؼد  شفر، كؾ   مـ الفالل رؤية طـد يؼقلف أن لؾؿسؾؿ ُيستحبُّ  دطاءٌ  السُّ

ب   سمال فقف  وسالمة وإيؿان ُيؿـ شفَر  هالُلف هؾَّ  الذي الشفر هذا يجعؾ أن سبحاكف الرَّ
 الفالل. رأى كؾَّؿا هبا يدطق أن بالؿسؾؿ يحسـ مباركةٌ  دطقةٌ  وهل وإسالم،

ُفؿ  » :َقاَل  َل اَل الفِ  َرَأى إِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِلَّ الـَّ  َأنَّ  ، صؾحة طـ الرتمذي روى  َأِهؾ فُ  الؾ 
ـِ  َطَؾْقـَا  .(1)«اهللُ  َوَرب َؽ  لَرب   ِم،اَل َواإِلْس  َمةِ اَل َوالس   َواإِليَؿاِن، بِالُقْؿ

 الباهرة أية هذه كتلمَّؾ قؾقاًل  لـؼػ الؿباركة، الدطقة هذه معاين يف الدخقل وقبؾ
ة الَّ ب   طظؿة طؾك الدَّ  إلك واكظر» : الؼقؿ ابـ يؼقل ُقدرتف، وكؿال اكفسبح الرَّ
ققؼ، كالخقط اهلل ُيبديف كقػ آياتف، وطجائب الؼؿر  اشقئً  ويتؽامؾ كقُره يتزايد ثؿ الدَّ
 يعقد حتك الـؼصان يف يلخذ ثؿَّ  وتؿامف، وكؿالف إبداره إلك يـتفل حتك لقؾة كؾَّ  افشقئً 
 ومـاسؽفؿ، وطبادااهتؿ معاشفؿ يف ادالعب مقاققُت  ذلؽ مـ لقظفر إولك: حالتف طؾك

 وأيات الحَؽؿ مـ ذلؽ يف ما مع العالؿ حساُب  بف وقام والسـقن، إشفر بف فتؿقَّزت
َّٓ  ُيحصقفا ٓ التل والعرب  اهـ. .(2)«اهللإ

 اهلل يؼقل الجسام، وبراهقـف العظام آياتف ضؿـ هذا الؽريؿ الؼرآن يف اهلل طدَّ  وقد
 ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ تعالك:
 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې
 .[41-37]يس: ﴾ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 يصغر أن إلك واحدة، مـفا يـْزل لقؾة كؾَّ  َيـِْزُلفا أي: ،﴾وئ ەئ ەئ﴿ وققلف:
                                                           

ـف إلباين 3451) «الرتمذي جامع»( والؾػظ لف، و1/161) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1) (، وحسَّ
 (.4716) «صحقح الجامع»يف 

 (.1/17) «مػتاح دار السعادة» (1)
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد ُزْؤَيِت الِهالِى 

ا  واكحـك، حجؿف وصغر وجػَّ  قدم إذا الـخؾ كعذقة أي: الؼديؿ، كالعرجقن فقؽقن جد 
 أطظؿفا فؿا ضقاؤه، ويتسؼ كقُره يتؿَّ  حتَّك افشقئً  اشقئً  يزيد ويبدأ شفرال أول يف ُيفؾُّ  ثؿَّ 
 ريب وٓ سبحاكف! أوصافف وطظؿة الخالؼ، طظؿة طؾك دٓلة مـ أوضحفا وما آية! مـ
ا وغقرها أية هذه يف التَّلمَؾ  أنَّ   العبدَ  ويفدي فقفا التػؽر إلك كتابف يف طباده اهلل دطا مِؿَّ
 قدرتف طؿقم مـ :جاللف وكعقت كؿالف وصػات بقحداكقتف سبحاكف بالرب   العؾؿ إلك
ه وتعدد حؽؿتف، وكؿال طؾؿف عةوَس  ـَ  صُيخؾِ  ثؿَّ  ـْ ومِ  وإحساكف، بر  ي  وُيػرُده لف الد 

ل   وحده ـُ  ضاهرة دٓئُؾ  ففل والرجاء، والخقف واإلكابة والحب   والخضقعِ  بالذُّ  وبراهق
د طؾك واضحة  والؽربياء. والعظؿة وإلقهقة بالربقبقة اهلل تػرُّ

ب   طظؿة طؾك طظقؿة آيةٌ  ٕكَّف ر:كبَّ  الفالَل  رأى إذا ملسو هيلع هللا ىلص كان ولِفذا  وكربيائف، الرَّ
 يف ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا مـف، أكرب شلء ٓ وأكَّف شلء كؾ   مـ أكربُ أكَّف واطتؼاد اهلل تعظقؿ والتؽبقر
 .(1)«اهلل مـ أكَبرُ  شلءٍ  مـ فَفؾ» : طدي   حديث

َّٓ  اشتغال فقف لقس الؼؾُب  لقبؼك :وطظقؿ كبقر كؾ   رؤية طـد مشروعٌ  التؽبقرَ  إنَّ  بؾ إ
 الؿقاضع يف مشروع التؽبقرُ » : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال وتعظقؿف، اهلل بتؽبقر
 الؽبقرة: إمقر مـ ذلؽ كحق أو الحال لؼقة أو الػعؾ، لعظؿة أو الجؿع، لؽثرة الؽبار
 فقؽقن الؽبار، إمقر تؾؽ كربياء طؾك الؼؾقب يف كربياؤه وتستقلل ،أكربُ اهلل أنَّ  لُقبق ـ
يـ  العبادة مؼصقد مؼصقدان: لفؿ فقحصؾ ـ،مؽربي لف العبادُ  ويؽقن هلل، كؾُّف الد 
 .(2)«لؽربيائف الؿطالب سائر باكؼقاد آستعاكة ومؼصقد هلل، قؾقهبؿ بتؽبقر

ا  بـ اهلل طبد حديث مـ الدارمل رواه ؼدف :الفالل رؤية طـد ملسو هيلع هللا ىلص بِل  الـَّ  تؽبقر أمَّ
ُفؿ   أكَبُر، اهللُ » :قال الفالَل  رأى إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قال:  طؿر  َطَؾْقـَا َأِهؾ فُ  الؾ 
ـِ بِإَ   .(3)«اهللُ  َوَرب َؽ  لَرب   وَتْرَضك، ُتحب   لَِؿا والت ْقفِقِؼ  ِم،اَل َواإِلْس  َمةِ اَل َوالس   َواإِليَؿاِن، ْم

                                                           
 (.113ص:تؼدم تخريجف ) (1)
 (.14/116) «مجؿقع الػتاوى» (1)
فقف طثؿان بـ (: »11/139) «مجؿع الزوائد»(، وقال الفقثؿل يف 1687) «ســ الدارمل» (3)

 «.إبراهقؿ الحاصبل، وفقف ضعػ، وبؼقة رجالف ثؼات
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد ُزْؤَيِت الِهالِى 

ا  واكحـك، حجؿف وصغر وجػَّ  قدم إذا الـخؾ كعذقة أي: الؼديؿ، كالعرجقن فقؽقن جد 
 أطظؿفا فؿا ضقاؤه، ويتسؼ كقُره يتؿَّ  حتَّك افشقئً  اشقئً  يزيد ويبدأ شفرال أول يف ُيفؾُّ  ثؿَّ 
 ريب وٓ سبحاكف! أوصافف وطظؿة الخالؼ، طظؿة طؾك دٓلة مـ أوضحفا وما آية! مـ
ا وغقرها أية هذه يف التَّلمَؾ  أنَّ   العبدَ  ويفدي فقفا التػؽر إلك كتابف يف طباده اهلل دطا مِؿَّ
 قدرتف طؿقم مـ :جاللف وكعقت كؿالف وصػات بقحداكقتف سبحاكف بالرب   العؾؿ إلك
ه وتعدد حؽؿتف، وكؿال طؾؿف عةوَس  ـَ  صُيخؾِ  ثؿَّ  ـْ ومِ  وإحساكف، بر  ي  وُيػرُده لف الد 

ل   وحده ـُ  ضاهرة دٓئُؾ  ففل والرجاء، والخقف واإلكابة والحب   والخضقعِ  بالذُّ  وبراهق
د طؾك واضحة  والؽربياء. والعظؿة وإلقهقة بالربقبقة اهلل تػرُّ

ب   طظؿة طؾك طظقؿة آيةٌ  ٕكَّف ر:كبَّ  الفالَل  رأى إذا ملسو هيلع هللا ىلص كان ولِفذا  وكربيائف، الرَّ
 يف ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا مـف، أكرب شلء ٓ وأكَّف شلء كؾ   مـ أكربُ أكَّف واطتؼاد اهلل تعظقؿ والتؽبقر
 .(1)«اهلل مـ أكَبرُ  شلءٍ  مـ فَفؾ» : طدي   حديث

َّٓ  اشتغال فقف لقس الؼؾُب  لقبؼك :وطظقؿ كبقر كؾ   رؤية طـد مشروعٌ  التؽبقرَ  إنَّ  بؾ إ
 الؿقاضع يف مشروع التؽبقرُ » : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال وتعظقؿف، اهلل بتؽبقر
 الؽبقرة: إمقر مـ ذلؽ كحق أو الحال لؼقة أو الػعؾ، لعظؿة أو الجؿع، لؽثرة الؽبار
 فقؽقن الؽبار، إمقر تؾؽ كربياء طؾك الؼؾقب يف كربياؤه وتستقلل ،أكربُ اهلل أنَّ  لُقبق ـ
يـ  العبادة مؼصقد مؼصقدان: لفؿ فقحصؾ ـ،مؽربي لف العبادُ  ويؽقن هلل، كؾُّف الد 
 .(2)«لؽربيائف الؿطالب سائر باكؼقاد آستعاكة ومؼصقد هلل، قؾقهبؿ بتؽبقر

ا  بـ اهلل طبد حديث مـ الدارمل رواه ؼدف :الفالل رؤية طـد ملسو هيلع هللا ىلص بِل  الـَّ  تؽبقر أمَّ
ُفؿ   أكَبُر، اهللُ » :قال الفالَل  رأى إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قال:  طؿر  َطَؾْقـَا َأِهؾ فُ  الؾ 
ـِ بِإَ   .(3)«اهللُ  َوَرب َؽ  لَرب   وَتْرَضك، ُتحب   لَِؿا والت ْقفِقِؼ  ِم،اَل َواإِلْس  َمةِ اَل َوالس   َواإِليَؿاِن، ْم

                                                           
 (.113ص:تؼدم تخريجف ) (1)
 (.14/116) «مجؿقع الػتاوى» (1)
فقف طثؿان بـ (: »11/139) «مجؿع الزوائد»(، وقال الفقثؿل يف 1687) «ســ الدارمل» (3)

 «.إبراهقؿ الحاصبل، وفقف ضعػ، وبؼقة رجالف ثؼات
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

671 َيِة الِهالِل
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ة :هق الفالل «الفالل رأى إذا» ققلف: :الحديث معـك طؾك الؽالم يف هـا ولـبدأ  غرَّ
 قؿر. :لف ُيؼال ذلؽ غقر ويف لثالث، أو لؾقؾتقـ الؼؿر

 إيَّاه. وأركا طؾقـا، أصؾعف :أي «طؾقـا أهؾ ف» وققلف:

ـُ  «واإليؿان بإمـ» وققلف:  مـ والسالمة والسؽقن والراحة الطؿلكقـة :هق إم
 اإلقرار :هق واإليؿان ،السعادة :هق والقُؿـ «بالقُؿـ» صؾحة حديث ويف والشرور، أفات
 هلل. والخضقع يؼوالتصد

 والؿصائب، أفات مـ والـجاة الققاية :هل السالمة «واإلسالم والسالمة» وققلف:
 لشرطف. وآكؼقاد هلل آستسالم :هق واإلسالم

 مربقبةٌ  كّؾفا الؿخؾققات وجؿقعَ  والؼؿر الـاس أنَّ  إثبات فقف «اهلل ورب ؽ رب ل» وققلف:
رة هلل  ۋ ۋ﴿ اهلل دون مـ طبدها مـ طؾك رد   هذا ويف لحؽؿف، خاضعة بلمره مسخَّ
 .[37]فصؾت: ﴾ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 مـفا: شلء إلك أشقر كثقرة فقائد فقف الحديَث  إن   ثؿ  

 اشقئً  لقسا وأكَّفؿا واإلسالم يؿاناإل بقـ لؾػرق ابقاكً  فقف أنَّ  الحديث فقائد فؿـ 
كر، يف يجتؿعان طـدما اواحدً   بف ُيراد فاإليؿان ،خاص   كمعـً  مـفؿا واحد لؽؾ   بؾ الذ 

ا الظاهرة، إطؿال بف ُيراد واإلسالم الباصـة، آطتؼادات  مـفؿا واحد كؾ   إفراد طـد أمَّ
كر ًٓ  يؽقن فنكَّف بالذ   أخر. لؿعـك متـاو

 ـَ  أنَّ  الحديث ائدفق ومـ  باإلسالم، مرتبطةٌ  والسالمةَ  باإليؿان، مرتبطٌ  إم
، بغقرهؿا والسالمة إمـ رام ومـ السالمة، صريؼ واإلسالم إمان، صريؼ فاإليؿان  ضؾَّ

 ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ يؼقل: تعالك واهلل

 .[81]إكعام:

 وُتؿضك الشفقر بف ُتشغؾ ما أهؿَّ  أنَّ  إلك كريؿةً  لػتةً  فقف أنَّ  الحديث فقائد ومـ 
 كؾ   يف سبحاكف لف وآستسالمُ  بف، باإليؿان طباده أمر وبؿا باهلل اإليؿانُ  هق إوقات فقف

 أوامره. وجؿقع أحؽامف
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد ُزْؤَيِت الِهالِى 

 لؾشفقر ضقاعٌ  الجؾقؾ الؿؼصد هذا طـ آكشغال مع العبد طؾك الشفقر ومرور
َّٓ  تقجد ولؿ ُتخؾؼ َلؿ فالشفقر الخقر، مـ وحرمان  وإطؿال، لإليؿان امستقدطً  لتؽقن إ
 أطؿالفؿ كتائج لقروا اهلل يدي بقـ الؼقامة يقم يؼػقن طـدما لؾـاس أمره يـجؾل إكَّؿا وهذا

 أوقااهتؿ. وثؿرة حقااهتؿ وحصاد

ـَةُ » : الؼقؿ ابـ قال  والساطات أغصاهنا، وإيامُ  فروطفا، والشفقرُ  شجرة، السَّ
 كاكت ومـ صقبة، شجرتف فثؿرة صاطة يف أكػاسف كاكت ـفؿ ثؿرها، وإكػاس أوراقفا،

 الثؿار حؾقُ  يتبقَّـ الَجذاذ فعـد الؿعاد، يقم الَجَذاذ يؽقن وإكَّؿا حـظؾ، فثؿرتف معصقة يف
ها مـ  اهـ. .(1)«ُمر 

 واإلسالم والسالمة واإليؿان بإمـ ويعؿرها ،اجؿقعً  أوقاتـا ُيصؾح أن اهلل وكسلل
 سقاه. لـا ربَّ  ٓ ربُّـا هق يرضاه،و يحبف لؿا والتقفقؼ

 

 

 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة672
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد ُزْؤَيِت الِهالِى 

 لؾشفقر ضقاعٌ  الجؾقؾ الؿؼصد هذا طـ آكشغال مع العبد طؾك الشفقر ومرور
َّٓ  تقجد ولؿ ُتخؾؼ َلؿ فالشفقر الخقر، مـ وحرمان  وإطؿال، لإليؿان امستقدطً  لتؽقن إ
 أطؿالفؿ كتائج لقروا اهلل يدي بقـ الؼقامة يقم يؼػقن طـدما لؾـاس أمره يـجؾل إكَّؿا وهذا

 أوقااهتؿ. وثؿرة حقااهتؿ وحصاد

ـَةُ » : الؼقؿ ابـ قال  والساطات أغصاهنا، وإيامُ  فروطفا، والشفقرُ  شجرة، السَّ
 كاكت ومـ صقبة، شجرتف فثؿرة صاطة يف أكػاسف كاكت ـفؿ ثؿرها، وإكػاس أوراقفا،

 الثؿار حؾقُ  يتبقَّـ الَجذاذ فعـد الؿعاد، يقم الَجَذاذ يؽقن وإكَّؿا حـظؾ، فثؿرتف معصقة يف
ها مـ  اهـ. .(1)«ُمر 

 واإلسالم والسالمة واإليؿان بإمـ ويعؿرها ،اجؿقعً  أوقاتـا ُيصؾح أن اهلل وكسلل
 سقاه. لـا ربَّ  ٓ ربُّـا هق يرضاه،و يحبف لؿا والتقفقؼ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار673
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

673 َيِة الِهالِل
ْ
َد ُرؤ

ْ
اُل ِعن

َ
َما ُيق



.  
 446 

 

 
ـَة يف إنَّ   أحرى، فقفا واإلجابةُ  أفضؾ، فقفا الدطاءُ  شريػًة، اوأوقاتً  فاضؾة اأيامً  السَّ
 [68]الؼصص: ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ﴿ البالغة الحؽؿة سبحاكف ولف أرجك، فقفا والؼبقل
 إوقات مـ يشاء ما خؾؼف مـ يختار وإحاصتف فطؾؿ وتؿام وقدرتف حؽؿتف فؾؽؿال
 وهذا مـَّتف، ووافر طـايتف وجزيؾ فضؾف بؿزيد سبحاكف فؿفقخصُّ  وإشخاص، وإمؽـة

 لف إمرَ  وأنَّ  الؽؿال، بصػات وتػّرده وحداكقتف شقاهد وأطظؿ ربقبقتف آيات أكرب مـ
 ڇ ڇ﴿ يريد بؿا ؿفقف ويحؽؿ يشاء، بؿا خؾؼف يف يؼضل بعد، ومـ قبؾ مـ سبحاكف
 ﴾ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[37،36]الجاثقة:

ا وإنَّ  ف مِؿَّ  رمضان، شفرَ  تؽريؿف ووافر تػضقؾف بؿزيد إوقات مـ  اهلل خصَّ
ؾف حقث ؾفا حقث لقالقف مـ إواخر والعشرَ  الشفقر، سائر طؾك فضَّ  سائر طؾك فضَّ

 ألػ مـ اخقرً  -مؽاكتفا وطظقؿ طـده ضؾفاف لؿزيد- جعؾَفا حقث الؼدر ولقؾةَ  الؾقالل،
 الؿبقـ وحَقف فقفا لكزلف طـده، مؽاكتفا ورفع شلهنا، كوأطؾ أمرها، سبحاكف ؿوفخَّ  شفر،
 ورحؿة. اوكقرً  وضقاء لؾؿممـقـ، اوفرقاكً  لؾؿتَّؼقـ هدى الحؽقؿ، وتـزيؾف الؽريؿ وكالَمف

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ
 .[8-3]الدخان: ﴾ژ ژ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ سبحاكف: ويؼقل
 ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[5-1:]الؼدر
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َعاُء َلْيَلَت الَقْدزِ   الدُّ

 مـ خقر واحدة لقؾة !بركتفا أوفر وما !خقَرها أجؾَّ  وما !لقؾة مـ أطظؿفا ما فؾّؾف
ر، رجؾ ُطؿر اطامً  وثؿاكقـ ثالثة طؾك يزيد ما :أي :شفر ألػ  لق صقيؾ طؿرٌ  وهق معؿَّ
 لَؿـ هذا مـف، خقر -واحدة لقؾة وهل- الؼدر فؾقؾة ، اهلل صاطة يف كؾَّف الؿسؾؿ قضاه
ؾ  بركتفا. وكال فضؾفا حصَّ

 ،«درالؼ لقؾة الشفقر تؾؽ يف لقس شفر ألػ مـ خقرٌ  الؼدر لقؾةُ » : مجاهد قال
 واحد. وغقرُ  والشافعل قتادة قال وكذا

لقن الؿالئؽة إذ بركتفا: لؽثرة الؿالئؽة تـَّزل يؽثر الؿباركة الؾقؾة هذه ويف  مع يتـَزَّ
ل  مطؾع إلك شر   فقفا لقس كّؾفا خقر أكَّفا :أي الػجر، َمطؾع حتك سالمٌ  وهل الربكة، تـَزُّ

ر أي: :حؽقؿ أمر كؾُّ  ُيػرق الؾقؾة هذه ويف الػجر،  نذنب السـة تؾؽ يف يؽقن ما فقفا ُيؼدَّ
 الؾقح يف العام التؼدير أما السـقي، التؼدير هـا بالتؼدير والؿراد الحؽقؿ، العزيز اهلل

مٌ  ففق الؿحػقظ  بذلؽ صحَّ  كؿا سـة ألػ بخؿسقـ وإرض السؿاوات خؾؼ طؾك متؼد 
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ الحديث

 لقػقز الحرص تؿامَ  صؾبفا طؾك يحرَص  أن لؿسؾؿا طؾك يـبغل شلهنا هذا لقؾةً  إنَّ 
ؾ خقرها، ولقغـؿ بثقاهبا،  الثقاب ُحرم مـ والؿحروم بركتفا، ولقـال أجرها، ولقحص 
 غق ف، يف متؿاد ذكقبف يف مستؿر   وهق والػضؾ الربكة وأيامُ  الخقر مقاسؿُ  طؾقف َتؿرُّ  وَمـ

تف ُض،اإلطرا وأهؾؽف الغػؾُة، أتؾػتف طصقاكف، يف مـفؿٌؽ   !حسرتف أطظؿ فؿا الغقاية، وصدَّ
بح طؾك يحرص َلؿ ومـ !كدامتف أشدَّ  وما  يؽقن فؿتك الؿباركة الؾقؾة هذه يف الر 

ِ يُ  لؿ وَمـ ؟!الحرص  َلؿ ومـ ؟!اإلكابة تؽقن فؿتك الشريػ الققت هذا يف اهلل إلك ْب ـ
 .؟!العؿؾ يؽقن وقت أي   فػل الخقرات طـ فقفا امتؼاطًس  يزل

ي الؾقؾة هذه صؾب طؾك حرَص ال إنَّ   مـ الدطاء يف وآجتفادَ  فقفا الطاطة وتحر 
قن إكَّفؿ بؾ إبرار، وطالمات إخقار ِسؿات  العػقَ  لفؿ يؽتب أن فقفا اهلل طؾك ُيؾحُّ

 هذه فػل كؾ ف، طامف يف اإلكسان مـ يؽقن ما فقفا ُيؽتب التل الؾقؾةُ  ٕكَّفا والؿعافاة:
ون كؾ ف طامفؿ ويف قن،وُيؾحُّ  يدطقن الؾقؾة  العقن يطؾبقن اهلل ومـ ويجتفدون، َيجدُّ

 التقفقؼ. ويسللقن
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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َعاُء َلْيَلَت الَقْدزِ   الدُّ

 مـ خقر واحدة لقؾة !بركتفا أوفر وما !خقَرها أجؾَّ  وما !لقؾة مـ أطظؿفا ما فؾّؾف
ر، رجؾ ُطؿر اطامً  وثؿاكقـ ثالثة طؾك يزيد ما :أي :شفر ألػ  لق صقيؾ طؿرٌ  وهق معؿَّ
 لَؿـ هذا مـف، خقر -واحدة لقؾة وهل- الؼدر فؾقؾة ، اهلل صاطة يف كؾَّف الؿسؾؿ قضاه
ؾ  بركتفا. وكال فضؾفا حصَّ

 ،«درالؼ لقؾة الشفقر تؾؽ يف لقس شفر ألػ مـ خقرٌ  الؼدر لقؾةُ » : مجاهد قال
 واحد. وغقرُ  والشافعل قتادة قال وكذا

لقن الؿالئؽة إذ بركتفا: لؽثرة الؿالئؽة تـَّزل يؽثر الؿباركة الؾقؾة هذه ويف  مع يتـَزَّ
ل  مطؾع إلك شر   فقفا لقس كّؾفا خقر أكَّفا :أي الػجر، َمطؾع حتك سالمٌ  وهل الربكة، تـَزُّ

ر أي: :حؽقؿ أمر كؾُّ  ُيػرق الؾقؾة هذه ويف الػجر،  نذنب السـة تؾؽ يف يؽقن ما فقفا ُيؼدَّ
 الؾقح يف العام التؼدير أما السـقي، التؼدير هـا بالتؼدير والؿراد الحؽقؿ، العزيز اهلل

مٌ  ففق الؿحػقظ  بذلؽ صحَّ  كؿا سـة ألػ بخؿسقـ وإرض السؿاوات خؾؼ طؾك متؼد 
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ الحديث

 لقػقز الحرص تؿامَ  صؾبفا طؾك يحرَص  أن لؿسؾؿا طؾك يـبغل شلهنا هذا لقؾةً  إنَّ 
ؾ خقرها، ولقغـؿ بثقاهبا،  الثقاب ُحرم مـ والؿحروم بركتفا، ولقـال أجرها، ولقحص 
 غق ف، يف متؿاد ذكقبف يف مستؿر   وهق والػضؾ الربكة وأيامُ  الخقر مقاسؿُ  طؾقف َتؿرُّ  وَمـ

تف ُض،اإلطرا وأهؾؽف الغػؾُة، أتؾػتف طصقاكف، يف مـفؿٌؽ   !حسرتف أطظؿ فؿا الغقاية، وصدَّ
بح طؾك يحرص َلؿ ومـ !كدامتف أشدَّ  وما  يؽقن فؿتك الؿباركة الؾقؾة هذه يف الر 

ِ يُ  لؿ وَمـ ؟!الحرص  َلؿ ومـ ؟!اإلكابة تؽقن فؿتك الشريػ الققت هذا يف اهلل إلك ْب ـ
 .؟!العؿؾ يؽقن وقت أي   فػل الخقرات طـ فقفا امتؼاطًس  يزل

ي الؾقؾة هذه صؾب طؾك حرَص ال إنَّ   مـ الدطاء يف وآجتفادَ  فقفا الطاطة وتحر 
قن إكَّفؿ بؾ إبرار، وطالمات إخقار ِسؿات  العػقَ  لفؿ يؽتب أن فقفا اهلل طؾك ُيؾحُّ

 هذه فػل كؾ ف، طامف يف اإلكسان مـ يؽقن ما فقفا ُيؽتب التل الؾقؾةُ  ٕكَّفا والؿعافاة:
ون كؾ ف طامفؿ ويف قن،وُيؾحُّ  يدطقن الؾقؾة  العقن يطؾبقن اهلل ومـ ويجتفدون، َيجدُّ

 التقفقؼ. ويسللقن
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار675
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

  قؾت: قالت:  طائشة الؿممـقـ أم   طـ وغقُرهؿا ماجف وابـ الرتمذي روى
ُفؿ   ُققلِل:» :َقاَل  فِقَفا؟ َأُققُل  َما الَؼْدرِ  َلْقَؾةُ  َلْقَؾةٍ  َأيُّ  َطؾِْؿُت  إِنْ  اهللِ  َرُسقَل  َيا  َطُػق   إِك َؽ  الؾ 

 .(1)«َطـ ل َفاْطُػ  الَعْػقَ  ُتِحب  

لق طؾِْؿُت أيُّ لقؾة لقؾُة الؼدر لؽان أكثر دطائل فقفا أن » ثبت طـ طائشة أهنا قالت:
 .(2)«أسلل اهلل العػق العافقة

 مـاسب وهق وإثر، الـػع كبقرُ  ٓلةالدّ  طؿقُؼ  الؿعـك طظقؿُ  الؿبارك الدطاءُ  وهذا
م كؿا- ففل الؿـاسبة، غاية الؾقؾة لفذه  حؽقؿ، أمر كؾُّ  فقفا ُيػرق التل الؾقؾة -تؼدَّ
ر  الؾقؾة تؾؽ يف ُرزق فؿـ إخرى، الؼدر لقؾة حتك كامؾة لسـة العباد أطؿاُل  فقفا وُيؼدَّ
بح أطظؿ وربح وفاز أفؾح فؼد ربُّف طـف وطػا العافقة  وأخرة الدكقا يف العافقةَ  أويت ومـ الر 
 شلء. يعدلفا ٓ والعافقةُ  بحذافقره، الخقر أويت فؼد

  بـ العباس طـ «جامعال» يف والرتمذي ،«الؿػرد إدب» يف البخاري روى
ِ طؾ   !اهلل رسقل يا» :قؾُت  قال:  الؿطؾب طبد  ؾِ َس » قال: ، اهللَ  فأسللُ  اشقئً  لؿـ
ِ ؿْ طؾ   !اهلل رسقل يا :فؼؾت ئُت جِ  ثؿَّ  ،اأيامً  ُت ؽثْ فؿَ  ،«العافقةَ  اهللَ   فؼال ،اهللَ  أسللف اشقئً  لـ
 .(3)«ةوأخرَ  كقاالد   يف العافقةَ  اهللَ  ؾَس  ،اهلل رسقلِ  طؿ   يا !اُس طب   يا» :لل

 قال:  مالؽ بـ أكس طـ «جامعال» يف والرتمذي «إدب» يف البخاري وروى
 والعافقةَ  الَعْػقَ  هللَ ا َسؾِ » قال: َأفَضُؾ؟ الدطاء أيُّ  اهلل، رسقَل  يا فؼال: رجٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلص بِلَّ الـَّ  أتك
 العػقَ  اهلل َسؾِ » قال: َأْفَضؾ؟ الدطاء أيُّ  اهلل، َكبِلَّ  يا فؼال: الغد أتاه ثؿ ،«وأخرةَ  الدكقا يف

 .(4)«َأْفَؾْحت فؼد وأخرة الدكقا يف العافقة ُأططقَت  فنذا ،وأخرة الدكقا يف والعافقةَ 

                                                           
 (.311تؼدم تخريجف )ص: (1)
 (.19189) «شقبةمصـػ ابـ أبل »(، و11648) «الســ الؽربى» (1)
 (.478تؼدم تخريجف )ص:( 3)
 (،3848) «ســ ابـ ماجف»و (،3511) «جامع الرتمذي»(، و3/117) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (4)

حف إلباين يف  (،637) «إدب الؿػرد»و  (.495) «الؿػرد صحقح إدب»وصحَّ
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َعاُء َلْيَلَت الَقْدزِ   الدُّ

 بؽر أبا سؿعُت  قال: ؿاطقؾإس بـ أوسط طـ «الؿػرد إدب» يف البخاري وروى
ل طامَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِلُّ الـَّ  قام قال: اهلل رسقل وفاة بعد  الصديؼ  أبق بؽك ثؿ هذا مؼامل أوَّ
دق، طؾقؽؿ» :قال ثؿ بؽر،  مع فنك ف والؽذب، وإي اكؿ الجـة، يف وهؿا البِر   مع فنك ف بالص 

 الؿعافاة، مـ خقرٌ  القؼقـ بعد تيم َلؿ فنك ف الؿعافاة، اهلل وسُؾقا الـ ار، يف وهؿا الػجقر
 .(1)«اإخقاكً  اهلل طباد وكقكقا تباغضقا، وٓ تحاسدوا، وٓ تداَبروا، وٓ َتؼاَصعقا، وٓ

 وقت كؾ   يف الؿباركة الدطقة هذه مـ يؽثر أن لؾؿسؾؿ الخقر مـ فنن   ولفذا 
 اهلل أنَّ  الؿسؾؿ ولقعؾؿ حؽقؿ، أمر كؾُّ  ُيػرق فقفا التل الؼدر لقؾة يف سقؿا وٓ وحقـ،

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ العػق يحب كريؿ طػق   
ػح ،امعروفً  بالعػق يزال وٓ سبحاكف يزل ولؿ ،[15]الشقرى: ﴾ڳ  والغػران وبالصَّ

 طػقه طـ ٕحدٍ  كغـً  ٓ مغػرتف، إلك محتاٌج  طػقه إلك مضطر   أحد وكؾُّ  ،امقصقفً 
 بعػقه، يشؿؾـا أن سبحاكف فـسللف رمف،وك رحؿتف طـ ٕحد غـك ٓ أكَّف كؿا ومغػرتف،

 .امستؼقؿً  اصراصً  إلقف يفديـا وأن صاطتف، يف يستعؿؾـا وأن رحؿتف، يف يدخؾـا وأن

 

 

 

 

│ 

                                                           
(، وصححف 714) «ردإدب الؿػ»(، و3849(، وابـ ماجف )1/5) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

 (.557) «صحقح إدب»إلباين يف 

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة676
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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َعاُء َلْيَلَت الَقْدزِ   الدُّ

 بؽر أبا سؿعُت  قال: ؿاطقؾإس بـ أوسط طـ «الؿػرد إدب» يف البخاري وروى
ل طامَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِلُّ الـَّ  قام قال: اهلل رسقل وفاة بعد  الصديؼ  أبق بؽك ثؿ هذا مؼامل أوَّ
دق، طؾقؽؿ» :قال ثؿ بؽر،  مع فنك ف والؽذب، وإي اكؿ الجـة، يف وهؿا البِر   مع فنك ف بالص 

 الؿعافاة، مـ خقرٌ  القؼقـ بعد تيم َلؿ فنك ف الؿعافاة، اهلل وسُؾقا الـ ار، يف وهؿا الػجقر
 .(1)«اإخقاكً  اهلل طباد وكقكقا تباغضقا، وٓ تحاسدوا، وٓ تداَبروا، وٓ َتؼاَصعقا، وٓ

 وقت كؾ   يف الؿباركة الدطقة هذه مـ يؽثر أن لؾؿسؾؿ الخقر مـ فنن   ولفذا 
 اهلل أنَّ  الؿسؾؿ ولقعؾؿ حؽقؿ، أمر كؾُّ  ُيػرق فقفا التل الؼدر لقؾة يف سقؿا وٓ وحقـ،

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ العػق يحب كريؿ طػق   
ػح ،امعروفً  بالعػق يزال وٓ سبحاكف يزل ولؿ ،[15]الشقرى: ﴾ڳ  والغػران وبالصَّ

 طػقه طـ ٕحدٍ  كغـً  ٓ مغػرتف، إلك محتاٌج  طػقه إلك مضطر   أحد وكؾُّ  ،امقصقفً 
 بعػقه، يشؿؾـا أن سبحاكف فـسللف رمف،وك رحؿتف طـ ٕحد غـك ٓ أكَّف كؿا ومغػرتف،

 .امستؼقؿً  اصراصً  إلقف يفديـا وأن صاطتف، يف يستعؿؾـا وأن رحؿتف، يف يدخؾـا وأن

 

 

 

 

│ 

                                                           
(، وصححف 714) «ردإدب الؿػ»(، و3849(، وابـ ماجف )1/5) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)

 (.557) «صحقح إدب»إلباين يف 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار677
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: اهلل يؼقل
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 .[14-11الزخرف:] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

ُػـ مـ الـؼؾ وسائؾ أنَّ  إلك سبحاكف أرشد لؼد ره ما وكذلؽ وإكعام السُّ  لؾـاس سخَّ
 الفقاء، يف يطقر ما ومـفا إرض، طؾك يسقر ما مـفا لؾـؼؾ حديثة وسائؾ مـ الزمان هذا يف

 وتـؼَؾفؿ متقهنا طؾك واستقاَءهؿ ضفقرها طؾك الـاس واستؼرارَ  البحار، يف يؿشل ما ومـفا
 وإكرامف وتسخقره اهلل لطػ مـ ذلؽ كؾُّ  واصؿئـان براحة مؽان إلك مؽان ـم طؾقفا

ؾ الؿـعؿِ  ذكر طـ يغػؾ أن ركبفا بَؿـ يؾقؼ فؽقػ وإكعامف،  طؾقف والثـاء هبا والؿتػض 
 أهؾف. هق بؿا

ف، الفدي أكؿَؾ  السػر ويف الدابَّة ركقب طـد ملسو هيلع هللا ىلص بِل  الـَّ  هدُي  كان وقد  كقػ وأَتؿَّ
 يؾل وفقؿا ؟!سقرة وأزكاهؿ وأجؿؾفؿ طبادة، وأحسـفؿ صاطة، ـاسال أكؿؾ وهق ٓ

 :ذلؽ يف طؾقف وسالمف اهلل صؾقات هديف مـ لشلء طرٌض 

 قال: ربقعة بـ طؾل طـ وغقرهؿا «داود أبلســ »و «الرتمذيجامع » فػل
ا لَِقْرَكَبَفا، بَِدابَّةٍ  َوُأتَِل   َطؾِق ا َشِفْدُت » َكاِب  فِل ِرْجَؾفُ  َوَضعَ  َفَؾؿَّ  ،اهللِ  ْسؿِ اب َقاَل: الر 

ا  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :َقاَل  ُثؿَّ  ،هللِ  الَحْؿُد  َقاَل: َضْفِرَها َطَؾك اْسَتَقى َفَؾؿَّ
اٍت، َث اَل ثَ  هللِ  الَحْؿُد  َقاَل: ُثؿَّ  ،﴾ڇ چ چ اٍت، َث اَل ثَ  َأْكَبرُ  اهللُ  َقاَل: ُثؿَّ  َمرَّ  ُثؿَّ  َمرَّ
ُكقَب  َيْغِػرُ َٓ  َفنِك فُ  لِل، َفاْغِػرْ  ِسلَكػْ  َضَؾْؿُت  إك ل ُسْبَحاَكَؽ  َقاَل: ٓ   الذ   َضِحَؽ. ُثؿَّ  ،َأْكَت إِ

ـَ  َأمِقرَ  َيا َفِؼقَؾ: ـْ  الُؿْممِـِق  َفَعْؾُت، َكَؿا َفَعَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َرَأْيُت  َقاَل: َضِحْؽَت؟ َشْلءٍ  َأي   مِ
ـْ  اهللِ  َرُسقَل  َيا َفُؼْؾُت: َضِحَؽ، ُثؿَّ  ـْ  َيْعَجُب  َرب َؽ  إِن  » َقاَل: َضِحْؽَت؟ َشْلءٍ  َأي   مِ  ِم
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َفسِ  ِت َوالظَّ ابَّ ْذَماُز ُزُلىِب الدَّ
َ
 أ

ُكقَب  َيْغِػرُ َٓ  َأك فُ  َيْعَؾؿُ  ذُكقبِل، لِل اْغِػرْ  َقاَل: إِذا َطْبِدهِ   .(1)«َغْقرِي الذ 

 وَتؿام مغػرتف وسعة اهلل فضؾ كؿال طؾك دٓلة مـ فقف وما هذا الؿسؾؿ ولقتلمَّؾ
ه  واستغػارهؿ. طباده تقبة طـ الؽامؾ غـاه مع وإحساكف، بر 

 والتؼقى الربَّ لف يؽتب أن اهلل يسلل أن امسافرً  دابَّتف ركب إذا ملسو هيلع هللا ىلص هديف مـ وكان
ر وأن سػره، يف ن وأن يرضقف، الذي الصالح العؿؾ لف ُيَقس   يعقذه وأن السػر، طؾقف يفق 
 أهؾف. أو مالف أو كػسف يف السق ئة العقاقب مـ فقف

 َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ » : طؿر بـ اهلل طبد حديث مـ «مسؾؿ صحقح» فػل
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿» :َقاَل  ُثؿَّ  ،اثً اَل ثَ  َكبَّرَ  َسَػرٍ  إَِلك اَخاِرًج  َبِعقِرهِ  َطَؾك اْسَتَقى إِذا
ُفؿ   ،﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ا الؾ   البِر   َهَذا َسَػرَِكا فِل َكْسَللَُؽ  إِك 

ـَ  ْؼَقى،َوالت   ُفؿ   ك،َتْرَض  َما الَعَؿؾِ  َوِم نْ  الؾ  ُفؿ   ُبْعَدُه، َطـ ا َواْصقِ  َهَذا، َسَػَرَكا َطَؾْقـَا َهق   الؾ 
اِحُب  َأْكَت  َػرِ  فِل الص  ُفؿ   إَْهِؾ، فِل َوالَخِؾقَػةُ  الس  ـْ  بَِؽ  َأُطقذ إك ل الؾ  َػرِ، َوْطَثاءِ  ِم  الس 

َـّ  َرَجعَ  َوإَِذا ،«َوإَْهؾِ  الَؿالِ  فِل الُؿـَْؼَؾِب  َوُسقءِ  الَؿـَْظرِ، َوَكآَبةِ  َـّ  َوَزادَ  َقاَلُف  :فِقِف
 .(2)«َحاِمُدونَ  لَِرب ـَا َطابُِدوَن، َتائُِبقَن، آيُِبقَن،»

 :والتؼقى ،الطاطات فعؾ :البر   «والتؼقى البر   هذا سػركا يف كسللؽ إك ا الؾ فؿ  » وققلف:
ك يف اجتؿاطفؿا طـد هذا والذكقب، الؿعاصل ترك ، هذا يف كؿا رالذ  ا الـص   إذا وأمَّ

 أخر. معـك يتـاول فنكَّف ،امـػردً  مـفؿا واحد كؾُّ  رَ كِ ذُ 

ن الؾ فؿ  » وققلف: ره أي: «ُبعده طـا واْصق هذا سػركا طؾقـا هق  ر لـا يس   مسافتف. لـا وقص 

 التل الخاصة الؿعقةُ  :بالصحبة الؿراد «السػر يف الصاحب أكت الؾفؿ  » وققلف:
ـ معف اهلل كان ومـ والتليقد، والعقن الحػظ تضلتؼ  ؟!يخاف فِؿؿَّ

 :فقف استخؾػ فقؿا استخؾػف مـ يخؾػ مـ :الخؾقػة «إهؾ يف والخؾقػة» وققلف:

                                                           
حف إلباين يف 3446) «الرتمذيجامع »(، و1611« )ســ أبل داود» (1)  «صحقح الرتمذي»(، وصحَّ

(1741.) 
 (.1341) «صحقح مسؾؿ» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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َفسِ  ِت َوالظَّ ابَّ ْذَماُز ُزُلىِب الدَّ
َ
 أ

ُكقَب  َيْغِػرُ َٓ  َأك فُ  َيْعَؾؿُ  ذُكقبِل، لِل اْغِػرْ  َقاَل: إِذا َطْبِدهِ   .(1)«َغْقرِي الذ 

 وَتؿام مغػرتف وسعة اهلل فضؾ كؿال طؾك دٓلة مـ فقف وما هذا الؿسؾؿ ولقتلمَّؾ
ه  واستغػارهؿ. طباده تقبة طـ الؽامؾ غـاه مع وإحساكف، بر 

 والتؼقى الربَّ لف يؽتب أن اهلل يسلل أن امسافرً  دابَّتف ركب إذا ملسو هيلع هللا ىلص هديف مـ وكان
ر وأن سػره، يف ن وأن يرضقف، الذي الصالح العؿؾ لف ُيَقس   يعقذه وأن السػر، طؾقف يفق 
 أهؾف. أو مالف أو كػسف يف السق ئة العقاقب مـ فقف

 َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ » : طؿر بـ اهلل طبد حديث مـ «مسؾؿ صحقح» فػل
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿» :َقاَل  ُثؿَّ  ،اثً اَل ثَ  َكبَّرَ  َسَػرٍ  إَِلك اَخاِرًج  َبِعقِرهِ  َطَؾك اْسَتَقى إِذا
ُفؿ   ،﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ا الؾ   البِر   َهَذا َسَػرَِكا فِل َكْسَللَُؽ  إِك 

ـَ  ْؼَقى،َوالت   ُفؿ   ك،َتْرَض  َما الَعَؿؾِ  َوِم نْ  الؾ  ُفؿ   ُبْعَدُه، َطـ ا َواْصقِ  َهَذا، َسَػَرَكا َطَؾْقـَا َهق   الؾ 
اِحُب  َأْكَت  َػرِ  فِل الص  ُفؿ   إَْهِؾ، فِل َوالَخِؾقَػةُ  الس  ـْ  بَِؽ  َأُطقذ إك ل الؾ  َػرِ، َوْطَثاءِ  ِم  الس 

َـّ  َرَجعَ  َوإَِذا ،«َوإَْهؾِ  الَؿالِ  فِل الُؿـَْؼَؾِب  َوُسقءِ  الَؿـَْظرِ، َوَكآَبةِ  َـّ  َوَزادَ  َقاَلُف  :فِقِف
 .(2)«َحاِمُدونَ  لَِرب ـَا َطابُِدوَن، َتائُِبقَن، آيُِبقَن،»

 :والتؼقى ،الطاطات فعؾ :البر   «والتؼقى البر   هذا سػركا يف كسللؽ إك ا الؾ فؿ  » وققلف:
ك يف اجتؿاطفؿا طـد هذا والذكقب، الؿعاصل ترك ، هذا يف كؿا رالذ  ا الـص   إذا وأمَّ

 أخر. معـك يتـاول فنكَّف ،امـػردً  مـفؿا واحد كؾُّ  رَ كِ ذُ 

ن الؾ فؿ  » وققلف: ره أي: «ُبعده طـا واْصق هذا سػركا طؾقـا هق  ر لـا يس   مسافتف. لـا وقص 

 التل الخاصة الؿعقةُ  :بالصحبة الؿراد «السػر يف الصاحب أكت الؾفؿ  » وققلف:
ـ معف اهلل كان ومـ والتليقد، والعقن الحػظ تضلتؼ  ؟!يخاف فِؿؿَّ

 :فقف استخؾػ فقؿا استخؾػف مـ يخؾػ مـ :الخؾقػة «إهؾ يف والخؾقػة» وققلف:

                                                           
حف إلباين يف 3446) «الرتمذيجامع »(، و1611« )ســ أبل داود» (1)  «صحقح الرتمذي»(، وصحَّ

(1741.) 
 (.1341) «صحقح مسؾؿ» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار679
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 أهؾل. حػظ يف -اهلل يا- وحدك طؾقؽ أطتؿد أك ل :والؿعـك

 وتعبف. مشؼتف مـ أي: ؛«السػر وطثاء مـ بؽ أطقذ إك ل الؾ فؿ  » وققلف:

 وإلؿ. الحزن بسبب :وآكؽسار الحال سقء أي: :«الؿـظر وكآبة» قلف:وق

 ويسقء، ُيحزن بؿا السػر مـ والؼػقل آكؼالب أي: :«الؿـؼؾب وسقء» وققلف:
 وأهؾف. مالف يف أو كػسف يف سقاء

ـ   رجع وإذا» وققلف: : وزاد قالف ـ   مـ «حامدون لرب ـا طابدون تائبقن آيبقن فقف
ـَّة  مـف: والؼرب بؾده طؾك اإلشراف طـد كذلؽ ُيؼال وأن الؼػقل، طـد هذا ُيؼال أن السُّ
ا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  َأنَّ » : أكس طـ ومسؾؿ البخاري روى لِؿا  :َقاَل  الَؿِديـَةِ  َطَؾك َأْشَرَف  َلؿَّ

 .(1)«الَؿِديـَةَ  َخَؾ دَ  َحتَّك َيُؼقُلَفا َيَزْل  َفَؾؿْ  ،«َحاِمُدونَ  لَِرب ـَا َطابُِدوَن، َتائُِبقَن، آيُِبقَن،»

 والخقر. بالسالمة راجعقن والؿراد رجع، إذا آب مـ آيبقن، كحـ أي: :«آيبقن» وققلف:

 وتػريطـا. ذكقبـا مـ  اهلل إلك أي: :«تائبقن» وققلف:

 وتقسقره. وتسفقؾف الجسقؿة وططاياه العظقؿة لـعؿف أي: :«حامدون لرب ـا» وققلف:

ـَّة ومـ  كزول طـد والتسبقح الؿرتػعة وإماكـ إشراف عقدص طـد التؽبقرُ  السُّ
 إِذا ُكـَّا» قال:  اهلل طبد بـ جابر طـ البخاري فػل :الؿـخػضة وإمؽـة إودية
 .(2)«َسبَّْحـَا َكَزْلـَا َوإَِذا َكبَّْرَكا، َصَعْدَكا

 ؿتف،وطظ كربيائف وإطالن الرب   بتعظقؿ والؾسان لؾؼؾب شغٌؾ  الصعقد يف التؽبقر ويف
 الـؼائص طـ هلل َتـْزيفٌ  :الفبقط يف التسبقح ويف والغرور، والعجب لؾؽرب صرد وفقف

 جاللف. و كؿالف وُيضاد ُيـايف ما كؾ   وطـ والعققب

ػر أراد لَِؿـ الدطاء ملسو هيلع هللا ىلص هديف مـ وكان  إمر، وتقسقر العاقبة وحسـ بالحػظ السَّ
 . اهلل بتؼقى القصقَّة مع

ُجؾِ  َيُؼقُل  َكانَ  : طؿر بـ اهلل بدط طـ «الرتمذيجامع » فػل  :اَسَػرً  َأَرادَ  إِذا لِؾرَّ
                                                           

 (.1345) «صحقح مسؾؿ»(، و3185) «صحقح البخاري» (1)
 (.1993) «صحقح البخاري» (1)
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َفسِ  ِت َوالظَّ ابَّ ْذَماُز ُزُلىِب الدَّ
َ
 أ

ُطـَا، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  َكَؿا ُأَود ُطَؽ  مِـ ل اْدنُ »  َوَأَماَكَتَؽ، ِديـََؽ، اهللَ  َأْسَتْقِدعُ » :َفقَُؼقُل  ُيَقد 
 طؾقؽ. يحػظفا أن اهلل أسلل أي: .(1)«َطَؿِؾَؽ  َوَخَقاتِقؿَ 

 إك ل اهللِ  َرُسقَل  َيا قال: َرُجاًل  َأنَّ  : هريرة أبل طـ اأيًض  «لرتمذياجامع » ويف
ا ،«َشَرٍف  ُكؾ   َطَؾك َوالت ْؽبِقرِ  اهللِ، بِتَْؼَقى َطَؾْقَؽ » :َقاَل  َفَلْوِصـِل. ُأَسافِرَ  َأنْ  ُأِريدُ   َأنْ  َفَؾؿَّ
ُجُؾ  َولَّك ُفؿ  » :َقاَل  الرَّ َػرَ  َطَؾْقفِ  نْ َوَهق   إَْرَض، َلفُ  اْصقِ  الؾ   .(2)«الس 

 َيا َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   إَِلك َرُجٌؾ  َجاءَ  قال:  مالؽ بـ أكس طـ اأيًض  الرتمذي ويف
ْدكِل، اَسَػرً  ُأِريدُ  إك ل اهللِ  َرُسقَل  َدكَ » :َقاَل  َفَزو   َوَغَػرَ » :َقاَل  ِزْدكِل. َقاَل: .«الت ْؼَقى اهللُ  َزو 
رَ » :َقاَل  َوُأم ل. َأكَْت  بَِلبِل لِزْدكِ  َقاَل: .«َذْكَبَؽ   .(3)«ُكـَْت  َحْقُثَؿا الَخقْرَ  َلَؽ  َوَيس 

 وحػظف، اهلل وداع يف يؽقن بلن ُيخؾ ػ لَِؿـ يدطق أن السػر أراد مـ يقصل ملسو هيلع هللا ىلص وكان
 ُأود طف هريرة أبا أتقُت » قال: وردان بـ مقسك طـ السـل ٓبـ «والؾقؾة الققم طؿؾ» فػل
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾَّؿـقف اشقئً  أخل ابـ يا أطؾ ُؿؽ َٓ أ : هريرة أبق الفؼ أردتف، لسػر
 ،«َوَدائُِعفُ  َتِضقعُ َٓ  ال ِذي اهللَ  َأْسَتْقدُِطُؽؿُ » قؾ: قال: بَؾك، قؾت: قال: القداع؟ طـد أققلف
 أي: ،(4)وذكره «...فؼال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ودَّطـل» قال: هريرة أبل طـ ماجف ابـ ورواه
 اسُتقدع. ما يحػظ كفسبحا أكَّف

 .(5)«َحِػَظف اشقئً  اْستُقِدع إذا» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سؿعت رسقل اهلل طـ ابـ طؿر 

َؼـا وأن ديــا، طؾقـا يحػظَ  أن اهلل فـسلل  خقر. لؽؾ   اجؿقعً  يقف 

                                                           
(، وابـ ماجف 3443) «جامع الرتمذي»(، و1611(، وأبق داود )1/7) «الؿسـد»يف رواه أحؿد ( 1)

 (.3738) «صحقح الرتمذي»(، وصححف إلباين يف 1861)
حف إلباين 1771ابـ ماجف )رواه (، و3445« )الرتمذي جامع» (1) صحقح »يف  (، وصحَّ

 (.1739) «الرتمذي
حف إلبا3444) «الرتمذي جامع» (3)  (.1739« )صحقح الرتمذي»يف  ين (، وصحَّ
حف إلباين 1815) «ســ ابـ ماجف»(، و515) «طؿؾ الققم والؾقؾة» (4)  صحقح»يف  (، وصحَّ

 (.1178) «ابـ ماجف
 (.1116) «صحقح مقارد الظؿآن»(، وصححف إلباين يف 1376رواه ابـ حبان )( 5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة680
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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َفسِ  ِت َوالظَّ ابَّ ْذَماُز ُزُلىِب الدَّ
َ
 أ

ُطـَا، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  َكَؿا ُأَود ُطَؽ  مِـ ل اْدنُ »  َوَأَماَكَتَؽ، ِديـََؽ، اهللَ  َأْسَتْقِدعُ » :َفقَُؼقُل  ُيَقد 
 طؾقؽ. يحػظفا أن اهلل أسلل أي: .(1)«َطَؿِؾَؽ  َوَخَقاتِقؿَ 

 إك ل اهللِ  َرُسقَل  َيا قال: َرُجاًل  َأنَّ  : هريرة أبل طـ اأيًض  «لرتمذياجامع » ويف
ا ،«َشَرٍف  ُكؾ   َطَؾك َوالت ْؽبِقرِ  اهللِ، بِتَْؼَقى َطَؾْقَؽ » :َقاَل  َفَلْوِصـِل. ُأَسافِرَ  َأنْ  ُأِريدُ   َأنْ  َفَؾؿَّ
ُجُؾ  َولَّك ُفؿ  » :َقاَل  الرَّ َػرَ  َطَؾْقفِ  نْ َوَهق   إَْرَض، َلفُ  اْصقِ  الؾ   .(2)«الس 

 َيا َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   إَِلك َرُجٌؾ  َجاءَ  قال:  مالؽ بـ أكس طـ اأيًض  الرتمذي ويف
ْدكِل، اَسَػرً  ُأِريدُ  إك ل اهللِ  َرُسقَل  َدكَ » :َقاَل  َفَزو   َوَغَػرَ » :َقاَل  ِزْدكِل. َقاَل: .«الت ْؼَقى اهللُ  َزو 
رَ » :َقاَل  َوُأم ل. َأكَْت  بَِلبِل لِزْدكِ  َقاَل: .«َذْكَبَؽ   .(3)«ُكـَْت  َحْقُثَؿا الَخقْرَ  َلَؽ  َوَيس 

 وحػظف، اهلل وداع يف يؽقن بلن ُيخؾ ػ لَِؿـ يدطق أن السػر أراد مـ يقصل ملسو هيلع هللا ىلص وكان
 ُأود طف هريرة أبا أتقُت » قال: وردان بـ مقسك طـ السـل ٓبـ «والؾقؾة الققم طؿؾ» فػل
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾَّؿـقف اشقئً  أخل ابـ يا أطؾ ُؿؽ َٓ أ : هريرة أبق الفؼ أردتف، لسػر
 ،«َوَدائُِعفُ  َتِضقعُ َٓ  ال ِذي اهللَ  َأْسَتْقدُِطُؽؿُ » قؾ: قال: بَؾك، قؾت: قال: القداع؟ طـد أققلف
 أي: ،(4)وذكره «...فؼال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ودَّطـل» قال: هريرة أبل طـ ماجف ابـ ورواه
 اسُتقدع. ما يحػظ كفسبحا أكَّف

 .(5)«َحِػَظف اشقئً  اْستُقِدع إذا» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سؿعت رسقل اهلل طـ ابـ طؿر 

َؼـا وأن ديــا، طؾقـا يحػظَ  أن اهلل فـسلل  خقر. لؽؾ   اجؿقعً  يقف 

                                                           
(، وابـ ماجف 3443) «جامع الرتمذي»(، و1611(، وأبق داود )1/7) «الؿسـد»يف رواه أحؿد ( 1)

 (.3738) «صحقح الرتمذي»(، وصححف إلباين يف 1861)
حف إلباين 1771ابـ ماجف )رواه (، و3445« )الرتمذي جامع» (1) صحقح »يف  (، وصحَّ

 (.1739) «الرتمذي
حف إلبا3444) «الرتمذي جامع» (3)  (.1739« )صحقح الرتمذي»يف  ين (، وصحَّ
حف إلباين 1815) «ســ ابـ ماجف»(، و515) «طؿؾ الققم والؾقؾة» (4)  صحقح»يف  (، وصحَّ

 (.1178) «ابـ ماجف
 (.1116) «صحقح مقارد الظؿآن»(، وصححف إلباين يف 1376رواه ابـ حبان )( 5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار681
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 الدابَّة بركق طـد يؼقَلفا أن لؾؿسؾؿ ُيستحبُّ  التل إذكار طـ الحديث كان لؼد
ػر، وطـد اكب طؾك الحؿقدة آثارها لفا مباركةٌ  أذكارٌ  وهل السَّ  سداد يف والؿسافر الرَّ
 والشرور. أفات مـ وحػظِف وسالمتف أمِره

ًٓ  كزل إذا لف ُيستحب   الؿسؾؿَ  إن   ثؿ   اِت  اهللِ  بَِؽؾَِؿاِت  َأُطقذ» :يؼقل أن َمـْز ـْ  التَّامَّ  مِ
ه ولؿ -اهلل بنذن- وُوقِل ُحػظَ  ذلؽ قال إنْ  ففنكَّ  :«َخَؾَؼ  َما َشر    يرتحَؾ  حتك شلءٌ  يضرَّ
 فقف. كزل الذي الؿؽان ذلؽ مـ

 اهلل رسقل سؿعت قالت:  حؽقؿ بـت َخْقلة حديث مـ «مسؾؿ صحقح» فػل
ـْ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص ًٓ  َكَزَل  َم اِت  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذ َقاَل: ُثؿ   َمـِْز ـْ  الت ام  هُ  َلؿْ  َؾَؼ،َخ  َما َشر   ِم  َيُضر 

ـْ  َيْرَتِحَؾ  َحت ك َشْلءٌ   .(1)«َذلَِؽ  َمـِْزلِفِ  ِم

ذٌ  بف واطتصامٌ   اهلل إلك التجاءٌ  فقف طظقؿٌ  دطاءٌ  وهق  كان ما خالَف  بؽؾؿاتف، وتعقُّ
ذ مـ الجاهؾقة أهؾ طؾقف ـ   التعقُّ َّٓ  يزيدهؿ ٓ مؿا ذلؽ وغقر ،وإحجار بالج  ،ارهؼً إ

ةً وذِ  ،اوضعػً   ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ تعالك: قال كؿا :لَّ
 إلقؿة ومغبَّتَفا ،القخقؿة طقاقبفا وبقَّـ ،آستعاذة هذه طؾقفؿ  فـعك ،[6]الجـ:

 إلقف وآلتجاءَ  ،وحده بف آستعاذة الؿممـقـ لعباده سبحاكف وشرع وأخرة، الدكقا يف
ا باد،الع وكقاصل ،إمقر مؼالقد بقده الذي هق إذ سقاه: دون  يؿؾؽ ٓ فنكَّف سقاه ما وأمَّ
ا وٓ اكػعً  لـػسف  لغقره. ذلؽ مـ اشقئً  يؿؾؽ أن طـ فضاًل  ضر 

ات اهلل بؽؾؿات أطقذ» وققلف:  هل ققؾ: اهلل وكؾؿاُت  وأطتصُؿ، أْلتجُئ  أي: «التام 

                                                           
 (.1718) «صحقح مسؾؿ» (1)
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 ى أو زأ ِصالما يكىله ِإذا ىصل مي
 اقسية أو بلدة يِسيد دخىهل

 

.   
 444 

 

ي
َ
ْو َبْلَدة  ُيِسيُد ُدُخىَلَها َما َيُقىُلُه ِإذا َهَصَى َمْنِزال  أو َزأ

َ
 َقْسَيت  أ

ات» :ومعـك الؼدرية، الؽقكقة الؽؾؿات هل :وققؾ الؼرآن،  يؾحُؼفا ٓ التل :أي «التام 
 البشر. كالمَ  يؾحُؼ  كؿا طْقٌب  وٓ ،كؼٌص 

  طبادةٌ  آستعاذة وأنَّ  اهلل، بصػات آستعاذة مشروطقة طؾك دٓلةٌ  الحديث ويف
 امخؾققً  كان لق إذ بؿخؾقق، لقس -الؼرآن ومـف- اهلل كالمَ  وأنَّ  اهلل، لغقر اصرُفف يجقز ٓ
 العظقؿ. باهلل شركٌ  هل بؾ تجقز ٓ بالؿخؾقق آستعاذة ٕنَّ  بف: يستعذ َلؿ

 أو حققانٍ  مـ الشرُّ  بف قام مخؾقٍق  أي   يف شر   كؾ   مـ أي: :«خؾؼ ما شر   مـ» وققُلف:
ةً  أو ،اجـق   أو كان اإكسق   غقِره،  البالء. أكقاع مـ كقعٍ  أيَّ  صاطؼًة، أو اريحً  أو دابًَّة، أو هامَّ

 محػقظٌ  ٕكَّف كان: شلءٍ  أيَّ  «ذلؽ َمـْزلف مـ يرتحؾ حت ك شلءٌ  يضره َلؿ» وققُلف:
، قابؾقَّةُ  وغقره الدطاء هذا يف ُيشرتط لؽـ اهلل، بحػظ ةُ  الؿحؾ  ـُ  الـقَّة، وصحَّ  الثؼة وحس
 اإلكساُن. يـزُلف مـزلٍ  كؾ   يف طؾقف الؿقاضبة طؾك والحرُص  ، باهلل

 وتجربًة، دلقاًل  صدَقف طؾِؿـا صادٌق، وققٌل  صحقٌح  خربٌ هذا» : الؼرصبل يؼقل
ين فؾؿ طؾقف طؿؾُت  الخرب هذا سؿعُت  مـذ ك لفن  طؼرٌب  فؾدغْتـل تركُتف أن إلك شلءٌ  يضرَّ

رُت  ،لقاًل  بالؿفدية ذ أن كسقُت  قد بل فنذا كػسل يف فتػؽَّ  .(1)«الؽؾؿات بتؾؽ أتعقَّ

ُفؿ  » يؼقل: أن بؾدةٍ  أو قريةٍ  دخقَل  أراد إذا لؾؿسؾؿ وُيستحبُّ  َؿَقاِت  َرب   الؾ   الس 
بْ  ، َوَما عِ الس  ـَ ـَ إَر َوَرب   َأْضَؾْؾ ْبعِ  ِضق ، َوَما الس  ـَ ـِ الّش  َوَرب   َأْقَؾْؾ ، َوَما َقاصِق ـَ  َوَرب   َأْضَؾْؾ

َياِح  ، َوَما الر  ـَ  بَِؽ  َوَكُعقذ فِقَفا، َما وَخْقرَ  َأْهِؾَفا، َوَخْقرَ  الَؼْرَيِة، َهْذهِ  َخْقرَ  َكْسَللَُؽ  َفنِك ا َذَرْي
ـْ  َها ِم  يريد قريةً  رأى كؾَّؿا ذلؽ يؼقل كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  ٕنَّ  :«فِقَفا َما َوَشر   َأْهِؾَفا َوَشر   َشر 

ـْ  وغقُره الـسائلكؿا رواه  :دخقَلفا  ُيِريدُ  َقْرَيةً  َيرَ  َلؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  :(2) ُصَفْقٍب  َط
َّٓ  ُدُخقَلَفا ـَ  فَقالَ إِ   .َيَراَها ِحق

 والضقاع، وإبـقة الؿساكـ مـ الـاُس  فقف يجتؿع يالذ لؾؿقضع اسؿٌ  :والؼريةُ 
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعالك ققلف يف كؿا الؿدن طؾك ُتطؾؼ وقد

                                                           
 (.114)ص:« تقسقر العزيز الحؿقد»اهلل يف  ( ذكره الشقخ سؾقؿان بـ طبد1)
السؾسؾة »(، وصححف إلباين يف 547) لؾـسائل «طؿؾ الققم والؾقؾة»(، و1634رواه الحاكؿ )( 1)

 (. 1759) «الصحقحة
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ي
َ
ْو َبْلَدة  ُيِسيُد ُدُخىَلَها َما َيُقىُلُه ِإذا َهَصَى َمْنِزال  أو َزأ

َ
 َقْسَيت  أ

ات» :ومعـك الؼدرية، الؽقكقة الؽؾؿات هل :وققؾ الؼرآن،  يؾحُؼفا ٓ التل :أي «التام 
 البشر. كالمَ  يؾحُؼ  كؿا طْقٌب  وٓ ،كؼٌص 

  طبادةٌ  آستعاذة وأنَّ  اهلل، بصػات آستعاذة مشروطقة طؾك دٓلةٌ  الحديث ويف
 امخؾققً  كان لق إذ بؿخؾقق، لقس -الؼرآن ومـف- اهلل كالمَ  وأنَّ  اهلل، لغقر اصرُفف يجقز ٓ
 العظقؿ. باهلل شركٌ  هل بؾ تجقز ٓ بالؿخؾقق آستعاذة ٕنَّ  بف: يستعذ َلؿ

 أو حققانٍ  مـ الشرُّ  بف قام مخؾقٍق  أي   يف شر   كؾ   مـ أي: :«خؾؼ ما شر   مـ» وققُلف:
ةً  أو ،اجـق   أو كان اإكسق   غقِره،  البالء. أكقاع مـ كقعٍ  أيَّ  صاطؼًة، أو اريحً  أو دابًَّة، أو هامَّ

 محػقظٌ  ٕكَّف كان: شلءٍ  أيَّ  «ذلؽ َمـْزلف مـ يرتحؾ حت ك شلءٌ  يضره َلؿ» وققُلف:
، قابؾقَّةُ  وغقره الدطاء هذا يف ُيشرتط لؽـ اهلل، بحػظ ةُ  الؿحؾ  ـُ  الـقَّة، وصحَّ  الثؼة وحس
 اإلكساُن. يـزُلف مـزلٍ  كؾ   يف طؾقف الؿقاضبة طؾك والحرُص  ، باهلل

 وتجربًة، دلقاًل  صدَقف طؾِؿـا صادٌق، وققٌل  صحقٌح  خربٌ هذا» : الؼرصبل يؼقل
ين فؾؿ طؾقف طؿؾُت  الخرب هذا سؿعُت  مـذ ك لفن  طؼرٌب  فؾدغْتـل تركُتف أن إلك شلءٌ  يضرَّ

رُت  ،لقاًل  بالؿفدية ذ أن كسقُت  قد بل فنذا كػسل يف فتػؽَّ  .(1)«الؽؾؿات بتؾؽ أتعقَّ

ُفؿ  » يؼقل: أن بؾدةٍ  أو قريةٍ  دخقَل  أراد إذا لؾؿسؾؿ وُيستحبُّ  َؿَقاِت  َرب   الؾ   الس 
بْ  ، َوَما عِ الس  ـَ ـَ إَر َوَرب   َأْضَؾْؾ ْبعِ  ِضق ، َوَما الس  ـَ ـِ الّش  َوَرب   َأْقَؾْؾ ، َوَما َقاصِق ـَ  َوَرب   َأْضَؾْؾ

َياِح  ، َوَما الر  ـَ  بَِؽ  َوَكُعقذ فِقَفا، َما وَخْقرَ  َأْهِؾَفا، َوَخْقرَ  الَؼْرَيِة، َهْذهِ  َخْقرَ  َكْسَللَُؽ  َفنِك ا َذَرْي
ـْ  َها ِم  يريد قريةً  رأى كؾَّؿا ذلؽ يؼقل كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  ٕنَّ  :«فِقَفا َما َوَشر   َأْهِؾَفا َوَشر   َشر 

ـْ  وغقُره الـسائلكؿا رواه  :دخقَلفا  ُيِريدُ  َقْرَيةً  َيرَ  َلؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  :(2) ُصَفْقٍب  َط
َّٓ  ُدُخقَلَفا ـَ  فَقالَ إِ   .َيَراَها ِحق

 والضقاع، وإبـقة الؿساكـ مـ الـاُس  فقف يجتؿع يالذ لؾؿقضع اسؿٌ  :والؼريةُ 
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعالك ققلف يف كؿا الؿدن طؾك ُتطؾؼ وقد

                                                           
 (.114)ص:« تقسقر العزيز الحؿقد»اهلل يف  ( ذكره الشقخ سؾقؿان بـ طبد1)
السؾسؾة »(، وصححف إلباين يف 547) لؾـسائل «طؿؾ الققم والؾقؾة»(، و1634رواه الحاكؿ )( 1)

 (. 1759) «الصحقحة
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار683
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ةَ  ويؼال أكطاكقة، إكَّفا :ققؾ فؼد [13]يس: ﴾پ  هذا فننَّ  وطؾقف ،الؼرى أم   لؿؽَّ
 الؿديـة. أو الؼرية دخقل طـد يؼال الدطاءُ 

ُفؿ  » وققُلف: َؿقَ  َرب   الؾ  ْبعِ  اِت الس  ـَ  َوَما الس  ٌؾ  فقف «َأْضَؾْؾ  بربقبقتف  اهلل إلك تقسُّ
 طؾقفا، وما وإرض والؼؿر والشؿس الـُّجقم مـ تحتفا أضؾَّت وما السبع لؾسؿقات

 كالظؾَّة. لف وكاكت وطؾت طؾقف ارتػعت ما أي اإلضالل: مـ «أضؾؾـ وما» فؼقُلف

ـَ  َوَرب  » وققلف: ْبعِ  إَْرِضق ـَ  َوَما الس   طؾك حؿؾتف ما والؿراُد: اإلقالل مـ «َأْقَؾْؾ
 ذلؽ. وغقر وإشجار والّدواب   الـاس مـ ضفرها

ـِ الش   َوَرب  » وققلف: ـَ  َوَما قَاصِق دُّ  اإلغقاءُ  :وهق اإلضالل مـ «َأْضَؾْؾ  سبقؾ طـ والصَّ
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ تعالك: اهلل قال اهلل،
 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳
            ﯁ ﯀
 .[111-117الـساء:] ﴾

 وأنَّ  محقٌط، شلءٍ  بؽؾ   سبحاكف وأكَّف ومؾقُؽف، شلءٍ  كؾ   ربُّ   اهللَ  أنَّ  العبدُ  طؾؿ وإذا
 شلءٌ  ُيعجزه ٓ شلٍء، كؾ   يف كافذةٌ  سبحاكف ومشقئَتف شلٍء، لؽؾ   شامؾةٌ  سبحاكف قدرَتف

 سقاه. اأحدً  يخػ ولؿ وحده، بف واستعاذ وحده إلقف لجل :السؿاء يف وٓ إرض يف

َياِح  َوَرب  » وققلف: ـَ  َوَما الر  ياح ذرْتف :يؼال «َذَرْي  أصاَرتف، أي: :وَتذروه وأذَرتف الر 

 .[45]الؽفػ: ﴾مج حج يث ىث مث جث ىتيت مت خت حت﴿ تعالك: ققلف ومـف

ا» وققلف:   اهلل سمال فقف «فقفا ما وخقر ؾفاأه وخقر الؼرية هذه خقرَ  كسللؽ فنك 
رَ  وأن خقرها، مـ َيؿـَحف وأن طؾقف، مباركةً  الؼريةَ  هذه يجعَؾ  أن  فقفا الُسؽـك لف ُيَقس 

 وآستؼامة والصالح اإليؿان مـ طـدهؿ ما أي: :«أهؾفا وخقر» والعافقة، بالسالمة
 والؿطاطؿ لؿساكـوا الـاس مـ أي: «فقفا ما وخقر» ذلؽ، وكحق الخقر طؾك والتعاون

 ذلؽ. وغقر
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ي
َ
ْو َبْلَدة  ُيِسيُد ُدُخىَلَها َما َيُقىُلُه ِإذا َهَصَى َمْنِزال  أو َزأ

َ
 َقْسَيت  أ

ها مـ بؽ وكعقذ» وققلف: ذٌ  فقف «فقفا ما وشر   أهؾفا، وشر   شر   جؿقع مـ  باهلل تعقُّ
 طؾقف. احتقت فقؿا أو لفا، الساكـقـ يف أو كػِسفا الؼرية يف سقاء والؿمذيات، رورالشُّ 

ذ الخقرَ  اهلل لسمال جامعةٌ  دطقةٌ  ففذه ؾال بعد الشر   مـ بف والتعقُّ  سبحاكف إلقف تقسُّ
 شلء. لؽؾ   بربقبقَّتف

 وولده وأهؾف ووالديف لـػسف الدطاء مـ اإلكثارُ  سػره يف لف ُيستحبُّ  الؿسافرَ  إنَّ  ثؿَّ 
 دطقةَ  ٕنَّ  : اهلل طؾك اإللحاح مع أجَؿَعف، الدطاء مـ ويتخقَّر الؿسؾؿقـ، وجؿقع
 مستجابٌة. الؿسافر

  دطقات ثالُث » :امرفقطً   أكس حديث مـ لؾبقفؼل «الؽربى الســ» فػل
ٓ :  .(1)«الؿسافر ودطقةُ  الصائؿ، ودطقةُ  القالد، دطقةُ  ُترد 

 اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ ماجف وابـ الرتمذيأبق داود و وروى
: شؽ   ٓ مستجابات دطقات ثالُث » :ملسو هيلع هللا ىلص ـ   ودطقة الؿسافر، ودطقة الؿظؾقم، دطقة فقف

 .(2)«لقلده القالد

 وحسـ وشؽره ِذكره طؾك يعقــا وأن لطاطتف، اجؿقعً  يقفؼـا أن اهلل أسللو هذا
 مجقب. سؿقع إكَّف شموكـا، كؾ   ويف وإقامتـا سػركا يف طبادتف

 

 
 

│ 

                                                           
 (.314تؼدم تخريجف )ص: (1)
 (.163تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة684
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ي
َ
ْو َبْلَدة  ُيِسيُد ُدُخىَلَها َما َيُقىُلُه ِإذا َهَصَى َمْنِزال  أو َزأ

َ
 َقْسَيت  أ

ها مـ بؽ وكعقذ» وققلف: ذٌ  فقف «فقفا ما وشر   أهؾفا، وشر   شر   جؿقع مـ  باهلل تعقُّ
 طؾقف. احتقت فقؿا أو لفا، الساكـقـ يف أو كػِسفا الؼرية يف سقاء والؿمذيات، رورالشُّ 

ذ الخقرَ  اهلل لسمال جامعةٌ  دطقةٌ  ففذه ؾال بعد الشر   مـ بف والتعقُّ  سبحاكف إلقف تقسُّ
 شلء. لؽؾ   بربقبقَّتف

 وولده وأهؾف ووالديف لـػسف الدطاء مـ اإلكثارُ  سػره يف لف ُيستحبُّ  الؿسافرَ  إنَّ  ثؿَّ 
 دطقةَ  ٕنَّ  : اهلل طؾك اإللحاح مع أجَؿَعف، الدطاء مـ ويتخقَّر الؿسؾؿقـ، وجؿقع
 مستجابٌة. الؿسافر

  دطقات ثالُث » :امرفقطً   أكس حديث مـ لؾبقفؼل «الؽربى الســ» فػل
ٓ :  .(1)«الؿسافر ودطقةُ  الصائؿ، ودطقةُ  القالد، دطقةُ  ُترد 

 اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ ماجف وابـ الرتمذيأبق داود و وروى
: شؽ   ٓ مستجابات دطقات ثالُث » :ملسو هيلع هللا ىلص ـ   ودطقة الؿسافر، ودطقة الؿظؾقم، دطقة فقف

 .(2)«لقلده القالد

 وحسـ وشؽره ِذكره طؾك يعقــا وأن لطاطتف، اجؿقعً  يقفؼـا أن اهلل أسللو هذا
 مجقب. سؿقع إكَّف شموكـا، كؾ   ويف وإقامتـا سػركا يف طبادتف

 

 
 

│ 

                                                           
 (.314تؼدم تخريجف )ص: (1)
 (.163تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار685
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ـَّة مـ إنَّ   وُيققك، لُقحَػظَ  :«اهلل سؿاب» وشرابف صعامف بدء طـد يؼقل أن لؾؿسؾؿ السُّ
 وشرابف. صعامف يف فل ولُقباَرك

 ُكـُْت » قال:  سؾؿة أبل بـ طؿر طـ «صحقحقفؿا» يف ومسؾؿ البخاري روى
ْحَػِة، فِل َتطِقُش  َيِدي َوَكاكَْت  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  ْجرِ حِ  فِل امً اَل غُ   :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  لِل َفَؼاَل  الصَّ
ا َوُكْؾ  بَِقِؿقـَِؽ، َوُكْؾ  اهللَ، َسؿ   ،مُ اَل غُ  َيا»  .(1)«َبْعدُ  صِْعَؿتِل تِْؾَؽ  َزاَلْت  َفَؿا :«ِؾقَؽ يَ  ِمؿ 

 أبل ســ» فػل صعامف، يف لف ُيباَرك أكَّف :مـفا كثقرٌة، فقائُد  الطعام طؾك التسؿقة ويف 
ه طـ أبقف، طـ وحشل، بـ حرب بـ َوحشل طـ وغقرهؿا ماجف وابـ «داود  : جد 

َٓ  َكْلُكُؾ  إِكَّا اهللِ  َرُسقَل  َيا َقاُلقا: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   َأْصَحاَب  َأنَّ   «َتْػَترُِققنَ  َفَؾَعؾ ُؽؿْ » :َقاَل  َكْشَبُع؟َو
 .(2)«فِقفِ  َلُؽؿْ  ُيَباَركْ  َطَؾْقفِ  اهللِ  اْسؿَ  َواْذُكُروا َصَعاِمُؽْؿ، َطَؾك َفاْجَتِؿُعقا» :َقاَل  َكَعْؿ. َقاُلقا:

 ـيت فال وإبعاُده، الشقطان صردُ  :الطعام طؾك التسؿقة فقائد ومـ  مشاركة مـ ؿؽَّ
 َمعَ  َحَضْرَكا إِذا ُكـَّا» قال:  حذيػة طـ «مسؾؿ صحقح» فػل :صعامف يف اإلكسان

 َمَعفُ  َحَضْركَا َوإِكَّا َيَدُه، َفَقَضعَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َيْبَدأَ  َحتَّك َأْيِديـَا َكَضعْ  َلؿْ  اَصَعامً  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  
ةً   اهللِ  َرُسقُل  َفَلَخذَ  الطََّعاِم، فِل َيَدَها لَِتَضعَ  َفَذَهبَْت  ُتْدَفُع، َفاَكَلكَّ  َجاِرَيةٌ  َفَجاَءْت  اَصَعامً  َمرَّ
ْقطَانَ  إِن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َفَؼاَل  بَِقِدِه، َفَلَخذَ  ُيْدَفُع، َكَلكََّؿا َأْطَرابِل   َجاءَ  ُثؿَّ  بَِقِدَها، ملسو هيلع هللا ىلص  الش 

ٓ   الط َعامَ  َيْسَتِحؾ    َفَلَخْذُت  بَِفا، لَِقْسَتِحؾ   الَجاِرَيةِ  بَِفِذهِ  َجاءَ  َوإِك فُ  َطَؾْقِف، اهللِ  اْسؿُ  ُيْذَكرَ  َأ
 فِل َيَده إِن   بَِقِدهِ  َكْػِسل َوال ِذي بِقَِدِه، َفَلَخْذُت  بِِف، لَِقْسَتِحؾ   إَْطَرابِل   بَِفَذا َفَجاءَ  بَِقِدَها،
 .(3)«َيِدَها َمعَ  َيِدي

                                                           
 (.1111) «صحقح مسؾؿ»(، و5376) «صحقح البخاري» (1)
 (.3186) «ســ ابـ ماجف»(، و3764) «ســ أبل داود»(، و3/511) «الؿسـد»يف  رواه أحؿد (1)
 (.1117) «صحقح مسؾؿ» (3)
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َساِب  َعاِم َوالشَّ ْذَماُز الطَّ
َ
 أ

 دخقل طـد لتسؿقةا الؿسؾؿُ  يرتك طـدما- يؼقل طانَ الشق أنَّ  آخر حديث يف وثبت
 لؾشقطان، صاردةٌ  التسؿقةَ  أنَّ  هذا ويف ،«والَعشاء الؿبقت أدركتؿ» :-صعامف وطـد بقتف

 أن الؿسؾؿَ  ويؽػل والشراب، الطعام يف الؿشاركةِ  ومـ الؿـْزل، دخقل مـ لف ماكعةٌ 
ا «اهلل سؿاب» الؿقضع هذا يف يؼقل  طـ حديٌث  هبا يثبت فَؾؿ «الرحقؿ الرحؿـ» زيادة أمَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص الـَبِل  

ل يف التسؿقةَ  كسَل  إن الؿسؾؿَ  إنَّ  ثؿَّ   ذكر إذا أثـائف يف يؼقل أن لف ُيشَرعُ  صعامف أوَّ
َلف اهلل سؿاب»  أنَّ  : طائشة طـ وغقُرهؿا ماجف وابـ داود أبق روى فؼد ،«وآخَره أو 

 اهللِ  اْسؿَ  َيْذُكرَ  َأنْ  َكِسلَ  َفنِنْ  َتَعالَك، اهللِ  اْسؿَ  ْؾَقْذُكرِ فَ  َأَحُدُكؿْ  َأَكَؾ  إِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
لِفِ  فِل َتَعاَلك َلفُ  اهللِ  ؿِ سابِ  َفْؾقَُؼْؾ: َأو   .(1)«َوآِخَرهُ  َأو 

 يف الؿسؾؿُ  كسقفا فننَّ  بالطعام، البدء قبؾ التسؿقة محؾَّ  أنَّ  الحديُث  هذا أفاد وقد
 الحديث. يف الؿذكقرة الصقغة هبذه أثـائف يف تسؿقةبال يليت أن أجزأه الؿقضع هذا

 الؿسؾؿُ  أتك إذا بطـف يف ما يستؼلء الشقطان أنَّ  ضعٌػ  إسـاده يف حديث يف جاء وقد
 كان قال:  مْخشل   بـ أمقَّة طـ والـسائل داود أبق رواه فقؿا وذلؽ :التسؿقة هبذه

َّٓ  صعامف مـ يبَؼ  َلؿ حتك ُيسؿ   فَؾؿ يلكؾ، ورجٌؾ  اجالًس  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ا ُلؼؿًة،إ  فؾؿَّ
َلف اهلل بسؿ قال: فقف إلك رفعفا  الشقطانُ  زال ما» قال: ثؿَّ  الـَبِّل، فضحؽ وآخَره، أوَّ
ا معف، يلكُؾ  َـّ  ،(2)«بطـف يف ما استؼاءَ  اهلل اسؿَ  ذكر فؾؿ  ػف ضعقٌػ، الحديَث  لؽ  ضعَّ

ا وغقُره، حجر ابـ الحافظ  اهلل بسؿ» :بؼقل كسَل  َمـ حؼ   يف امالطع أثـاء يف التسؿقة وأمَّ
َلف  قبؾف. الذي الحديث يف كؿا ثابتةٌ  ففل «وآخَره أو 

 يرضك  اهلل فننَّ  وشربف، صعامف مـ فرغ إذا  اهلل َيحؿدَ  أن الؿسؾؿ طؾك ثؿَّ 
 قال قال:  مالؽ بـ أكس طـ صحقحف يف مسؾؿٌ  روى :ذلؽ فعؾ إذا طبده طـ

ـِ  َقْرَضكلَ  اهللَ  إِن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل  َيْشَرَب  َأوْ  َطَؾْقَفا، َفَقْحَؿَدهُ  إَْكَؾةَ  َيْلُكَؾ  َأنْ  الَعْبدِ  َط
                                                           

حف3164) «ســ ابـ ماجف»و (،1858) «جامع الرتمذي»و (،3767) «ســ أبل داود» (1)  (، وصحَّ
 (.381) «صحقح الجامع»يف  إلباين

 (.7/16) «إرواء الغؾقؾ»واكظر: (، 3768) «ســ أبل داود»(، و4/336) «الؿسـد» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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َساِب  َعاِم َوالشَّ ْذَماُز الطَّ
َ
 أ

 دخقل طـد لتسؿقةا الؿسؾؿُ  يرتك طـدما- يؼقل طانَ الشق أنَّ  آخر حديث يف وثبت
 لؾشقطان، صاردةٌ  التسؿقةَ  أنَّ  هذا ويف ،«والَعشاء الؿبقت أدركتؿ» :-صعامف وطـد بقتف

 أن الؿسؾؿَ  ويؽػل والشراب، الطعام يف الؿشاركةِ  ومـ الؿـْزل، دخقل مـ لف ماكعةٌ 
ا «اهلل سؿاب» الؿقضع هذا يف يؼقل  طـ حديٌث  هبا يثبت فَؾؿ «الرحقؿ الرحؿـ» زيادة أمَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص الـَبِل  

ل يف التسؿقةَ  كسَل  إن الؿسؾؿَ  إنَّ  ثؿَّ   ذكر إذا أثـائف يف يؼقل أن لف ُيشَرعُ  صعامف أوَّ
َلف اهلل سؿاب»  أنَّ  : طائشة طـ وغقُرهؿا ماجف وابـ داود أبق روى فؼد ،«وآخَره أو 

 اهللِ  اْسؿَ  َيْذُكرَ  َأنْ  َكِسلَ  َفنِنْ  َتَعالَك، اهللِ  اْسؿَ  ْؾَقْذُكرِ فَ  َأَحُدُكؿْ  َأَكَؾ  إِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
لِفِ  فِل َتَعاَلك َلفُ  اهللِ  ؿِ سابِ  َفْؾقَُؼْؾ: َأو   .(1)«َوآِخَرهُ  َأو 

 يف الؿسؾؿُ  كسقفا فننَّ  بالطعام، البدء قبؾ التسؿقة محؾَّ  أنَّ  الحديُث  هذا أفاد وقد
 الحديث. يف الؿذكقرة الصقغة هبذه أثـائف يف تسؿقةبال يليت أن أجزأه الؿقضع هذا

 الؿسؾؿُ  أتك إذا بطـف يف ما يستؼلء الشقطان أنَّ  ضعٌػ  إسـاده يف حديث يف جاء وقد
 كان قال:  مْخشل   بـ أمقَّة طـ والـسائل داود أبق رواه فقؿا وذلؽ :التسؿقة هبذه

َّٓ  صعامف مـ يبَؼ  َلؿ حتك ُيسؿ   فَؾؿ يلكؾ، ورجٌؾ  اجالًس  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ا ُلؼؿًة،إ  فؾؿَّ
َلف اهلل بسؿ قال: فقف إلك رفعفا  الشقطانُ  زال ما» قال: ثؿَّ  الـَبِّل، فضحؽ وآخَره، أوَّ
ا معف، يلكُؾ  َـّ  ،(2)«بطـف يف ما استؼاءَ  اهلل اسؿَ  ذكر فؾؿ  ػف ضعقٌػ، الحديَث  لؽ  ضعَّ

ا وغقُره، حجر ابـ الحافظ  اهلل بسؿ» :بؼقل كسَل  َمـ حؼ   يف امالطع أثـاء يف التسؿقة وأمَّ
َلف  قبؾف. الذي الحديث يف كؿا ثابتةٌ  ففل «وآخَره أو 

 يرضك  اهلل فننَّ  وشربف، صعامف مـ فرغ إذا  اهلل َيحؿدَ  أن الؿسؾؿ طؾك ثؿَّ 
 قال قال:  مالؽ بـ أكس طـ صحقحف يف مسؾؿٌ  روى :ذلؽ فعؾ إذا طبده طـ

ـِ  َقْرَضكلَ  اهللَ  إِن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل  َيْشَرَب  َأوْ  َطَؾْقَفا، َفَقْحَؿَدهُ  إَْكَؾةَ  َيْلُكَؾ  َأنْ  الَعْبدِ  َط
                                                           

حف3164) «ســ ابـ ماجف»و (،1858) «جامع الرتمذي»و (،3767) «ســ أبل داود» (1)  (، وصحَّ
 (.381) «صحقح الجامع»يف  إلباين

 (.7/16) «إرواء الغؾقؾ»واكظر: (، 3768) «ســ أبل داود»(، و4/336) «الؿسـد» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار687
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ْرَبةَ   .(1)«َطَؾقَْفا َفَقْحَؿَدهُ  الش 

ـَّة يف جاء وقد ـ فنن الطعام، بعد لؾحؿد طديدة صقَغٌ  السُّ  حػظفا مـ الؿسؾؿُ  تؿؽَّ
ة هذا هبا واإلتقان ة، وهذا مرَّ ف يف ؿُؾ أك -شؽَّ  ٓ- ففق مرَّ  لـبق ف متابعتف يف وأبؾغُ  حؼ 

ـ َلؿ وإن ،ملسو هيلع هللا ىلص  كؾؿةٌ  ففل ،«هلل الحؿد» صعامف: طِؼب يؼقل أن َيَدع فال ذلؽ مـ يتؿؽَّ
 . اهلل إلك حبقبةٌ  مباَركةٌ  طظقؿةٌ 

 معاذ طـ والرتمذي داود أبق رواه ما :الطعام بعد الحؿد يف الثابتة الِصَقغ ومـ 
ـْ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : أكس بـا  ال ِذي هللِ  الَحْؿُد  َقاَل: ُثؿ   اَصَعامً  َأَكَؾ  َم

ـْ  َوَرَزَقـِقفِ  الط َعامَ  َهَذا َأْصَعَؿـِل َٓ  ِمـ ل َحْقلٍ  َغْقرِ  ِم ٍة،َو مَ  َما َلفُ  ُغِػرَ  ُقق  ـْ  َتَؼد   .(2)«َذْكبِفِ  ِم

 َمائَِدَتفُ  َرَفعَ  إِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَبِلَّ  َأنَّ  : أمامة أبل طـ البخاري رواه ما :ومـفا 
َٓ  َمْؽِػل   َغْقرَ  فِقِف، اُمَباَركً  اَصق بً  اَكثِقرً  هللِ  الَحْؿُد » :َقاَل  َٓ  ُمَقد عٍ َو  .(3)«َرب ـَا َطـْفُ  ُمْسَتْغـًكَو

َٓ  َمْؽِػل   َغْقرَ » ققلف: ومعـك َٓ  ُمَقد عٍ َو  قال: فؽلك ف الحؿد، أي: «َطـْفُ  ُمْسَتْغـًكَو
 الحؿد. هذا طـ ُمستغـًك وٓ ُمقدَّع، وٓ َمؽػل   غقر اكثقرً  احؿدً 

 َقغ ومـ  أكَّف ُجبقر بـ الرحؿـ طبد طـ وغقُره أحؿد رواه ما :هذا يف القاردة الص 
ثف ب إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿع كان أكَّف سـقـ، ثؿان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل خدم رجٌؾ  حدَّ  إلقف ُقر 

 وأقـقَت، وأغـقَت  وأسؼقَت، أصعؿَت  الؾ فؿ  » قال: غفر وإذا ،«اهلل سؿاب» يؼقل: الطعامُ 
 .(4)«أططقَت  ما طؾك الحؿد فؾَؽ  وأحققَت، وَهديَت 

 وابتؾ ت الظؿلُ  ذهب» يؼقل: أن صقامف مـ اإلفطار صعامَ  تـاول إذا لؾؿسؾؿ وُيستحبُّ 
 َكانَ  قال:  طؿر ابـ طـ داود أبق رواه لِؿا :«اهلل شاء إن إجر وثبت العروق

 .(5)«اهللُ  َشاءَ  إِنْ  إَْجرُ  َوَثَبَت  الُعُروُق، َواْبَتؾ ِت  الظ َؿُل، َذَهَب » :َقاَل  َأْفَطرَ  إِذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قُل َرُس 

                                                           
 (.186تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.186تؼدم تخريجف )ص: (1)
 (.186تؼدم تخريجف )ص: (3)
 (.186تؼدم تخريجف )ص: (4)
 (.186 تؼدم تخريجف )ص: (5)

.   
 444 

 

َساِب  َعاِم َوالشَّ ْذَماُز الطَّ
َ
 أ

ـَّة جاءت وقد  أن لؾؿسؾؿ فُقستحبُّ  الطعام، ٕهؾ هبا ُيدطك إدطقة مـ بلكقاع السُّ
ر ما يحػظَ  م أو ضقَّػف لَِؿـ يؼقلف وأن ذلؽ، مـ لف تقسَّ  .اصعامً  لف قدَّ

 َأْقَبْؾُت  قال:  الؿؼداد طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :إدطقة هذه ومـ 
ـَ  َوَأْبَصاُرَكا َأْسَؿاُطـَا َذَهبَْت  َوَقدْ  لِل، َوَصاِحبَانِ  َأكَا  َفَذَكرَ  ...،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َفَلَتْقـَا الَجْفِد، َم

ـْ  َأْصِعؿْ  الؾ ُفؿ  » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  وفقف: بُِطقلِِف، الَحِديَث  ـْ  َواْسِؼ  َأْصَعَؿـِل َم  .(1)«َسَؼاكِل َم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَزَل  قال:  ُبسر بـ اهلل طبد طـ اأيًض  مسؾؿ رواه ما :ومـفا 
بْـَا َقاَل: َأبِل، َطَؾك ن وهق ،احقًس  ]أي َوَوْصبَةً  اَصَعامً  إَِلقْفِ  َفَؼرَّ ؿـ[ وإَقِط التؿر مـ مؽقَّ  ،والسَّ

ـَ  الـََّقى َوُيْؾِؼل َيْلُكُؾفُ  َفَؽانَ  بِتَْؿرٍ  ُأتَِل  ُثؿَّ  مِـَْفا، َفَلَكَؾ  بَّ  َوَيْجَؿعُ  إِْصبَِعقْفِ  َبْق  َوالُقْسَطك، اَبةَ السَّ
ـْ  الَِّذي َكاَوَلفُ  ُثؿَّ  َفَشِرَبُف، بَِشَراٍب  ُأتَِل  ُثؿَّ   :-بَّتِفِ َدا بِؾَِجامِ  َوَأَخذَ - َأبِل َفَؼاَل  َقاَل: َيِؿقـِِف، َط

ُفؿ  » َفَؼاَل: َلـَا. اهللَ  اْدعُ   .(2)«َواْرَحْؿُفؿْ  لَُفؿْ  َواْغِػرْ  َرَزْقَتُفْؿ، فِقَؿا َلُفؿْ  َباِركْ  الؾ 

 َسْعدِ  إَِلك َجاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَبِلَّ  َأنَّ  : مالؽ بـ أكس طـ داود أبق رواه ما :ومـفا 
ـِ ا ائُِؿقَن، ِطـَْدُكؿُ  َأْفَطرَ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َقاَل  ؿَّ ثُ  َفَلَكَؾ، َوَزْيٍت  بُِخْبزٍ  َفَجاءَ  ُطَباَدَة، ب  َوَأَكَؾ  الص 

 .(3)«ئَِؽةُ اَل الؿَ  َطَؾْقُؽؿُ  َوَصؾ ْت  إَْبَراُر، َصَعاَمُؽؿُ 

 لف أبَركَ  ذلؽ لقؽقن وأذكاره: آدابف الطعام يف يراطل أن بالؿسؾؿ جؿقٌؾ  هق وكؿ
 وأمرَأ. وأهـل صعامف يف

طعام أربًعا: فؼد َكُؿَؾ: إذا ُذكَِر اسؿ اهلل يف أولف، لا جؿع اإذ» :  قال اإلمام أحؿد
 .(4)«طؾقف إيدي، وكان مـ حؾ   توحؿد اهلل يف آخره، وكثر

 وباهلل وحده التقفقؼ.
 

                                                           
 (.1155« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.1141) «صحقح مسؾؿ» (1)
 (،1747وابـ ماجف ) (،3854) «ســ أبل داود»(، و3/117) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (3)

حف  (.3163« )صحقح أبل داود »إلباين يف  وصحَّ
 (.4/131) «زاد الؿعاد»اكظر:  (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة688
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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َساِب  َعاِم َوالشَّ ْذَماُز الطَّ
َ
 أ

ـَّة جاءت وقد  أن لؾؿسؾؿ فُقستحبُّ  الطعام، ٕهؾ هبا ُيدطك إدطقة مـ بلكقاع السُّ
ر ما يحػظَ  م أو ضقَّػف لَِؿـ يؼقلف وأن ذلؽ، مـ لف تقسَّ  .اصعامً  لف قدَّ

 َأْقَبْؾُت  قال:  الؿؼداد طـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما :إدطقة هذه ومـ 
ـَ  َوَأْبَصاُرَكا َأْسَؿاُطـَا َذَهبَْت  َوَقدْ  لِل، َوَصاِحبَانِ  َأكَا  َفَذَكرَ  ...،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َفَلَتْقـَا الَجْفِد، َم

ـْ  َأْصِعؿْ  الؾ ُفؿ  » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  وفقف: بُِطقلِِف، الَحِديَث  ـْ  َواْسِؼ  َأْصَعَؿـِل َم  .(1)«َسَؼاكِل َم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَزَل  قال:  ُبسر بـ اهلل طبد طـ اأيًض  مسؾؿ رواه ما :ومـفا 
بْـَا َقاَل: َأبِل، َطَؾك ن وهق ،احقًس  ]أي َوَوْصبَةً  اَصَعامً  إَِلقْفِ  َفَؼرَّ ؿـ[ وإَقِط التؿر مـ مؽقَّ  ،والسَّ

ـَ  الـََّقى َوُيْؾِؼل َيْلُكُؾفُ  َفَؽانَ  بِتَْؿرٍ  ُأتَِل  ُثؿَّ  مِـَْفا، َفَلَكَؾ  بَّ  َوَيْجَؿعُ  إِْصبَِعقْفِ  َبْق  َوالُقْسَطك، اَبةَ السَّ
ـْ  الَِّذي َكاَوَلفُ  ُثؿَّ  َفَشِرَبُف، بَِشَراٍب  ُأتَِل  ُثؿَّ   :-بَّتِفِ َدا بِؾَِجامِ  َوَأَخذَ - َأبِل َفَؼاَل  َقاَل: َيِؿقـِِف، َط

ُفؿ  » َفَؼاَل: َلـَا. اهللَ  اْدعُ   .(2)«َواْرَحْؿُفؿْ  لَُفؿْ  َواْغِػرْ  َرَزْقَتُفْؿ، فِقَؿا َلُفؿْ  َباِركْ  الؾ 

 َسْعدِ  إَِلك َجاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَبِلَّ  َأنَّ  : مالؽ بـ أكس طـ داود أبق رواه ما :ومـفا 
ـِ ا ائُِؿقَن، ِطـَْدُكؿُ  َأْفَطرَ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َقاَل  ؿَّ ثُ  َفَلَكَؾ، َوَزْيٍت  بُِخْبزٍ  َفَجاءَ  ُطَباَدَة، ب  َوَأَكَؾ  الص 

 .(3)«ئَِؽةُ اَل الؿَ  َطَؾْقُؽؿُ  َوَصؾ ْت  إَْبَراُر، َصَعاَمُؽؿُ 

 لف أبَركَ  ذلؽ لقؽقن وأذكاره: آدابف الطعام يف يراطل أن بالؿسؾؿ جؿقٌؾ  هق وكؿ
 وأمرَأ. وأهـل صعامف يف

طعام أربًعا: فؼد َكُؿَؾ: إذا ُذكَِر اسؿ اهلل يف أولف، لا جؿع اإذ» :  قال اإلمام أحؿد
 .(4)«طؾقف إيدي، وكان مـ حؾ   توحؿد اهلل يف آخره، وكثر

 وباهلل وحده التقفقؼ.
 

                                                           
 (.1155« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.1141) «صحقح مسؾؿ» (1)
 (،1747وابـ ماجف ) (،3854) «ســ أبل داود»(، و3/117) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (3)

حف  (.3163« )صحقح أبل داود »إلباين يف  وصحَّ
 (.4/131) «زاد الؿعاد»اكظر:  (4)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار689
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تحقَّةُ  السالمَ  فننَّ  السالم: إفشاءَ  الرشقدة وخصالِف الحؿقدة اإلسالم آداب مـ إنَّ 
ديـ، وشعارُ  مـقـ،الؿم  تحقَّةٌ  وهق الؿسؾؿقـ، بقـ والؿحبَّة وإُلػة اإلخاء وداطقةُ  الؿقح 

 ۋ ۋ ٴۇ﴿ :سبحاكف ققلف يف وذلؽ العالؿقـ، ربُّ  بذلؽ وصػف كؿا صق بٌة، مباَركةٌ 
 الجـَّة أهؾ تحقَّة وهق ،[61]الـقر: ﴾ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 لفؿ وتػتح ،اُزَمرً  الجـَّة إلك الجـَّة أهؾ ُيساق طـدما وذلؽ الؽرام، الؿالئؽة هبا يحق قفؿ
اهؿ الثؿاكقة، أبقاهبا  ﴾ى ې ې ې ې﴿ :التحقَّة هبذه خزكُتفا فقتؾؼَّ

 ،[13]إبراهقؿ: ﴾ۇئ وئ وئ﴿ تعالك: قال كؿا بقـفؿ، الجـَّة أهؾ تحقَّة وهق ،[73]الزمر:
 وذريتف. آدم وتحقَّة الؿالئؽة، تحقَّة وهق

 َطَؾك آَدمَ  اهللُ  َخَؾَؼ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ، ريرةه أبل طـ «الصحقحقـ» فػل
ا ،اِذَراطً  قنَ ِست   ُصقُلفُ  ُصقَرتِِف؛ ـَ  َػرِ الـ   ُأوَلئَِؽ  َطَؾك َفَسؾ ؿْ  اْذَهْب  َقاَل: َخَؾَؼفُ  َفَؾؿ   ئَِؽةِ اَل الؿَ  ِم
َفا ُيَحق قَكَؽ، َما َفاْسَتِؿعْ  ُجُؾقٌس،  َفَؼاُلقا: َطَؾْقُؽْؿ. مُ اَل الس   َفَؼاَل: ي تَِؽ.ر  ذ َوَتِحق ةُ  َتِحق ُتَؽ  َفنِك 

ـْ  َفُؽؾ   اهللِ، َوَرْحَؿةُ  َفَزاُدوُه: اهللِ، َوَرْحَؿةُ  َطَؾْقَؽ  مُ اَل الس    آَدَم، ُصقَرةِ  َطَؾك الَجـ ةَ  َيْدُخُؾ  َم
 .(1)«أنَ  َحت ك َبْعُد  َيـُْؼُص  الَخْؾُؼ  َيَزلِ  َفَؾؿْ 

 بـ اهلل طبد طـ «الصحقحقـ» فػل اإلسالم، خقر مـ فأكَّ  :السالم فضائؾ ومـ 
 َوَتْؼَرأُ  الط َعاَم، ُتطِْعؿُ » :َقاَل  َخْقٌر؟ مِ اَل اإِلْس  َأيُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َسَلَل  َرُجاًل  َأنَّ  ، طؿر
ـْ  َطَؾك مَ اَل الس   ـْ  َطَرْفَت  َم  .(2)«َتْعرِْف  َلؿْ  َوَم

 ،«...ست ؿالؿسؾ طؾك الؿسؾؿ حؼ  » :ملسو هيلع هللا ىلص لؼقلف الؿسؾؿ: أخقف طؾك لؾؿسؾؿ حؼ   وهق

                                                           
 (.1841« )صحقح مسؾؿ»(، و6117« )صحقح البخاري» (1)
 (.39« )صحقح مسؾؿ»(، و18« )صحقح البخاري» (1)
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الِم   َما َوَزَد ِفي الظَّ

 .(1)«طؾقف فسؾ ؿ لؼقَتف وإذا» :مـفا وذكر

 َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا الؿممـقـ، بقـ والؿحبَّة الؿسؾؿقـ بقـ لألُلػة طظقؿٌ  سبٌب  وهق
َٓ  ُتْمِمـُقا، َحت ك الَجـ ةَ  َتْدُخُؾقا  َفَعْؾتُُؿقهُ  إِذا َشْلءٍ  َطَؾك َأُدل ُؽؿْ  َٓ َأوَ  َتَحاب قا، َحت ك ُتْمِمـُقاَو
 .(2)مسؾؿ رواه «َبْقـَُؽؿْ  مَ اَل الس   َأْفُشقا َتَحاَبْبُتْؿ؛

 بالسالمة لمَخر يدطق َققـالؿتالقِ  مـ واحد كؾَّ  أنَّ  سببُفا هـا الحاصؾةُ  والَؿحبَّة
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ وغقره «الؿسـد» يف ثبت ولفذا :خقر لؽؾ   الجالبة وبالرحؿة الشرور، مـ
 والؼطقعة، لؾُػرقة مقِجب كؾ   مـ تسؾؿقا أي: ،(3)«تسؾؿقا ؛السالم أفشقا» ل:قا أكَّف

ـُ  القجف بشاشةُ  هذا إلك اكضؿَّ  إذا وكقػ  إخالق. وجؿاُل  الرتحقب وُحس

 جئ ی﴿ تعالك: لؼقلف مثؾفا: أو مـفا بلحسـ التحقَّة ردُّ  طؾقف الُؿسؾَّؿِ  وطؾك
 .[86]الـساء: ﴾حبخب جب يئ ىئ مئ حئ

جؾَ  وخقرُ  الم، صاحبَف يبدأُ  َمـ قـالرَّ   أمامة أبل طـ «داود أبل ســ» فػل بالسَّ
ـْ  بِاهللِ  الـ اسِ  َأْوَلك إِن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  .(4)«مِ اَل بِالس   َبَدَأُهؿْ  َم

 السـَّة. يرتكقا وٓ أخر فؾُقسؾ ؿ السالم ابتداءُ  مـف ُيطؾُب  َمـ ُيسؾ ؿ َلؿ وإذا

ـ ة ومـ  الؿاشل، طؾك والراكب الؽثقر، طؾك والؼؾقُؾ  الؽبقر، طؾك الصغقُر  ؾ ؿُيس أن الس 
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» فػل الؼاطد، طؾك والؿاشل

اكُب  ُيسؾ ؿُ »  رواية ويف ،«الؽثقر طؾك والؼؾقُؾ  الؼاطد، طؾك والؿاشل الؿاِشل، طؾك الر 
 .(5)«الؽثقر طؾك والؼؾقُؾ  الؼاطد، طؾك والؿار   بقر،الؽ طؾك الصغقر ُيسؾ ؿُ » لؾبخاري:

                                                           
 (.641)ص: ( سبؼ تخريجف1)
 (.54« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.1187)  «صحقح الجامع»(، وحسـف إلباين يف 4/186) «الؿسـد» (3)
حف إلباين يف 5197) «ســ أبل داود» (4)  (.1713) «صحقح الرتغقب»(، وصحَّ
 (.1161) «صحقح مسؾؿ»(، و6134، 6131) «صحقح البخاري» (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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الِم   َما َوَزَد ِفي الظَّ

 .(1)«طؾقف فسؾ ؿ لؼقَتف وإذا» :مـفا وذكر

 َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا الؿممـقـ، بقـ والؿحبَّة الؿسؾؿقـ بقـ لألُلػة طظقؿٌ  سبٌب  وهق
َٓ  ُتْمِمـُقا، َحت ك الَجـ ةَ  َتْدُخُؾقا  َفَعْؾتُُؿقهُ  إِذا َشْلءٍ  َطَؾك َأُدل ُؽؿْ  َٓ َأوَ  َتَحاب قا، َحت ك ُتْمِمـُقاَو
 .(2)مسؾؿ رواه «َبْقـَُؽؿْ  مَ اَل الس   َأْفُشقا َتَحاَبْبُتْؿ؛

 بالسالمة لمَخر يدطق َققـالؿتالقِ  مـ واحد كؾَّ  أنَّ  سببُفا هـا الحاصؾةُ  والَؿحبَّة
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ وغقره «الؿسـد» يف ثبت ولفذا :خقر لؽؾ   الجالبة وبالرحؿة الشرور، مـ
 والؼطقعة، لؾُػرقة مقِجب كؾ   مـ تسؾؿقا أي: ،(3)«تسؾؿقا ؛السالم أفشقا» ل:قا أكَّف

ـُ  القجف بشاشةُ  هذا إلك اكضؿَّ  إذا وكقػ  إخالق. وجؿاُل  الرتحقب وُحس

 جئ ی﴿ تعالك: لؼقلف مثؾفا: أو مـفا بلحسـ التحقَّة ردُّ  طؾقف الُؿسؾَّؿِ  وطؾك
 .[86]الـساء: ﴾حبخب جب يئ ىئ مئ حئ

جؾَ  وخقرُ  الم، صاحبَف يبدأُ  َمـ قـالرَّ   أمامة أبل طـ «داود أبل ســ» فػل بالسَّ
ـْ  بِاهللِ  الـ اسِ  َأْوَلك إِن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  .(4)«مِ اَل بِالس   َبَدَأُهؿْ  َم

 السـَّة. يرتكقا وٓ أخر فؾُقسؾ ؿ السالم ابتداءُ  مـف ُيطؾُب  َمـ ُيسؾ ؿ َلؿ وإذا

ـ ة ومـ  الؿاشل، طؾك والراكب الؽثقر، طؾك والؼؾقُؾ  الؽبقر، طؾك الصغقُر  ؾ ؿُيس أن الس 
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» فػل الؼاطد، طؾك والؿاشل

اكُب  ُيسؾ ؿُ »  رواية ويف ،«الؽثقر طؾك والؼؾقُؾ  الؼاطد، طؾك والؿاشل الؿاِشل، طؾك الر 
 .(5)«الؽثقر طؾك والؼؾقُؾ  الؼاطد، طؾك والؿار   بقر،الؽ طؾك الصغقر ُيسؾ ؿُ » لؾبخاري:

                                                           
 (.641)ص: ( سبؼ تخريجف1)
 (.54« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.1187)  «صحقح الجامع»(، وحسـف إلباين يف 4/186) «الؿسـد» (3)
حف إلباين يف 5197) «ســ أبل داود» (4)  (.1713) «صحقح الرتغقب»(، وصحَّ
 (.1161) «صحقح مسؾؿ»(، و6134، 6131) «صحقح البخاري» (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار691
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

691 الِم َما َوَرَد ِفي السَّ
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

الم، هؿؤويبد الصبقان طؾك ُيسؾ ؿ ملسو هيلع هللا ىلص وكان  دأُب  وهق تقاضعف، كؿال مـ وهذا بالسَّ
ؾػ  مع لأمِش  كـُت » قال: يسار طـ «صحقحف» يف مسؾؿٌ  روى  الصالح السَّ
ث طؾقفؿ، فسؾَّؿ بصبقان فؿرَّ  ،الُبـاين ثابت  ، أكس مع َيؿشل انك أكَّف ثابٌت  وحدَّ

ث ،طؾقفؿ فسؾَّؿ بصبقان فَؿرَّ   بصبقان فَؿرَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع َيؿشل كان أكَّف أكٌس  وحدَّ
 .(1)«طؾقفؿ فسؾَّؿ

دٌة: ُسـَّةٌ  السالم ابتداءَ  إنَّ  ثؿَّ   ولق ،واحد طـفؿ كػك جؿاطةً  الؿسؾ ؿُ  كان فنن ممكَّ
الم بابتداء الصقت ورفعُ  أفضَؾ، كان اجؿقعً  سؾَّؿقا  كؾُّفؿ طؾقفؿ الؿسؾَّؿُ  لَقسؿعف ُسـَّةٌ  السَّ
ؼً  اسؿاطً  الم أفشقا» :لحديث :امحؼَّ  .«بقـؽؿ الس 

 الـقاَم، يققظ وٓ إيؼاظَ  ُيسؿع بحقث صقَتف خػَض  وكقام أيؼاظ طؾك سؾَّؿَ  وإن
 ققظيُ  ٓ اتسؾقؿً  فُقسؾ ؿ الؾَّقؾ مـ يجلء ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  كان وقد رفقٌع، إسالمل   أدٌب  وهذا

 .(2)صقيؾ حديث ضؿـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه القؼظان. ويسؿع ،اكائؿً 

ُـّ  الم َيبدأ أن وُيَس الم َقبؾ بالَؽالم بَدأَ  َمـ» :لحديث :الؽالم قبؾ بالسَّ  «ُتجقبقه فال الس 
 .(3)«والؾقؾة الققم طؿؾ» يف لسـال ابـ رواه

 حسـات، طشرُ  واحدة ؾ  بؽ أجُره: زاد الؿلثقرة السالم صقغ مـ الؿسؾؿ زاد وكؾؿا
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   إَِلك َجاءَ  َرُجاًل  أنَّ ،  حصقـ بـ طؿران طـ والرتمذي داود أبق روى

 مُ اَل السَّ  َفَؼاَل: آَخرُ  َجاءَ  ُثؿَّ  ،«َطْشرٌ » :َفَؼاَل  َجَؾَس  ُثؿَّ  َطَؾْقِف، َفَردَّ  َطَؾْقُؽْؿ، مُ اَل السَّ  َفَؼاَل:
 مُ اَل السَّ  َفَؼاَل: آَخرُ  َجاءَ  ُثؿَّ  ،«ُرونَ ِطْش » :َفَؼاَل  َجَؾَس  ُثؿَّ  َطَؾقِْف، َفَردَّ  ،اهللِ  َوَرْحَؿةُ  َطَؾْقُؽؿْ 
 .(4)«ُثقنَ اَل ثَ » » َفَؼاَل: َجَؾَس  ُثؿَّ  َطَؾْقِف، َفَردَّ  َوَبَرَكاُتُف، اهللِ  َوَرْحَؿةُ  َطَؾْقُؽؿْ 

                                                           
 (.1168) «صحقح مسؾؿ»(، و6147رواه البخاري مختصًرا ) (1)
 (.1155) «صحقح مسؾؿ» (1)
ـف إلباين يف 111) «ؾ الققم والؾقؾةطؿ» (3)  (.816«)الصحقحة»(، وحسَّ
 «الرتمذيجامع »(، و5195) «ســ أبل داود»(، و441-4/439) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 4)

حف إلباين يف 1689)  (.1711) «صحقح الرتغقب»(، وصحَّ
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الِم   َما َوَزَد ِفي الظَّ

ال ٕنَّ  :«ومرضاتف ومغػرتف» يؼقل: كلن هذا طؾك الؿسؾؿُ  يزيد وٓ  الؿسـقن مَ السَّ
ـا خقرٌ  الزيادة يف كان ولق ،«وبركاتف» :إلك اكتفك  يف مالؽ روى .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلقف لدلَّ

 طباس بـ اهلل طبد طـد اجالًس  كـُت » قال: أكَّف ططاء بـ طؿرو بـ محؿد طـ «الؿقصل»
 ثؿ وبركاتف، اهلل ورحؿة طؾقؽؿ السالم فؼال: القؿـ، أهؾ مـ رجٌؾ  طؾقف فدخؾ ،

 هذا؟ ـْ مَ  :-بصُره ذهب قد يقمئذٍ  وهق-طباس ابـ قال .اأيًض  ذلؽ مع اشقئً  زاد
فقه يغشاك، الذي القؿاينُّ هذا قالقا: المَ  إنَّ  :طباس ابـ فؼال إيَّاه، فعرَّ  اكتفك السَّ
 .(1)«الَبَرَكة إلك

 طرف َمـ طؾك الؿسؾؿُ  ُيسؾ ؿُ  بؾ الؿعرفة، طؾك ُيْؼَصر َّٓ أ :السالم أحؽام ومـ 
ـَّة يف وجاء هذا، يف  طؿرو بـ اهلل طبد حديُث  معـا مرَّ  وقد يعرف، ؿلَ  ومـ  أنَّ  السُّ
 بـ إسقد طـ جق د بسـد «الؿسـد» فػل الؿعرفة، طؾك السالم قْصرَ  الساطة أشراط مـ
اطة أشراطِ  مـ إن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: يزيد  ،(2)«الؿعرفة طؾك الت حق ةُ  كاكت إذا الس 
جؾ ُيسؾ ؿَ  أن» :رواية ويف جؾ طؾك الر  ٓ   طؾقف ُيسؾ ؿُ  ٓ الر   .«لؾؿعرفةإ

 السالم أحؽام ومـ:  َّٓ  تبَدُؤوا ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص لؼقلف بالسالم: والـصارى القفقدُ  ُيبَدأأ
الم الـصارى وٓ القفقد  بلن طؾقفؿ بالرد   ُيؽتػك فنكَّف بالسالم هؿ بدؤوا وإذا ،(3)«بالس 
ِ  :«وطؾقؽؿ» :ُيؼال  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، طؿر بـ اهلل طبد طـ «الصحقحقـ» يف َؿال
امُ  :أحُدهؿ يؼقُل  فنك ؿا الؽتاب أهُؾ  َطؾقؽؿ َسؾ ؿَ  إِذا» قال:  .(4)«وَطَؾقؽؿ فؼؾ: طؾقؽؿ، الس 

ا  إدلة بؿطالعة ُيعؾؿ تػصقٌؾ  طؾقفؿ السالم ُحؽؿ فػل :وإهقاء البدع أهُؾ  وأم 
ة سؾػ هدي ومعرفة ؼقن ؿَ ؽَ َح وَ  ببدطتف اكافرً  الؿبتدعُ  كان نذاف ô إمَّ  الؿحؼ 

 السالم كحؽؿ طؾقف السالم حؽؿُ  إذ طؾقف: ُيسؾَّؿُ  ٓ فنكَّف الؿؾَّة، مـ بخروجف العؾؿ أهؾ مـ
 سقاء. الؽػار طؾك

                                                           
 (.1758) «مقصل مالؽ» (1)
حف إلباين يف 1/387) «الؿسـد» (1)  (.648) «الصحقحة»(، وصحَّ
 (.1167) مسؾؿ رواه (3)
 (.1164) «صحقح مسؾؿ»(، و6157) «صحقح البخاري» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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القسم الثالث: عمل اليوم والليلة692
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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الِم   َما َوَزَد ِفي الظَّ

ال ٕنَّ  :«ومرضاتف ومغػرتف» يؼقل: كلن هذا طؾك الؿسؾؿُ  يزيد وٓ  الؿسـقن مَ السَّ
ـا خقرٌ  الزيادة يف كان ولق ،«وبركاتف» :إلك اكتفك  يف مالؽ روى .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلقف لدلَّ

 طباس بـ اهلل طبد طـد اجالًس  كـُت » قال: أكَّف ططاء بـ طؿرو بـ محؿد طـ «الؿقصل»
 ثؿ وبركاتف، اهلل ورحؿة طؾقؽؿ السالم فؼال: القؿـ، أهؾ مـ رجٌؾ  طؾقف فدخؾ ،

 هذا؟ ـْ مَ  :-بصُره ذهب قد يقمئذٍ  وهق-طباس ابـ قال .اأيًض  ذلؽ مع اشقئً  زاد
فقه يغشاك، الذي القؿاينُّ هذا قالقا: المَ  إنَّ  :طباس ابـ فؼال إيَّاه، فعرَّ  اكتفك السَّ
 .(1)«الَبَرَكة إلك

 طرف َمـ طؾك الؿسؾؿُ  ُيسؾ ؿُ  بؾ الؿعرفة، طؾك ُيْؼَصر َّٓ أ :السالم أحؽام ومـ 
ـَّة يف وجاء هذا، يف  طؿرو بـ اهلل طبد حديُث  معـا مرَّ  وقد يعرف، ؿلَ  ومـ  أنَّ  السُّ
 بـ إسقد طـ جق د بسـد «الؿسـد» فػل الؿعرفة، طؾك السالم قْصرَ  الساطة أشراط مـ
اطة أشراطِ  مـ إن  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال: يزيد  ،(2)«الؿعرفة طؾك الت حق ةُ  كاكت إذا الس 
جؾ ُيسؾ ؿَ  أن» :رواية ويف جؾ طؾك الر  ٓ   طؾقف ُيسؾ ؿُ  ٓ الر   .«لؾؿعرفةإ

 السالم أحؽام ومـ:  َّٓ  تبَدُؤوا ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص لؼقلف بالسالم: والـصارى القفقدُ  ُيبَدأأ
الم الـصارى وٓ القفقد  بلن طؾقفؿ بالرد   ُيؽتػك فنكَّف بالسالم هؿ بدؤوا وإذا ،(3)«بالس 
ِ  :«وطؾقؽؿ» :ُيؼال  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، طؿر بـ اهلل طبد طـ «الصحقحقـ» يف َؿال
امُ  :أحُدهؿ يؼقُل  فنك ؿا الؽتاب أهُؾ  َطؾقؽؿ َسؾ ؿَ  إِذا» قال:  .(4)«وَطَؾقؽؿ فؼؾ: طؾقؽؿ، الس 

ا  إدلة بؿطالعة ُيعؾؿ تػصقٌؾ  طؾقفؿ السالم ُحؽؿ فػل :وإهقاء البدع أهُؾ  وأم 
ة سؾػ هدي ومعرفة ؼقن ؿَ ؽَ َح وَ  ببدطتف اكافرً  الؿبتدعُ  كان نذاف ô إمَّ  الؿحؼ 

 السالم كحؽؿ طؾقف السالم حؽؿُ  إذ طؾقف: ُيسؾَّؿُ  ٓ فنكَّف الؿؾَّة، مـ بخروجف العؾؿ أهؾ مـ
 سقاء. الؽػار طؾك

                                                           
 (.1758) «مقصل مالؽ» (1)
حف إلباين يف 1/387) «الؿسـد» (1)  (.648) «الصحقحة»(، وصحَّ
 (.1167) مسؾؿ رواه (3)
 (.1164) «صحقح مسؾؿ»(، و6157) «صحقح البخاري» (4)
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بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار693
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

693 الِم َما َوَرَد ِفي السَّ
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ا ا ابتداءً  جائزٌ  طؾقف فالسالمُ  الؽػر، حدَّ  ببدطتف يبؾغ َلؿ إذا أمَّ  اإلسالمَ  أنَّ  دام ما ورد 
 اإلسالم. أهؾ مـ الُعصاة يف الشلن وهؽذا فقف، مقجقدٌ  -لؾسالم استحؼاقف مقجُب  وهق-

 تحصقُؾ  تركف يف كان إذا إحقال بعض يف همٓء طؾك السالم تركُ  ُيشرع وإكَّؿا
ؼة: مػسدةٍ  دفع أو راجحة مصؾحة  اَزجرً  أو لفؿ الديبً ت طؾقفؿ السالم َيرتك كلن متحؼَّ
را مـ لـػسف صقاكة أو لغقرهؿ،  الشرطقة. الؿؼاصد مـ ذلؽ غقر أو ،هبؿ لتلثُّ

ا  طباده، مـ اهلل ُيحبُّف ٓ أمر ففق شرطل   سبب بال السالم وتركُ  والتؼاصعُ  التفاجرُ  وأمَّ
 البِر   طؾك قؾقهبؿ بقـ ُيمل َػ  وأن والفدى، الحؼ   طؾك الؿسؾؿقـ يجؿع أن اهلل وكسلل

 السبقؾ. سقاءَ  اجؿقعً  يفديـا وأن والتؼقى،

 

 

 

 

 

 

│ 
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اطَ  هـا الحديث  يف البخاري روى التثاؤب، طـد ُيػعؾ وما الُعطاس طـد ُيؼال ؿَّ

 َوَيْؽَرهُ  الُعَطاَس  ُيِحب   اهللَ  إِن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ  هريرة أبل طـ «صحقحف»
َتفُ  َأنْ  َسِؿَعفُ  ُمْسِؾؿٍ  ُكؾ   َطَؾك َفَحؼ   اهللَ  َفَحِؿَد  َطَطَس  َفنِذا الت َثاُؤَب، ا .ُيَشؿ   الت َثاُؤُب  َوَأم 

َؿا ـَ  ُهقَ  َفنِك  ْقَطانِ  ِم هُ  الش  ْقَطانُ  ِمـْفُ  َضِحَؽ  َهاء، َقاَل: َفنِذا اْسَتَطاَع، َما َفْؾَقُرد   .(1)«الش 

 قد :- الؼق ؿ ابـ يؼقل كؿا- العاصس أنَّ  :الُعطاس طـد الحؿد يف والحؽؿةُ 
 فقف بؼقْت  لق التل دِماغف، يف الؿحتؼـة إبخرة بخروج ومـػعةٌ  كعؿةٌ  العطاسب لف حصؾ
 طؾك أطضائف بؼاء مع الـ عؿة هذه طؾك اهلل حؿدُ  لف ُشرع ولفذا :طسقرةً  أدواءً  لف أحدثت
 لؽريؿ يـبغل كؿا الحؿدُ  فؾؾف لؾبدن، حصؾت التل الزلزلة هذه بعد وهقئتفا التئامفا
ِ  وطزّ  وجفف  .(2)فِ جالل

م وقد  والخقرِ  الـَّػع مـ فقف لؿا وذلؽ ،«العطاَس  ُيحب   اهللَ  ن  إ» :الحديث يف تؼدَّ
 ودطاٍء. وثـاءٍ  حؿدٍ  مـ طؾقف يرتتَُّب  ولِؿا لإلكسان

ا َّٓ  يؽقن ٓ -الغالب يف- وٕكَّف ،الشقطان مـ ٕكَّف :يحبُّف ٓ اهللَ  فننَّ  :التثاُؤُب  وأم   معإ
 استطاع، ما بؽظؿف ملمقرٌ  والؿسؾؿُ  الؽسؾ، إلك ومقؾف خائفواسرت وامتالئف البدن ثِؼؾ
ْقطان، مـ الت ثاُؤب» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  أنَّ  ، هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» فػل  الش 
ه أحُدكؿ َتَثاَءَب  فنذا  «الشقطان مـف َضِحَؽ  ها، قال: إذا أحَدكؿ فنن   استَطاَع، ما فْؾَقُرد 
 .(3)«اْسَتطَاع ما ؿْ َفْؾَقْؽظِ  أحُدكؿ َب ثاءَ تَ  فنذا» لؿسؾؿ: لػظ ويف

                                                           
 (.6113) «صحقح البخاري» (1)
 (.439-1/438) «زاد الؿعاد»( اكظر: 1)
 (.1994) «صحقح مسؾؿ»(، و3189) «صحقح البخاري» (3)
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 ا ُيَكاُل ِعِيَد الُعَطاِع، وما ُيفعل عيد التجاؤبَم
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اطَ  هـا الحديث  يف البخاري روى التثاؤب، طـد ُيػعؾ وما الُعطاس طـد ُيؼال ؿَّ

 َوَيْؽَرهُ  الُعَطاَس  ُيِحب   اهللَ  إِن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ  هريرة أبل طـ «صحقحف»
َتفُ  َأنْ  َسِؿَعفُ  ُمْسِؾؿٍ  ُكؾ   َطَؾك َفَحؼ   اهللَ  َفَحِؿَد  َطَطَس  َفنِذا الت َثاُؤَب، ا .ُيَشؿ   الت َثاُؤُب  َوَأم 

َؿا ـَ  ُهقَ  َفنِك  ْقَطانِ  ِم هُ  الش  ْقَطانُ  ِمـْفُ  َضِحَؽ  َهاء، َقاَل: َفنِذا اْسَتَطاَع، َما َفْؾَقُرد   .(1)«الش 

 قد :- الؼق ؿ ابـ يؼقل كؿا- العاصس أنَّ  :الُعطاس طـد الحؿد يف والحؽؿةُ 
 فقف بؼقْت  لق التل دِماغف، يف الؿحتؼـة إبخرة بخروج ومـػعةٌ  كعؿةٌ  العطاسب لف حصؾ
 طؾك أطضائف بؼاء مع الـ عؿة هذه طؾك اهلل حؿدُ  لف ُشرع ولفذا :طسقرةً  أدواءً  لف أحدثت
 لؽريؿ يـبغل كؿا الحؿدُ  فؾؾف لؾبدن، حصؾت التل الزلزلة هذه بعد وهقئتفا التئامفا
ِ  وطزّ  وجفف  .(2)فِ جالل

م وقد  والخقرِ  الـَّػع مـ فقف لؿا وذلؽ ،«العطاَس  ُيحب   اهللَ  ن  إ» :الحديث يف تؼدَّ
 ودطاٍء. وثـاءٍ  حؿدٍ  مـ طؾقف يرتتَُّب  ولِؿا لإلكسان

ا َّٓ  يؽقن ٓ -الغالب يف- وٕكَّف ،الشقطان مـ ٕكَّف :يحبُّف ٓ اهللَ  فننَّ  :التثاُؤُب  وأم   معإ
 استطاع، ما بؽظؿف ملمقرٌ  والؿسؾؿُ  الؽسؾ، إلك ومقؾف خائفواسرت وامتالئف البدن ثِؼؾ
ْقطان، مـ الت ثاُؤب» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  أنَّ  ، هريرة أبل طـ «الصحقحقـ» فػل  الش 
ه أحُدكؿ َتَثاَءَب  فنذا  «الشقطان مـف َضِحَؽ  ها، قال: إذا أحَدكؿ فنن   استَطاَع، ما فْؾَقُرد 
 .(3)«اْسَتطَاع ما ؿْ َفْؾَقْؽظِ  أحُدكؿ َب ثاءَ تَ  فنذا» لؿسؾؿ: لػظ ويف

                                                           
 (.6113) «صحقح البخاري» (1)
 (.439-1/438) «زاد الؿعاد»( اكظر: 1)
 (.1994) «صحقح مسؾؿ»(، و3189) «صحقح البخاري» (3)
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 ا ُيَكاُل ِعِيَد الُعَطاِع، وما ُيفعل عيد التجاؤبَم
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 َلؿ فنن التثاؤب، حصقلِ  مـع بؿحاولة يؽقن هذا «استطاع ما فؾقؽظِؿ» وققُلف:
ـ ـ َلؿ فنن حصقلف، طـد فؿف إغالَق  يحاول ذلؽ مـ يتؿؽَّ  أو يده وضع ذلؽ مـ يتؿؽَّ
 فؿف. طؾك لباسف صرف

 :فقف طؾك لباِسف مـ شلءٍ  أو يِده ضعو دون الػؿ مػتقَح  يتثاءب أن بالؿسؾؿ يؾقُؼ  وٓ
 الشقطان. لدخقل وسبقٌؾ  ذريعةٌ فنكف  -والؿـظر الفقئة يف قبٍح  مـ فقف ما إلك إضافةً - هذا فننَّ 
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  الخدري سعقد أبل طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى فؼد

 .(1)«َيْدُخُؾ  الشقطانَ  فنن   فِقِف؛ طؾك بَقده فؾُقْؿِسؽ أحُدكؿ َتَثاَءَب  إذا»

ذ  ر إن لؽـ دلقٌؾ، فقف يثبت َلؿ التثاُؤب طـد الشقطان مـ باهلل والتعقُّ  الؿسؾؿ تذكَّ
ذ الشقطان مـ ذلؽ أنَّ  التثاُؤب طـد  سـًَّة. يتَّخْذه َلؿ ما ذلؽ يف حرج فال :مـف باهلل وتعقَّ

ا  العظقؿة حؽاموإ أداب مـ بجؿؾةٍ  السـَّةُ  جاءت فؼد :بالُعطاس يتعؾ ُؼ  فقؿا وأم 
 ووفائفا وكؿالفا، الشريعة هذه جؿال مـ وهل ،هبا والعـايةُ  مراطاُتفا بالؿسؾؿ يحُسـ التل
 أحقالف. وجؿقع اإلكسان شمون بؽؾ  

 َطَطَس  إِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   طـ  هريرة أبل طـ «صحقحف» يف البخاري روى
 لَُف: َقاَل  َفنَِذا اهللُ، َيْرَحُؿَؽ  :-َصاِحُبفُ  :َأوْ - ُخقهُ أَ  َلفُ  َوْلَقُؼْؾ  هللِ  الَحْؿُد  َفْؾقَُؼْؾ: َأَحُدُكؿْ 

 ُؽْؿ.َشْلكَ  َأْي: :(2)«َباَلُؽؿْ  َوُيْصِؾُح  اهللُ  َيْفِديُؽؿُ  َفْؾَقُؼْؾ: اهللُ  َيْرَحُؿَؽ 

 إلقف دطت الذي والؽؿال الجؿال هذا إلك -اهلل رطاك الؿسؾؿ أخل- فاكظر 
 يسؿعف وَمـ اهلَل، يحَؿد العاصُس  ودطاٌء، وتراحؿٌ  وثـاءٌ  حؿدٌ  الُعطاس؛ طـد الشريعةُ 
تف لَِؿـ فقدطق بالدطاء، الدطاءَ  ُيبادل هق ثؿ بالرحؿة، لف يدطق  وصالح بالفداية َشؿَّ
 ووصال! ترابط مـ أجؿؾف وما ُلحؿة! مـ أققاها فؿا :الحال

ـا العاصـس تشؿقـَت  اإلسالمُ  جعؾ بؾ  فػل :الؿسؾؿقـ بقـ الؿتبادلة الحؼقق مـ حؼ 
 طؾك الؿسؾؿ حؼ  » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ، هريرة أبل حديث مـ «الصحقح»

                                                           
 (.1995) «صحقح مسؾؿ» (1)
 (.6114) «صحقح البخاري» (1)
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد الُعَطاِض، وما ُيفعل عند التثاؤب

: الؿسؾؿ  وإذا لف، فاكصح استـصحؽ وإذا فلجبف، دطاك وإذا طؾقف، فَسؾ ؿ لؼقَتف إذا ست 
تف، اهللَ  حؿدو ططس  .(1)«فات بعف مات وإذا فُعده، مرض وإذا فَشؿ 

 كلكَّف الؼقائؿ، وهل الشقامت مـ مشتؼ   هق قؾ:ق بالخقر، الدطاءُ  :هق والتشؿقُت 
 يشؿت ما وجـَّبؽ الشؿاتة، طـ اهلل أبعَدك :معـاه :وققؾ بالطاطة، والؼقام بالثبات لف دطا

 بف. طؾقؽ

ف إكَّؿا التشؿقت هذا إنَّ  ثؿَّ  ا طاس.العُ  طـد اهللَ  يحَؿد َمـ يستحؼُّ  يحؿد َلؿ ـْ مَ  وأمَّ
ت، ٓ فنكَّف  رجالن، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـد َطَطَس  قال:  أكس طـ «قحقـالصح» فػل ُيَشؿَّ

تف: َلؿ الذي فؼال أَخر، ُيشؿ ت وَلؿ أحَدهؿا فشؿَّت تَّ  فالنٌ  َططَس  ُيشؿ   وططسُت  ف،فَشؿَّ
ِ  فَؾؿ أكا ْتـ  .(2)«اهلل َتْحَؿد َلؿ وإك َؽ  اهللَ، َد َحؿِ  هذا إن  » :فؼال ل،ُتَشؿ 

 بـت بقت يف وهق إشعري   مقسك أبل طؾك ُت دخؾ قال: ُبردة أبل طـ مسؾؿ وروى
تـِل، فؾؿ فعطسُت  طباس، بـ الػضؾ  فلخربُتفا، أم ل إلك فرجعُت  فا،فشؿتَ  وططسْت  ُيَشؿ 
ا تف، فؾؿ ابـِل طـدك ططس قالت: جاءها فؾؿَّ تفا، وططسْت  تشؿ   ططس ابـَؽ إنَّ  فؼال: فشؿَّ
تف، فؾؿ اهلل يحؿد فَؾؿ ُتفا، اهلل فحؿَدت وططسْت  أشؿ   يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  فشؿَّ

ُتقُه، اهللَ  َفَحِؿَد  َأَحُدُكؿْ  َطَطَس  إِذا» ُتقهُ  اَل فَ  اهللَ  َيْحَؿدِ  َلؿْ  َفنِنْ  َفَشؿ   .(3)«ُتَشؿ 

ات، ثالُث  والتشؿقُت  ػاء لصاحبف ُيدطك ُزكامٌ  ففق زاد وما مرَّ  روى :والعافقة بالش 
 طـده، رجٌؾ  وَططس ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  سؿع أكَّف ، إكقع بـ سؾؿة طـ «صحقحف» يف مسؾؿٌ 
جُؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لف فؼال أخرى ططس ثؿَّ  ،«اهلل َيرَحُؿؽ» لف: فؼال  ،(4)«مزكقمٌ  الر 
 .(5)«مزكقمٌ  َرجٌؾ  هذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال والثالثَة، الثاكقة ططس ثؿَّ  وفقف: الرتمذي ورواه

                                                           
 .(641)ص: تخريجف ( سبؼ1)
 (.1991) «صحقح مسؾؿ»(، و6115) «صحقح البخاري» (1)
 (.1991) «صحقح مسؾؿ» (3)
 (.1993) «صحقح مسؾؿ» (4)
 (.1743) «الرتمذي جامع» (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة696
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد الُعَطاِض، وما ُيفعل عند التثاؤب

: الؿسؾؿ  وإذا لف، فاكصح استـصحؽ وإذا فلجبف، دطاك وإذا طؾقف، فَسؾ ؿ لؼقَتف إذا ست 
تف، اهللَ  حؿدو ططس  .(1)«فات بعف مات وإذا فُعده، مرض وإذا فَشؿ 

 كلكَّف الؼقائؿ، وهل الشقامت مـ مشتؼ   هق قؾ:ق بالخقر، الدطاءُ  :هق والتشؿقُت 
 يشؿت ما وجـَّبؽ الشؿاتة، طـ اهلل أبعَدك :معـاه :وققؾ بالطاطة، والؼقام بالثبات لف دطا

 بف. طؾقؽ

ف إكَّؿا التشؿقت هذا إنَّ  ثؿَّ  ا طاس.العُ  طـد اهللَ  يحَؿد َمـ يستحؼُّ  يحؿد َلؿ ـْ مَ  وأمَّ
ت، ٓ فنكَّف  رجالن، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـد َطَطَس  قال:  أكس طـ «قحقـالصح» فػل ُيَشؿَّ

تف: َلؿ الذي فؼال أَخر، ُيشؿ ت وَلؿ أحَدهؿا فشؿَّت تَّ  فالنٌ  َططَس  ُيشؿ   وططسُت  ف،فَشؿَّ
ِ  فَؾؿ أكا ْتـ  .(2)«اهلل َتْحَؿد َلؿ وإك َؽ  اهللَ، َد َحؿِ  هذا إن  » :فؼال ل،ُتَشؿ 

 بـت بقت يف وهق إشعري   مقسك أبل طؾك ُت دخؾ قال: ُبردة أبل طـ مسؾؿ وروى
تـِل، فؾؿ فعطسُت  طباس، بـ الػضؾ  فلخربُتفا، أم ل إلك فرجعُت  فا،فشؿتَ  وططسْت  ُيَشؿ 
ا تف، فؾؿ ابـِل طـدك ططس قالت: جاءها فؾؿَّ تفا، وططسْت  تشؿ   ططس ابـَؽ إنَّ  فؼال: فشؿَّ
تف، فؾؿ اهلل يحؿد فَؾؿ ُتفا، اهلل فحؿَدت وططسْت  أشؿ   يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعُت  فشؿَّ

ُتقُه، اهللَ  َفَحِؿَد  َأَحُدُكؿْ  َطَطَس  إِذا» ُتقهُ  اَل فَ  اهللَ  َيْحَؿدِ  َلؿْ  َفنِنْ  َفَشؿ   .(3)«ُتَشؿ 

ات، ثالُث  والتشؿقُت  ػاء لصاحبف ُيدطك ُزكامٌ  ففق زاد وما مرَّ  روى :والعافقة بالش 
 طـده، رجٌؾ  وَططس ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  سؿع أكَّف ، إكقع بـ سؾؿة طـ «صحقحف» يف مسؾؿٌ 
جُؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لف فؼال أخرى ططس ثؿَّ  ،«اهلل َيرَحُؿؽ» لف: فؼال  ،(4)«مزكقمٌ  الر 
 .(5)«مزكقمٌ  َرجٌؾ  هذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال والثالثَة، الثاكقة ططس ثؿَّ  وفقف: الرتمذي ورواه

                                                           
 .(641)ص: تخريجف ( سبؼ1)
 (.1991) «صحقح مسؾؿ»(، و6115) «صحقح البخاري» (1)
 (.1991) «صحقح مسؾؿ» (3)
 (.1993) «صحقح مسؾؿ» (4)
 (.1743) «الرتمذي جامع» (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار697
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

697 اِس، وما ُيفعل عند التثاؤب
َ
َد الُعط

ْ
اُل ِعن

َ
َما ُيق
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 أخاك تَشؿ  » :اومقققفً  اقطً مرف  هريرة أبل طـ «ســف» يف داود أبق وروى
 .(1)«كامز ففق زاد فؿا ،اثالثً  اثالثً 

جؾ» الحديث: هذا يف وققلف» : الؼقؿ ابـ قال  الدطاء طؾك تـبقفٌ  «مزكقم الر 
ْكَؿةَ  ٕنَّ  بالعافقة: لف  لف تـبقفٌ  وفقف الثالث، بعد تشؿقتف ترك ـْ مِ  اطتذارٌ  وفقف طؾٌة، الزَّ

 ورحؿةٌ  حؽؿةٌ  كؾُّف ملسو هيلع هللا ىلص فؽالمف أمُرها، فقصعب ُيفؿؾفا وٓ لقتداركفا العؾَّة هذه طؾك
 .(2)«وُهدى وطؾؿٌ 

ـ ة ومـ  طـ داود أبق روى الـاَس، يزطج ٓ حتك بالعطاس الصقِت  َخْػُض  :الس 
 فقف، طؾك ثقَبف أو يَده َوَضعَ  ططس إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  كانَ » قال:  هريرة أبل

 .(3)«َصقَتف بَِفا َغضَّ  أو وَخَػَض 

َت  العاصَس  إنَّ  ثؿَّ  ـَّة السـَّة، يف جاء بؿا ذلؽ يف يؾتزَما أن اطؾقفؿ والؿشؿ   أن والسُّ
 هذه لثبقت :«حال كؾ   طؾك هلل الحؿد» يؼقل: أن ولف ،«هلل الحؿد» :العاصس يؼقل
 العاصُس  لف يؼقل وأن ،«اهلل يرحؿؽ» الؿشؿ ت: يؼقل وأن ،«داود أبل ســ» يف الزيادة
م وقد ،«باَلؽؿ ويصؾُح  اهلل ديؽؿيف» تشؿقتف: بعد  .(4)هذا يف  هريرة أبل حديُث  تؼدَّ

 مالؽ رواه لَِؿا :«ولؽؿ لـا ويغػر وإي اك اهلل يرحؿـا» هذا: بدل يؼقل أن ولؾعاصس
 قال: اهلل، َيرَحُؿؽ فؼقؾ: ططس إذا كانَ » : طؿر ابـ طـ كافع، طـ «مقصئف» يف

 .(5)«ولؽؿ لـا ويغػرُ  وإيَّاكؿ، اهلل َيْرَحُؿـا

ؾُػ  أكؽر وقد  يف الرتمذي روى فؼد الؿلثقر، هذا طؾك يزيد َمـ ô السَّ
 رسقل طؾك والسالم هلل الحؿد فؼال: ، طؿر ابـ طـد ططس رجاًل  أنَّ  :«جامعف»

                                                           
حف إلباين يف 5134) «ســ أبل داود» (1)  (.1331) «السؾسؾة الصحقحة»(، وصحَّ
 (.1/441) «زاد الؿعاد» (1)
حف (،1745والرتمذي ) (،5119) «ســ أبل داود»(، و1/439) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (3)  وصحَّ

 (.4755) «صحقح الجامع»يف  إلباين 
 (.696اكظر: )ص: (4)
 (.1771) «الؿقصل» (5)
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد الُعَطاِض، وما ُيفعل عند التثاؤب

 هؽذا ولقس ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك والسالم هلل، الحؿد أققل: وأكا طؿر: ابـ فؼال اهلل،
 .(1)«حال كؾ   طؾك هلل الحؿد» :كؼقل أن ؿـاطؾَّ  ولؽـ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾَّؿـا

ـَّة لزوم طؾك ô السؾػ حرُص  هذا ويف ة، خقر وآثار هدي واقتػاء السُّ  إمَّ
 ٓت باطفؿ. ووفَّؼـا هبؿ اهلل ألحؼـا
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة698
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد الُعَطاِض، وما ُيفعل عند التثاؤب

 هؽذا ولقس ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك والسالم هلل، الحؿد أققل: وأكا طؿر: ابـ فؼال اهلل،
 .(1)«حال كؾ   طؾك هلل الحؿد» :كؼقل أن ؿـاطؾَّ  ولؽـ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾَّؿـا

ـَّة لزوم طؾك ô السؾػ حرُص  هذا ويف ة، خقر وآثار هدي واقتػاء السُّ  إمَّ
 ٓت باطفؿ. ووفَّؼـا هبؿ اهلل ألحؼـا
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار699
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

699 اِس، وما ُيفعل عند التثاؤب
َ
َد الُعط

ْ
اُل ِعن

َ
َما ُيق
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 والػقائد الؿصالحو الؿـافع مـ بف يتحؼَّؼ طباده، طؾك طظقؿةٌ  اهلل مـ مِـَّةٌ  الـؽاُح 

 ڱ ڱ﴿ تعالك: قال كؿا :والؿرسؾقـ إكبقاء ُســ مـ وهق ُيحَصك، وٓ ُيعدُّ  ٓ ما
 .[38]الرطد: ﴾ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ؾ معرض يف تعالك اهلل ذكره وقد  قال الؼرآن، مـ طديدة آيات يف وآمتـان التػضُّ
 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿ تعالك: اهلل
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: قالو ،[71]الـحؾ: ﴾ىتيت مت خت
 .[11]الروم: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک

 آثاره وبقانُ  فقف، والرتغقُب  بالـؽاح إمرُ  فقفا طديدةٌ  آياٌت  فقف الؽريؿُ  والؼرآن
حبةِ  العشرة، كُحسـ :بف الؿتعؾ ؼة الحؼقق وبقانُ  وثؿاره،  إذى، وكػ   بالؿعروف، والصُّ

ا حؼقق،وال الضقابط مـ ذلؽ وكحقِ  ُؼ  مِؿَّ  صالِحة. وِطشرةً  صق بةً  حقاةً  لؾزوَجقـ ُيحؼ 

ـَّة يف جاء وقد  لؾزوجقـ، بف وبالتفـئة الـؽاح، بعؼد تتعؾَّؼ كافعةٌ  أذكارٌ  الـَّبقية السُّ
 فقائدُ  هبا والعـاية طؾقفا الؿحافظة طؾك يرتتَُّب  الجؿاع: وطـد بالزوجة، الدخقل وطـد

 والربكة. والـَّػع بالخقر الزوجقة حقااهتؿا يف الزوجقـ طؾك قدتع مباركةٌ  وآثارٌ  طديدٌة،

ا كرُ  فلم   بـ اهلل طبد طـ وغقُرهؿا والرتمذي داود أبق روى فؼد :الـؽاح طؼد طـد الذ 
َؿـَا قال:  مسعقد  َوَكْسَتِعقـُُف، َكْحَؿُدُه، هللِ  الَحْؿُد » :الَحاَجةِ  ُخْطبَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َطؾَّ
ـْ  بِفِ  َوَكُعقذ ُرُه،َوَكْستَْغػِ  ـْ  َأْطَؿالِـَا، َوَسق َئاِت  َأْكُػِسـَا، ُشُرورِ  ِم ـْ  َلُف، ُمِضؾ   اَل فَ  اهللُ  َيْفدِ  َم  َوَم

ٓ   إَِلفَ َٓ  َأنْ  َوَأْشَفُد  َلُف، َهاِديَ  اَل فَ  ُيْضِؾْؾ  ًد  َأن   َوَأْشَفُد  َلُف، َشرِيَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ،إِ  اُمَحؿ 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ُسقُلُف،َورَ  َطْبُدهُ 
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ْوَحِت، ُخىِى ِبالصَّ ْهِنَئِت ِبِه َوالدُّ َهاِح َوالتَّ ق باألب  ِذْلُس الّنِ لس املتعّلِ  ناءوالّرِ

 .[1]الـساء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 .[111طؿران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿
 .(1)«[71-71]إحزاب: ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 مشتؿٌؾ  وهق ـؽاح،ال طؼد طـد بف اإلتقانُ  ُيستحبُّ  مباَركٌ  وذكرٌ  طظقؿةٌ  خطبةٌ  وهل
 مغػرتف، وصؾُب  وحده، بف وآستعاكةُ  اهلل حؿدُ  فػقف جؾقؾة، ٍٓٓت ودَ  طظقؿةٍ  معانٍ  طؾك

ذ  لف والشفادةُ  وقَدره، بؼضائف واإليؿانُ  إطؿال، وسق ئات الـػس شرور مـ بف والتعقُّ
ر  اهلل بتؼقى القصقَّة مع بالرسالة، ولـبق ف بالقحداكقة سبحاكف  وكعؿتف ؾففض وتذكُّ
 وقد كاكت هذه الخطبة سبًبا إلسالم ضؿام الؽؾؿ. جقامع مـ ففل سبحاكف، صاطتف ولزوم
 .(2)«صحقحف»دي وققمف يف قصة طجقبة، رواها اإلمام مسؾؿ يف زإ

 .(3)«واإليؿان اإلسالم كظام طؼدُ  الخطبةُ  ففذه» : تقؿقة ابـ سالماإل شقخ قال

 آطتؼادات مـ واإليؿان اإلسالم أمرُ  بف يـتظؿُ  ما -َوجازتِفا مع- جؿعت أكَّفا أي:
 الؿستؼقؿة. الصالحة وإطؿال الؼقيؿة، الصحقحة

ا  طـد الػاتحة قراءة مشروطقَّة طؾك دلقٌؾ  يرد َلؿ أكَّف الؿؼام هذا يف طؾقف ُيـب ف وِمؿ 
 الؿسؾؿقـ. طقام مـ كثقرٌ  يػعؾف لَِؿا اخالفً  العؼد،

ا  يجؿع وأن بالربكة، لفؿا ُيدطك بلن ـَّةالسُّ  جاءت فؼد ،ـؽاحبال لؾزوجقـ التفـئةُ  وأم 
 خقر. يف بقـفؿا اهلل

ـِ  َطْبدِ  َطَؾك َرَأى ملسو هيلع هللا ىلص بِلَّ الـَّ  َأنَّ  ، مالؽ بـ أكس طـ «الصحقحقـ» فػل ْحَؿ  الرَّ
ـِ ا ْجُت  إك ل ،اهللِ  َرُسقَل  َيا قال: «َهَذا؟ َما» :َفَؼاَل  ُصْػَرٍة، َأَثرَ  َطْقٍف  ب  َوْزنِ  َطَؾك َرَأةً امْ  َتَزوَّ

                                                           
 (.187تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.868) «صحقح مسؾؿ» (1)
 (.14/113) «مجؿقع الػتاوى» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْوَحِت، ُخىِى ِبالصَّ ْهِنَئِت ِبِه َوالدُّ َهاِح َوالتَّ ق باألب  ِذْلُس الّنِ لس املتعّلِ  ناءوالّرِ

 .[1]الـساء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 .[111طؿران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿
 .(1)«[71-71]إحزاب: ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 مشتؿٌؾ  وهق ـؽاح،ال طؼد طـد بف اإلتقانُ  ُيستحبُّ  مباَركٌ  وذكرٌ  طظقؿةٌ  خطبةٌ  وهل
 مغػرتف، وصؾُب  وحده، بف وآستعاكةُ  اهلل حؿدُ  فػقف جؾقؾة، ٍٓٓت ودَ  طظقؿةٍ  معانٍ  طؾك

ذ  لف والشفادةُ  وقَدره، بؼضائف واإليؿانُ  إطؿال، وسق ئات الـػس شرور مـ بف والتعقُّ
ر  اهلل بتؼقى القصقَّة مع بالرسالة، ولـبق ف بالقحداكقة سبحاكف  وكعؿتف ؾففض وتذكُّ
 وقد كاكت هذه الخطبة سبًبا إلسالم ضؿام الؽؾؿ. جقامع مـ ففل سبحاكف، صاطتف ولزوم
 .(2)«صحقحف»دي وققمف يف قصة طجقبة، رواها اإلمام مسؾؿ يف زإ

 .(3)«واإليؿان اإلسالم كظام طؼدُ  الخطبةُ  ففذه» : تقؿقة ابـ سالماإل شقخ قال

 آطتؼادات مـ واإليؿان اإلسالم أمرُ  بف يـتظؿُ  ما -َوجازتِفا مع- جؿعت أكَّفا أي:
 الؿستؼقؿة. الصالحة وإطؿال الؼقيؿة، الصحقحة

ا  طـد الػاتحة قراءة مشروطقَّة طؾك دلقٌؾ  يرد َلؿ أكَّف الؿؼام هذا يف طؾقف ُيـب ف وِمؿ 
 الؿسؾؿقـ. طقام مـ كثقرٌ  يػعؾف لَِؿا اخالفً  العؼد،

ا  يجؿع وأن بالربكة، لفؿا ُيدطك بلن ـَّةالسُّ  جاءت فؼد ،ـؽاحبال لؾزوجقـ التفـئةُ  وأم 
 خقر. يف بقـفؿا اهلل

ـِ  َطْبدِ  َطَؾك َرَأى ملسو هيلع هللا ىلص بِلَّ الـَّ  َأنَّ  ، مالؽ بـ أكس طـ «الصحقحقـ» فػل ْحَؿ  الرَّ
ـِ ا ْجُت  إك ل ،اهللِ  َرُسقَل  َيا قال: «َهَذا؟ َما» :َفَؼاَل  ُصْػَرٍة، َأَثرَ  َطْقٍف  ب  َوْزنِ  َطَؾك َرَأةً امْ  َتَزوَّ

                                                           
 (.187تؼدم تخريجف )ص:( 1)
 (.868) «صحقح مسؾؿ» (1)
 (.14/113) «مجؿقع الػتاوى» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار701
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ـْ  َكَقاةٍ   .(1)«بَِشاةٍ  َوَلقْ  َأْولِؿْ  َلَؽ، اهللُ  َفبَاَركَ » :َقاَل  َذَهٍب. مِ

 إِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِلَّ الـَّ  َأنَّ  ، هريرة أبل طـ وغقُرهؿا الرتمذيأبق داود و وروى
لَ  َج  إِذا اإِلْكَسانَ  َرفَّ  .(2)«َخْقرٍ  فِل َبْقـَُؽَؿا َوَجَؿعَ  ْقَؽ،َطؾَ  َوَباَركَ  َلَؽ، اهللُ  َباَركَ » :َقاَل  َتَزوَّ

ل إذا» وققلف: ج إذا اإلكسان رف   الـاُس  وكان زواجف، بؿـاسبة لف ودطا هـَّله إذا أي: «تزو 
ج: يؼقلقن الجاهؾقَّة يف فاء» لؾؿتزو   «بالبـقـ» وققلفؿ: ذلؽ، طـ ملسو هيلع هللا ىلص فـفك ،«والبـقـ بالرَّ

، والتـػقر لإلكاث قةالؽراه مـ طادُتفؿ طؾقف جرت ما مع يتقافؼ َـّ غبة وطدم مـف  يف الرَّ
، َـّ  إلك وأرشدَ  ذلؽ، طـ ملسو هيلع هللا ىلص فـفك والبغضاء، الؽراهة لفذه تلكقدٌ  هذا ققلفؿ ويف مجقئف

 خقر. يف بقـفؿا اهلل يجؿع وأن بالربكة، لفؿا الدطاء طؾك الؿشتؿؾة الؿباركة الدطقة هذه

ا  وابـ داود أبق روى فؼد :فافالزّ  لقؾة زوجتف طؾك دخؾ إذا الزوُج  يؼقلف ما وأم 
َج  إِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ، جّده طـ أبقف، طـ شعقب، بـ طؿرو طـ ماجف  َتَزو 

ُفؿ   :َفْؾَقُؼؾِ  اَخاِدمً  اْشَتَرى َأوِ  اْمَرَأةً  َأَحُدُكؿُ   َطَؾْقِف، َجَبْؾَتَفا َما َوَخْقرَ  َخْقَرَها َأْسَلُلَؽ  إك ل الؾ 
ـْ  بَِؽ  َوَأُطقذ َهاَش  ِم ـْ  ر   َسـَاِمفِ  بِِذْرَوةِ  َفْؾَقْلُخْذ  اَبِعقرً  اْشَتَرى َوإَِذا َطَؾْقِف، َجَبْؾَتَفا َما َشر   َوِم
 .(3)«َذلَِؽ  ِمْثَؾ  َوْلَقُؼْؾ 

 وحػظ الؿعاشرة كحسـ :الؿرأة هذه خقرَ  أي: ،«خقَرها أسللؽ إك ل الؾ فؿ  » وققلف:
 ذلؽ. وكحق وج،الز حؼ   ورطاية الؿال يف وإماكة الػراش

 الحسـة إخالق مـ طؾقف خؾؼتفا ما خقرَ  أي: ،«طؾقف َجَبْؾَتَفا َما وَخْقرَ » وققلف:
 الؽريؿة. والسجايا الؿرضقَّة والط باع

ها مـ بؽ وأطقذ» وققلف: ذ فقف «طؾقف جبؾتفا ما وشر   شر   إلقف، وآلتجاء باهلل التعقُّ

                                                           
 (.1417) «صحقح مسؾؿ»(، و5155«)البخاريصحقح » (1)
ســ ابـ »و (،1191) «الرتمذي جامع»(، و1131) «ســ أبل داود»(، و1/381) «الؿسـد» (1)

حف إلباين يف (، 1915) «ماجف  (.4719) «صحقح الجامع»وصحَّ
ـف إلباين يف 1918) «ســ ابـ ماجف»(، و1161) «ســ أبل داود» (3)  «جفصحقح ابـ ما»(، وحسَّ

(1557.) 
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ْوَحِت، ُخىِى ِبالصَّ ْهِنَئِت ِبِه َوالدُّ َهاِح َوالتَّ ق باألب  ِذْلُس الّنِ لس املتعّلِ  ناءوالّرِ

ا ويسؾؿف َيؼَقف بلن  وسجاياها. ومعاشراهتا وتعامؾفا ُخُؾؼفا يف شر   مـ فقفا مِؿَّ

َّٓ  يتحؼَّؼ ٓ شؿؾفؿا والتئامَ  الزوجقـ أمر صالَح  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف وهذا  بآلتجاءإ
 والصالَح. والتقفقَؼ  العقنَ  وحده وسمالف طؾقف، وآطتؿاد اهلل، إلك

ا  «صحقحقفؿا» يف ومسؾؿ البخاري روى فؼد ،أهَؾف يلتل أن أراد إذا يؼقلف ما وأم 
 َيْلتِلَ  َأنْ  َأَرادَ  إِذا َأَحَدُهؿْ  َأن   َلقْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  طباس بـ اهلل طبد طـ

ُفؿ   اهللِ، ؿِ بِاْس  َقاَل: َأْهَؾفَ  ْقَطاَن، َجـ ْبـَا الؾ  قَْطانَ  َوَجـ ِب  الش  رْ  إِنْ  َفنِك فُ  ؛َرَزْقَتـَا َما الش   ُيَؼد 
هُ  لَؿْ  ،ذلَِؽ  فِل َوَلٌد  َبْقـَُفَؿا  .(1)«اَأبًَد  َشْقَطانٌ  َيُضر 

 تعالك: ققلف يف كؿا وإوٓد، إمقال يف مشاَركةٌ  لف الشقطانَ  أنَّ  :ذلؽ يف والحؽؿةُ 
 فنذا ،[64]اإلسراء: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿
ه. مـ وُوقل الؿشاركة هذه مـ سؾؿَ  الدطقة هبذه الؿسؾؿُ  دطا  شر 

ـَّة يف جاء وقد  «البخاريصحقح » فػل الشقطان، مـ لؾحػظ إبـاء تعقيذ كذلؽ السُّ
ذ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ  قال:  طباس ابـ طـ ـَ  ُيَعق  ـَ  الَحَس  َأَباُكَؿا إِن  » َوَيُؼقُل: َوالُحَسْق
ذ َكانَ  ةِ  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذ َوإِْسَحاَق؛ إِْسَؿاِطقَؾ  بَِفا ُيَعق  ـْ  الت ام  ٍة، نٍ َشْقَطا ُكؾ   ِم ـْ  َوَهام   َوِم
ـٍ  ُكؾ   ةٍ َٓ  َطْق  .(2)«م 

 البخاري رواه ما ذلؽ ومـ بالربكة، لفؿ الدطاءُ  بإبـاء يتعؾَّؼ فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص هديف مـ وكان
ـِ  اهللِ  َطبْدِ  بِابْـَِفا َأَتْت  َأكََّفا» : أسؿاء طـ ومسؾؿ َبْقرِ  ب  َفَقَضَعتْفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   إَِلك  الزُّ

َل  َفَؽانَ  فِقِف، فِل َتَػَؾ  ُثؿَّ  َفَؿَضَغَفا، بَِتْؿَرةٍ  َدَطا ؿَّ ثُ  ِحْجِرِه، فِل  ِريُؼ  َجْقَففُ  َدَخَؾ  َشْلءٍ  َأوَّ
ك َلفُ  َدَطا ُثؿَّ  بَِتْؿَرٍة، َحـََّؽفُ  ُثؿَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َل  َوَكانَ  َطَؾْقِف، َوَبرَّ  فِل ُولِدَ  َمْقُلقدٍ  َأوَّ

ل أي: .(3)«مِ اَل اإِلْس  . مِـ بالؿديـَة ُولِد َمقُلقدٍ  َأوَّ ـَ  الُؿَفاِجِري

                                                           
 (.1434) «صحقح مسؾؿ»(، و5165) «صحقح البخاري» (1)
 (.3371) «صحقح البخاري» (1)
 (.1146) «صحقح مسؾؿ»(، و3919« )صحقح البخاري» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة702
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ْوَحِت، ُخىِى ِبالصَّ ْهِنَئِت ِبِه َوالدُّ َهاِح َوالتَّ ق باألب  ِذْلُس الّنِ لس املتعّلِ  ناءوالّرِ

ا ويسؾؿف َيؼَقف بلن  وسجاياها. ومعاشراهتا وتعامؾفا ُخُؾؼفا يف شر   مـ فقفا مِؿَّ

َّٓ  يتحؼَّؼ ٓ شؿؾفؿا والتئامَ  الزوجقـ أمر صالَح  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف وهذا  بآلتجاءإ
 والصالَح. والتقفقَؼ  العقنَ  وحده وسمالف طؾقف، وآطتؿاد اهلل، إلك

ا  «صحقحقفؿا» يف ومسؾؿ البخاري روى فؼد ،أهَؾف يلتل أن أراد إذا يؼقلف ما وأم 
 َيْلتِلَ  َأنْ  َأَرادَ  إِذا َأَحَدُهؿْ  َأن   َلقْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  طباس بـ اهلل طبد طـ

ُفؿ   اهللِ، ؿِ بِاْس  َقاَل: َأْهَؾفَ  ْقَطاَن، َجـ ْبـَا الؾ  قَْطانَ  َوَجـ ِب  الش  رْ  إِنْ  َفنِك فُ  ؛َرَزْقَتـَا َما الش   ُيَؼد 
هُ  لَؿْ  ،ذلَِؽ  فِل َوَلٌد  َبْقـَُفَؿا  .(1)«اَأبًَد  َشْقَطانٌ  َيُضر 

 تعالك: ققلف يف كؿا وإوٓد، إمقال يف مشاَركةٌ  لف الشقطانَ  أنَّ  :ذلؽ يف والحؽؿةُ 
 فنذا ،[64]اإلسراء: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿
ه. مـ وُوقل الؿشاركة هذه مـ سؾؿَ  الدطقة هبذه الؿسؾؿُ  دطا  شر 

ـَّة يف جاء وقد  «البخاريصحقح » فػل الشقطان، مـ لؾحػظ إبـاء تعقيذ كذلؽ السُّ
ذ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ  قال:  طباس ابـ طـ ـَ  ُيَعق  ـَ  الَحَس  َأَباُكَؿا إِن  » َوَيُؼقُل: َوالُحَسْق
ذ َكانَ  ةِ  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذ َوإِْسَحاَق؛ إِْسَؿاِطقَؾ  بَِفا ُيَعق  ـْ  الت ام  ٍة، نٍ َشْقَطا ُكؾ   ِم ـْ  َوَهام   َوِم
ـٍ  ُكؾ   ةٍ َٓ  َطْق  .(2)«م 

 البخاري رواه ما ذلؽ ومـ بالربكة، لفؿ الدطاءُ  بإبـاء يتعؾَّؼ فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص هديف مـ وكان
ـِ  اهللِ  َطبْدِ  بِابْـَِفا َأَتْت  َأكََّفا» : أسؿاء طـ ومسؾؿ َبْقرِ  ب  َفَقَضَعتْفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   إَِلك  الزُّ

َل  َفَؽانَ  فِقِف، فِل َتَػَؾ  ُثؿَّ  َفَؿَضَغَفا، بَِتْؿَرةٍ  َدَطا ؿَّ ثُ  ِحْجِرِه، فِل  ِريُؼ  َجْقَففُ  َدَخَؾ  َشْلءٍ  َأوَّ
ك َلفُ  َدَطا ُثؿَّ  بَِتْؿَرٍة، َحـََّؽفُ  ُثؿَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َل  َوَكانَ  َطَؾْقِف، َوَبرَّ  فِل ُولِدَ  َمْقُلقدٍ  َأوَّ

ل أي: .(3)«مِ اَل اإِلْس  . مِـ بالؿديـَة ُولِد َمقُلقدٍ  َأوَّ ـَ  الُؿَفاِجِري

                                                           
 (.1434) «صحقح مسؾؿ»(، و5165) «صحقح البخاري» (1)
 (.3371) «صحقح البخاري» (1)
 (.1146) «صحقح مسؾؿ»(، و3919« )صحقح البخاري» (3)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار703
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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مقؿة الخصال مـ الغضُب  ر اإلسالمُ  طـفا هنك التل الؿشقـة والخالل الذَّ  مـفا وحذَّ

 خشقة طـد الؿمذي لدفع اصؾبً  خػؼاكف: وازدياد الؼؾب دم َغَؾقانُ  وهق التحذير، أشدَّ 
 مـ كثقرٌ  ذلؽ طـ ويـشل وققطف، بعد إذى مـف يحصؾ ـمِؿَّ  لالكتؼام اصؾبً  أو وققطف،
مة إفعال رب كالؼتؾ :الؿحرَّ مة إققال مـ وكثقرٌ  والُعدوان، الظؾؿ وأكقاع والضَّ  الؿحرَّ
 وكتطؾقؼ ،اشرطً  التزامفا يجقز ٓ التل وكإَْيؿان والبذاء، والُػحش والسب   كالؼذف
َّٓ  ِؼُب ُتع ٓ التل إمقر مـ ذلؽ وكحق الزوجة، ا الـَّدم،إ  أنَّ  طؾك ٓلةدَ  أوضح يدلُّ  مِؿَّ
 أبقابف. تاُح ػْ ومِ  الشر   جؿاعُ  الغضَب 

 :ملسو هيلع هللا ىلص لؾـَّبِل   قال رجاًل  أنَّ  ، هريرة أبل طـ «صحقحف» يف البخاري روى
 .(1)«َتْغَضْب  ٓ» :قال امرارً  فردَّد ،«َتْغَضْب  ٓ» :قال أوِصـِل،

جؾ ففذا  الخقر لخصال جامعة َوجقزة بقصقَّة يقصَقف أن ملسو هيلع هللا ىلص ل  الـَّبِ  مـ صؾب قد الرَّ
اه هبا، ويعؿَؾ  لَقحػظفا  يجقبُف ملسو هيلع هللا ىلص والـَّبِلُّ  امرارً  السماَل  وردَّد يغضب، َّٓ أ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  فقصَّ
زَ  وأنَّ  تاُحف،ػْ ومِ  الشر   جؿاعُ  الغضَب  أنَّ  طؾك ٓلةدَ  هذا ويف .«تغضب ٓ» بؼقلف:  التحرُّ
 الخقر. جؿاعُ  مـف

 طـ الرحؿـ، طبد بـ ُحؿقد طـ الزهري، حديث مـ أحؿد لإلمام «الؿسـد» ويف
 قال ،«َتْغَضْب  ٓ» قال: أوِصـِل. ،اهلل رسقل يا قؾت: قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   أصحاب مـ رجؾ

جُؾ: رُت  الرَّ  .(2)كؾَّف الشرَّ  َيجؿعُ  الغضُب  فنذا قال، ما ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  قال حقـ فػؽَّ

 كتائجف وبقان الغضب مـ التحذير يف طديدةٌ  كؼقٌل  ô السؾػ طـ جاء وقد
 .«شر   كؾ   تاُح ػْ مِ  الغضُب » : محؿد بـ جعػر يؼقل :القخقؿة وطقاقبف

                                                           
 (.6116) «صحقح البخاري» (1)
حف إلباين5/373) «الؿسـد» (1)  (.1746) «صحقح الرتغقب»يف  (، وصحَّ
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 َما ُيَكاُل ِعِيَد الَغَضِب
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد الَغَضِب 

 تركُ » فؼال: كؾؿة، يف الُخؾؼ حسـ لـا اجؿع : الؿبارك بـ اهلل لعبد وققؾ
 .«الغضب

 .«والطََّؿع والغضب الفقى مـ ُطِصؿ مـ أفؾح قد» : العزيز طبد بـ طؿر وقال

ُل » ُيؼال: وكان  ،«الغضب العؼؾ طدوُّ » وُيؼال: ،«كدمٌ  وآخُره ُجـقنٌ  الغضب أوَّ
 .«الغضب يف الَعَطب كؾُّ » :اأيًض  وُيؼال

ا  مـف، َيحَذرَ  أن مسؾؿ كؾ   طؾك امتعقَّـً  كان الخطقرة مـ الؼدر هبذا الغضُب  كان وَلؿَّ
 تائجف.وك طقاقبف مـ لَقسَؾؿ طـف: الُبعد طؾك كػَسف ُيجاهدَ  وأن

م: الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِل   وققل ـُ  «تغضب ٓ» الؿتؼد   لؾسالمة طظقَؿقـ أمَريـ يتضؿ 
 :وكتائجف الغضب مـ

رب والِحْؾؿ الخؾؼ ُحسـ طؾك الـػس وتؿريـ إسباب بػعؾ إمرُ  أحدهؿا:  والصَّ
 واردُ  فطؾق ورد إذا فنكَّف لذلؽ العبدُ  ُوف ؼ فنذا والػعؾل، الؼقلل الـاس أذى واحتؿال
اه ُخُؾؼف، بحسـ احتؿؾف الغضب  وصربه. بِحْؾؿف وتؾؼَّ

رة الؼقاطد ومـ َّٓ  يتؿُّ  ٓ وبؿا بف أمرٌ  بالشلء إمرَ  أنَّ  :الؿتؼر   الشلء طـ والـَّفل بف،إ
ه، أمرٌ  ـ الغضب طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   فـفُل  بضد  رب إمرَ  يتضؿَّ  الُخُؾؼ. وحسـ والِحؾؿ بالصَّ

 ٓ اغالبً  الغضَب  ٕنَّ  الغضب: تـػقذ بعدم أمرٌ  فقف الغضب بعدم ملسو هيلع هللا ىلص أمَره أنَّ  :اثاكقً 
ـ ه، دفعف مـ اإلكسانُ  يتؿؽَّ ـ ولؽـَّف ورد   مـ كػَسف َيؿـعَ  أن فعؾقف تـػقذه: طدم مـ يتؿؽَّ
مة وإفعال إققال  الغضب آثار مـ كػَسف مـع فؿتك إلقفا، الغضُب  يجرُّ  التل الؿحرَّ
ة،  ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿ تعالك: اهلل قال يغضب، َلؿ -الحؼقؼة يف- فؽلكَّف الضارَّ
ديد لقس» الحديث: ويف ،[37]الشقرى: ديد إك ؿا بالصرطة، الش   طـد كػسف يؿؾؽ مـ الش 
 .(1)«الغضب

 الغضَب  تدفعُ  التل إسباب بػعؾ غضب َمـ ويلمرُ  فيَقج   ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل كان ولفذا

                                                           
 (.594تؼدم تخريجف )ص: (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد الَغَضِب 

 تركُ » فؼال: كؾؿة، يف الُخؾؼ حسـ لـا اجؿع : الؿبارك بـ اهلل لعبد وققؾ
 .«الغضب

 .«والطََّؿع والغضب الفقى مـ ُطِصؿ مـ أفؾح قد» : العزيز طبد بـ طؿر وقال

ُل » ُيؼال: وكان  ،«الغضب العؼؾ طدوُّ » وُيؼال: ،«كدمٌ  وآخُره ُجـقنٌ  الغضب أوَّ
 .«الغضب يف الَعَطب كؾُّ » :اأيًض  وُيؼال

ا  مـف، َيحَذرَ  أن مسؾؿ كؾ   طؾك امتعقَّـً  كان الخطقرة مـ الؼدر هبذا الغضُب  كان وَلؿَّ
 تائجف.وك طقاقبف مـ لَقسَؾؿ طـف: الُبعد طؾك كػَسف ُيجاهدَ  وأن

م: الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِل   وققل ـُ  «تغضب ٓ» الؿتؼد   لؾسالمة طظقَؿقـ أمَريـ يتضؿ 
 :وكتائجف الغضب مـ

رب والِحْؾؿ الخؾؼ ُحسـ طؾك الـػس وتؿريـ إسباب بػعؾ إمرُ  أحدهؿا:  والصَّ
 واردُ  فطؾق ورد إذا فنكَّف لذلؽ العبدُ  ُوف ؼ فنذا والػعؾل، الؼقلل الـاس أذى واحتؿال
اه ُخُؾؼف، بحسـ احتؿؾف الغضب  وصربه. بِحْؾؿف وتؾؼَّ

رة الؼقاطد ومـ َّٓ  يتؿُّ  ٓ وبؿا بف أمرٌ  بالشلء إمرَ  أنَّ  :الؿتؼر   الشلء طـ والـَّفل بف،إ
ه، أمرٌ  ـ الغضب طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   فـفُل  بضد  رب إمرَ  يتضؿَّ  الُخُؾؼ. وحسـ والِحؾؿ بالصَّ

 ٓ اغالبً  الغضَب  ٕنَّ  الغضب: تـػقذ بعدم أمرٌ  فقف الغضب بعدم ملسو هيلع هللا ىلص أمَره أنَّ  :اثاكقً 
ـ ه، دفعف مـ اإلكسانُ  يتؿؽَّ ـ ولؽـَّف ورد   مـ كػَسف َيؿـعَ  أن فعؾقف تـػقذه: طدم مـ يتؿؽَّ
مة وإفعال إققال  الغضب آثار مـ كػَسف مـع فؿتك إلقفا، الغضُب  يجرُّ  التل الؿحرَّ
ة،  ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿ تعالك: اهلل قال يغضب، َلؿ -الحؼقؼة يف- فؽلكَّف الضارَّ
ديد لقس» الحديث: ويف ،[37]الشقرى: ديد إك ؿا بالصرطة، الش   طـد كػسف يؿؾؽ مـ الش 
 .(1)«الغضب

 الغضَب  تدفعُ  التل إسباب بػعؾ غضب َمـ ويلمرُ  فيَقج   ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل كان ولفذا

                                                           
 (.594تؼدم تخريجف )ص: (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ذ ويلمرُ  وتسؽـف، ك ذيال الشقطان مـ باهلل بالتعقُّ ـَ  وُيثقر الؼؾقب، يف الغضَب  ُيحر   الػت
 والػساد. الشر   إلك ويدطق

 الـَّبِل   ِطـْدَ  نِ اَل َرُج  اْسَتبَّ  قال:  ُصَرد بـ ُسؾقؿان طـ ومسؾؿ البخاري روى
ـُ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـَّبِّل ال َفَؼاَل  َوْجُفُف، اْحَؿرَّ  َقدِ  اُمْغَضبً  َصاِحَبفُ  َيُسبُّ  َوَأَحُدُهَؿا ُجُؾقٌس، ِطـَْدهُ  َوَكْح
ـَ  بِاهللِ  َأُطقذ َقاَل: لَقْ  َيِجُد، َما َطـْفُ  لََذَهَب  َقالََفا لَقْ  َكِؾَؿةً  َْٕطَؾؿُ  إِك ل» :ملسو هيلع هللا ىلص قْطَانِ  ِم ِجقؿِ  الش   .«الر 

ُجِؾ: َفَؼاُلقا  .(1)بَِؿْجـُقنٍ  َلْسُت  إِك ل َقاَل: ؟ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َيُؼقُل  َما َتْسَؿعُ  َٓ أ لِؾرَّ

 الغضُب  لف حصؾ َمـ وأنَّ  الشقطان، كزغ مـ الغضَب  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  الحديث ويف
 ڇ ڇ چ﴿ تعالك: اهلل ققل ذلؽ طؾك يدلُّ  كؿا مـف، باهلل يستعقذ أن لف يـبغل
 .[111إطراف:] ﴾ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ

ـُ  -مـف اهلل أطاذكا- الشقطانَ  إنَّ  ثؿَّ   ارتؽاب إلك فقدفعف غضبف، حاَل  اإلكسان مـ يتؿؽَّ
 وُوقل مـف ُحػظ باهلل الؿسؾؿُ  استعاذ فنذا واإلجرام، وإذى السب   إلك هويلزُّ  أثام،

ه. مـ  شر 

ا  مـ وُيؼربف يستثقُره ما كؾ   طـ التباطد :فعؾف إلك الغضبانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِل   أرشد وِمؿ 
 الػعؾ: أم بالؼقل سقاء آكتؼام،

 ا  طـ ، طباس بـ اهلل طبد حديث مـ أحؿد اإلمام روى فؼد :الؼقُل  فلم 
 .(2)اثالثً  قالفا ،«فؾقَْسُؽت أحُدكؿ َغِضَب  إذا» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  

ي كالمف طؾك الغالَب  فننَّ  غضبف حاَل  تؽؾَّؿ إن الغضبانَ  أنَّ  وذلؽ  :واإلساءة التعد 
 كالُمف اتَّزن سؽـ فنذا يسؽـ، حتك الغضب حال الؽالم طـ َيؽػَّ  أن لف الخقر فؿـ

ضا حال لؽالمف امساويً  أو اقريبً  حقـئذٍ  كالُمف انوك حديُثف، وحسـ  ضؾؿ فقف لقس الر 
 طدوان. وٓ

                                                           
 (.1611) «صحقح مسؾؿ»(، و6115) «صحقح البخاري» (1)
 (.1/139) «الؿسـد» (1)
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد الَغَضِب 

 يف الحؼ   كؾؿة وأسللؽ» دطائف: يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   ققل الؿباركة الـبقية الدطقات ومـ
َضا الغضب َّٓ  اإلكسانُ  يؼقل َّٓ أ طزيز وهذا ،(1)«والر   رضَل. أو غضَب  سقاء ،الحؼَّ إ

 ا  ذر   أبل حديث مـ ،وغقُرهؿا داود وأبق أحؿد اإلمام روى فؼد :الػعؾ وأم 
 طـف ذهب فنن فؾقجؾس، قائؿٌ  وهق أحُدكؿ غضب إذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ،
ٓ   الغضب  .(2)«فؾقضطجعوإ

ـ اقريبً  سقؽقن فنكَّف غضبف حال اقائؿً  بؼل إن الغضبانَ  أنَّ  وذلؽ  امتفق ئً  أغضبف، مِؿَّ
 اضطجع وإذا مـف، تباطد جؾس فنذا طؾقف، اطتدى أو لطؿف أو ضربف فربَّؿا مـف، لالكتؼام

 وأبعد. أبعدَ  كان

 حال كػَسف يؿؾَؽ  أن طؾك يحرَص  أن طؾقف يـبغل الغضبانَ  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف وهذا
: يسؽـ حتك مـفا اشقئً  ُيباشر فال وإفعال، إققال يف الغضب َـّ  ققُلف لقؽقن ويطؿئ

ا ًٓ ط وفعُؾف حؼ   شَطط. وٓ فقف زلؾ ٓ ،د

 اجؿقعً  يفديـا وأن العؿؾ، وصالح الؼقل سديد إلك ُيقف ؼـا أن الؿسمول وحده واهلل
 السبقؾ. سقاء
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة706
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 َما ُيَقاُى ِعْنَد الَغَضِب 

 يف الحؼ   كؾؿة وأسللؽ» دطائف: يف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   ققل الؿباركة الـبقية الدطقات ومـ
َضا الغضب َّٓ  اإلكسانُ  يؼقل َّٓ أ طزيز وهذا ،(1)«والر   رضَل. أو غضَب  سقاء ،الحؼَّ إ

 ا  ذر   أبل حديث مـ ،وغقُرهؿا داود وأبق أحؿد اإلمام روى فؼد :الػعؾ وأم 
 طـف ذهب فنن فؾقجؾس، قائؿٌ  وهق أحُدكؿ غضب إذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ،
ٓ   الغضب  .(2)«فؾقضطجعوإ

ـ اقريبً  سقؽقن فنكَّف غضبف حال اقائؿً  بؼل إن الغضبانَ  أنَّ  وذلؽ  امتفق ئً  أغضبف، مِؿَّ
 اضطجع وإذا مـف، تباطد جؾس فنذا طؾقف، اطتدى أو لطؿف أو ضربف فربَّؿا مـف، لالكتؼام

 وأبعد. أبعدَ  كان

 حال كػَسف يؿؾَؽ  أن طؾك يحرَص  أن طؾقف يـبغل الغضبانَ  أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف وهذا
: يسؽـ حتك مـفا اشقئً  ُيباشر فال وإفعال، إققال يف الغضب َـّ  ققُلف لقؽقن ويطؿئ

ا ًٓ ط وفعُؾف حؼ   شَطط. وٓ فقف زلؾ ٓ ،د

 اجؿقعً  يفديـا وأن العؿؾ، وصالح الؼقل سديد إلك ُيقف ؼـا أن الؿسمول وحده واهلل
 السبقؾ. سقاء
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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قة، أبقاب يف الؿلثقرة إدطقة مـ اأكقاطً  -يؾل فقؿا- سـتـاول  إلك اإلشارة مع متػر 

 وتـاولفا أدطقتف، شلن وِطظؿ ملسو هيلع هللا ىلص ل  الـَّبِ  هدي كؿال طؾك لُّ تد وهل :معاكقفا مـ شلء
 الحقاة. شمون جؿقع يف الخقر أبقاب لجؿقع

 ـ ة فؿـ  َكَسْقَتـِقِف، َأْكَت  الَحْؿُد، َلَؽ  الؾَُّفؿَّ » :اجديًد  اثقبً  لبس َمـ يؼقل أن الس 
ـْ  بَِؽ  َوَأُطقذ َلُف، ُصـِعَ  َما َوَخْقرَ  َخْقَرُه، َأْسَلُلَؽ  هِ  مِ  أبق رواه لِؿا :«َلفُ  ُصـِعَ  َما َوَشر   َشر 
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  قال: الخدري سعقد أبل حديث مـ وغقُرهؿا والرتمذي داود
اهُ  اَثْقبً  اْسَتَجدَّ  إَذا ُفؿ  » َيُؼقُل: ُثؿَّ  ِرَداًء، َأوْ  اَقِؿقًص  َأوْ  ِطَؿاَمةً  :بِاْسِؿف َسؿَّ  الَحْؿُد، َلَؽ  الؾ 

ـْ  بَِؽ  َوَأُطقذ َلُف، ُصـِعَ  َما َوَخْقرَ  َخْقَرُه، َأْسَلُلَؽ  َسْقَتـِقِف،كَ  َأْكَت  هِ  ِم  .(1)«َلفُ  ُصـِعَ  َما َوَشر   َشر 

 .اَجديدً  اَثْقبً  لبَس  َأي: ،«اَثْقبً  اْسَتَجد  » ققلف:و

 اإلكسان، ةَ طقر يسُتر أكَّف خقره أطظؿ مـ «َلفُ  ُصـِعَ  َما َوَخْقرَ  َخْقَرُه، َأْسَلُلَؽ » وققلف:
ُؾ  سقَءتف، ويقاري ـُ  هقلتف، ويجؿ   ومـظَره. مظفَره وُيحس 

ـْ  بَِؽ  َوَأُطقذ» وققلف: هِ  ِم ه أطظؿ مـ «َلفُ  ُصـِعَ  َما َوَشر   َشر   وجف طؾك ُيؾبس أن شر 
ـِ  َلؿ فُ صـَ با يزن َلؿ ومـ الخؾؼ، طؾك والتعالل والؽِْبر إََشر  اشقئً  الظاهرة زيـُتف طـف تغ

 ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿
 .[16]إطراف: ﴾ڈ ڎ ڎ

   َوُيْخؾُِػ  ُتْبؾِل» :ؼقلي أن اجديًد  اثقبً  صاحبف طؾك رأى إذا لؾؿسؾؿ وُيستحب 
 َلبَِس  إِذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   َأْصَحاُب  َكانَ » قال: كضرة أبل طـ داود أبق روى فؼد ،«َتَعاَلك اهللُ 

                                                           
حف إلباين1767) «لرتمذيا جامع»(، و4131) «ســ أبل داود»(، و3/31) «الؿسـد» (1)  (، وصحَّ

 (.4664) «صحقح الجامع»يف 
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 أدعيت مأثىزة في أبىاب متفّسِقت

 .(1)«َتَعاَلك اهللُ  َوُيْخؾُِػ  ُتْبؾِل َلُف: قِقَؾ  ،اَجِديدً  اَثْقبً  َأَحُدُهؿْ 

 ،العاص بـ سعقد بـ خالد بـت خالد أم   حديث مـ امرفقطً  كحُقه جاء وقد
 .(2)«صحقحف» يف البخاري رواه

 اهلل وُيخؾػف الثقُب  ويبَؾك اهلل ُيبؼقف بلن لف دطاءٌ  فقف «اهلل وُيخؾػ تبؾل» وققلفؿ:
 مـف. اخقرً 

 ـ ة ومـ  دطقةٌ  فنكَّفا :اخقرً  اهللُ  جزاك :امعروفً  إلقف صـع لَِؿـ الؿسؾؿ يؼقل أن الس 
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  زيد بـ أسامة طـ الرتمذي روى :بالغ وثـاءٌ  طظقؿةٌ 

ـْ »  .(3)«الث ـَاءِ  فِل َأْبَؾغَ  َفَؼْد  ؛اَخْقرً  اهللُ  َجَزاكَ  لَِػاِطِؾِف: َفَؼاَل  َمْعُروٌف  إَِلْقفِ  ُصـِعَ  َم

 يف مسؾؿ روى ،الث َؿر باكقرة رؤية طـد بالبركة الدطاءُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِل   هدي مـ وكان
َل  َرَأْوا إِذا الـَّاُس  َكانَ  قال: أكَّف  هريرة أبل طـ «صحقحف»  إَِلك بِفِ  َجاُؤوا الثََّؿرِ  َأوَّ

ُفؿ  » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َأَخَذهُ  َفنَِذا ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل    َمِديـَتِـَا، فِل َلـَا َوبَاِركْ  َثَؿرَِكا، لفِ  َلـَا بَاِركْ  الؾ 
َكا، فِل َلـَا َوبَاِركْ  َصاِطـَا، فِل َلـَا َوبَاِركْ  ُفؿ   ُمد   َوإِك ل َوَكبِق َؽ، َوَخِؾقُؾَؽ  َطْبُدكَ  إِْبَراِهقؿَ  إِن   الؾ 
َة، َدَطاكَ  َوإِك فُ  َوَكبِق َؽ، َطْبُدكَ  ةَ  َدَطاكَ  َما بِِؿْثؾِ  يـَةِ لِؾَؿدِ  َأْدُطقكَ  َوإِك ل لَِؿؽ   ،«َمَعفُ  فِ َوِمْثؾِ  لَِؿؽ 
 .(4)الثََّؿرَ  َذلَِؽ  فُ َفُقْعطِق َلُف، َولِقدٍ  َأْصَغرَ  َيْدُطق ُثؿَّ  َقاَل:

 ـ ة ومـ  والدطاُء، اهلل، ذِكرُ  :الَعْقـ مـ طؾقف وخاف شلءٌ  اإلكسان طـد كان إذا الس 
 وآستعاذة.

 .[39]الؽفػ: ﴾کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ تعالك: اهلل قال

 َأوْ  َكْػِسفِ  فِل ُيْعِجُبفُ  َما َأَحُدُكؿْ  َرَأى إِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ُحـقػ، بـ َسفؾ وطـ
كْ  ؛َمالِفِ  ـَ  َفنِن   ؛َطَؾْقفِ  َفْؾقَُبر   .(5)أحؿد رواه «َحؼ   الَعْق

                                                           
حف إلباين يف 4111) داود قأب رواه (1)  (.3393) «صحقح أبل داود»(، وصحَّ
 (.5813) «صحقح البخاري» (1)
 .(419تؼدم تخريجف )ص: (3)
 (.1373) «صحقح مسؾؿ» (4)
حف إلباين يف 3/447) «الؿسـد» (5)  (.556) «معصحقح الجا»(، وصحَّ

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.   
 444 

 

 أدعيت مأثىزة في أبىاب متفّسِقت

 .(1)«َتَعاَلك اهللُ  َوُيْخؾُِػ  ُتْبؾِل َلُف: قِقَؾ  ،اَجِديدً  اَثْقبً  َأَحُدُهؿْ 

 ،العاص بـ سعقد بـ خالد بـت خالد أم   حديث مـ امرفقطً  كحُقه جاء وقد
 .(2)«صحقحف» يف البخاري رواه

 اهلل وُيخؾػف الثقُب  ويبَؾك اهلل ُيبؼقف بلن لف دطاءٌ  فقف «اهلل وُيخؾػ تبؾل» وققلفؿ:
 مـف. اخقرً 

 ـ ة ومـ  دطقةٌ  فنكَّفا :اخقرً  اهللُ  جزاك :امعروفً  إلقف صـع لَِؿـ الؿسؾؿ يؼقل أن الس 
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  زيد بـ أسامة طـ الرتمذي روى :بالغ وثـاءٌ  طظقؿةٌ 

ـْ »  .(3)«الث ـَاءِ  فِل َأْبَؾغَ  َفَؼْد  ؛اَخْقرً  اهللُ  َجَزاكَ  لَِػاِطِؾِف: َفَؼاَل  َمْعُروٌف  إَِلْقفِ  ُصـِعَ  َم

 يف مسؾؿ روى ،الث َؿر باكقرة رؤية طـد بالبركة الدطاءُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بِل   هدي مـ وكان
َل  َرَأْوا إِذا الـَّاُس  َكانَ  قال: أكَّف  هريرة أبل طـ «صحقحف»  إَِلك بِفِ  َجاُؤوا الثََّؿرِ  َأوَّ

ُفؿ  » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َأَخَذهُ  َفنَِذا ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل    َمِديـَتِـَا، فِل َلـَا َوبَاِركْ  َثَؿرَِكا، لفِ  َلـَا بَاِركْ  الؾ 
َكا، فِل َلـَا َوبَاِركْ  َصاِطـَا، فِل َلـَا َوبَاِركْ  ُفؿ   ُمد   َوإِك ل َوَكبِق َؽ، َوَخِؾقُؾَؽ  َطْبُدكَ  إِْبَراِهقؿَ  إِن   الؾ 
َة، َدَطاكَ  َوإِك فُ  َوَكبِق َؽ، َطْبُدكَ  ةَ  َدَطاكَ  َما بِِؿْثؾِ  يـَةِ لِؾَؿدِ  َأْدُطقكَ  َوإِك ل لَِؿؽ   ،«َمَعفُ  فِ َوِمْثؾِ  لَِؿؽ 
 .(4)الثََّؿرَ  َذلَِؽ  فُ َفُقْعطِق َلُف، َولِقدٍ  َأْصَغرَ  َيْدُطق ُثؿَّ  َقاَل:

 ـ ة ومـ  والدطاُء، اهلل، ذِكرُ  :الَعْقـ مـ طؾقف وخاف شلءٌ  اإلكسان طـد كان إذا الس 
 وآستعاذة.

 .[39]الؽفػ: ﴾کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ تعالك: اهلل قال

 َأوْ  َكْػِسفِ  فِل ُيْعِجُبفُ  َما َأَحُدُكؿْ  َرَأى إِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ُحـقػ، بـ َسفؾ وطـ
كْ  ؛َمالِفِ  ـَ  َفنِن   ؛َطَؾْقفِ  َفْؾقَُبر   .(5)أحؿد رواه «َحؼ   الَعْق

                                                           
حف إلباين يف 4111) داود قأب رواه (1)  (.3393) «صحقح أبل داود»(، وصحَّ
 (.5813) «صحقح البخاري» (1)
 .(419تؼدم تخريجف )ص: (3)
 (.1373) «صحقح مسؾؿ» (4)
حف إلباين يف 3/447) «الؿسـد» (5)  (.556) «معصحقح الجا»(، وصحَّ

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار709
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

709 أدعية مأثورة في أبواب متفّرِقة



. 
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

ـِ  الَجان   مِـ ذَيَتَعقَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  قال:  الخدري سعقد أبل وطـ  َوَطْق
َذَتاِن، َكَزَلِت  َحتَّك اإِلْكَساِن، ا الُؿَعق   الرتمذي رواه ِسَقاُهَؿا َما َوَتَركَ  بِِفَؿا َأَخذَ  َكَزَلَتا َفَؾؿَّ

 .(1)ماجف وابـ

ة مـػعتفؿا وطظؿ السقَرتقـ، هاتقـ شلن طظؿ طؾك ٓلةٌ دَ  الحديث ويف  الحاجة وشدَّ
ا اتلثقرً  لفؿا وأنَّ  أحد، طـفؿا يستغـل ٓ فوأكَّ  إلقفؿا، -الضرورة بؾ-  الجان   دفع يف خاص 

حر ـت وقد الشرور، وسائر والَعقـ والس   الشرور هذه مـ آستعاذة السقرتان هاتان تضؿَّ
ف الؿراد طؾك وأدل ف وأجؿعف لػظ بلوَجز كؾ فا  الشرور مـ يبؼ َلؿ بحقث استعاذة، وأطؿ 

َّٓ  شلءٌ   فقفؿا. مـف الؿستعاذ الشر   تحت دخؾإ

 ـ ة ومـ  الَِّذي هللِ  الَحْؿدُ » :البالء أهؾِ  مـ اأحًد  رأى إذا الؿسؾؿ يؼقل أن الس 
ا َطاَفاكِل َؾـِل بِفِ  كَ اَل اْبتَ  مِؿَّ ـْ  َكثِقرٍ  َطَؾك َوَفضَّ  َمـ كافعةٌ  طظقؿةٌ  دطقةٌ  وهل ،«َتْػِضقاًل  َخَؾَؼ  مِؿَّ
 هريرة أبل طـ الرتمذي فػل ، اهلل بنذن البالء ذلؽ ُيصبف َلؿ البالَء: يرى حقـ قاَلفا

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  ا َطاَفاكِل ال ِذي هللِ  الَحْؿُد  َفَؼاَل: ُمْبَتًؾك َرَأى َم  كَ اَل اْبتَ  ِمؿ 
َؾـِل بِفِ  ـْ  َكثِقرٍ  َطَؾك َوَفض   .(2)«ءُ اَل البَ  َذلَِؽ  ُيِصْبفُ  لَؿْ  ؛َتْػِضقاًل  َخَؾَؼ  ِمؿ 

 فقف، ابتالهؿ بؿا اهلل يبتؾقف أن يلمـ ٓ فنكَّف البالء: بلهؾ الشؿاتة مـ الؿسؾؿُ  ولَقحذر
َّٓ  فقف أتؽؾَّؿ أن َيؿـُعـِل فؿا أكرهف، الشلءَ  ٕرى إك ل» : الـ خعل إبراهقؿ يؼقل إ
 .(3)«بؿثؾف ُأبَتَؾك أن مخافة

 ـ ة ومـ  يؼقل: بلن ،اهلل يف ؽأحب   إك ل لف: قال إذا ٕخقف الؿسؾؿُ  يدطقَ  أن الس 
 َأنَّ  ، مالؽ بـ أكس طـ «داود أبل ســ» فػل ،«فقف أحببتـِل الذي اهلل ؽَأحبَّ »

 َلفُ  َفَؼاَل  َهَذا، ُِٕحبُّ  إك ل ،اهللِ  َرُسقَل  َيا َفَؼاَل: َرُجٌؾ، بِفِ  َفَؿرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   ِطـْدَ  َكانَ  َرُجاًل 

                                                           
حف 3511) «ابـ ماجفســ »و (،5494ورواه الـسائل ) (،1158) «الرتمذيجامع » (1) (، وصحَّ

 (.4911) «صحقح الجامع»إلباين يف 
 (.188تؼدم تخريجف )ص: (1)
 (.5/315لؾبقفؼل ) «شعب اإليؿان»اكظر:  (3)
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 أدعيت مأثىزة في أبىاب متفّسِقت

 اهللِ، فِل ُأِحبَُّؽ  إِك ل َفَؼاَل: َفَؾِحَؼُف، َقاَل: .«َأْطِؾْؿفُ » َقاَل: .َٓ  َقاَل: «؟َأْطَؾْؿَتفُ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ 
 .(1)َلفُ  َأْحَبْبتَـِل الَِّذي َأَحبََّؽ  َفَؼاَل:

 ـ ة ومـ َيؽة صقاح سؿاع طـد فضؾف مـ رب ف الؿسؾؿُ  يسلَل  أن الس  ذ وأن ،الد   يتعقَّ
 طـ ومسؾؿ البخاري روى :الُحُؿر قِؼ وهن الؽالب ُكباِح  سؿاع طـد الشقطان مـ باهلل
َيَؽةِ  ِصَقاَح  َسِؿْعُتؿْ  إِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ، هريرة أبل ـْ  اهللَ  َفاْسَلُلقا الد   ؛َفْضِؾفِ  ِم
ذوا َؿارِ الحِ  َكِفقَؼ  َسِؿْعتُؿْ  َوإَِذا .اَمَؾؽً  َرَأْت  َفنِك َفا ـَ  بِاهللِ  َفتََعق  قْطَانِ  ِم  .(2)«اَشْقطَاكً  َأىرَ  َفنِك فُ  ؛الش 

 إِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  اهلل طبد بـ جابر طـ داود وأبق أحؿد وروى
ذُ  ؛بِالؾ ْقؾِ  الُحُؿرِ  َوَكِفقَؼ  ِب اَل الؽِ  ُكبَاَح  َسِؿْعُتؿْ  ـ   بِاهللِ، واَفَتَعق  ُف ـَ  َفنِك   .(3)«َتَرْونَ َٓ  َما َيَرْي

 ـ ة ومـ قَق  دخؾ إذا الؿسؾؿُ  يؼقَل  أن الس  َّٓ  إَِلفَ َٓ » :الس   َشِريَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ إِ
 ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَخْقرُ  بَِقِدهِ  َيُؿقُت،َٓ  َحل   َوُهقَ  َوُيِؿقُت، ُيْحقِل الَحْؿُد، َوَلفُ  الُؿْؾُؽ  َلفُ  َلُف،

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، الخطاب بـ طؿر طـ ماجف وابـ الرتمذي فػل َقِديٌر، َشْلءٍ 
ـْ » ل:قا قَق  َدَخَؾ  َم ٓ   إَِلفَ َٓ  َفَؼاَل: الس   الَحْؿُد، َوَلفُ  الُؿْؾُؽ  َلفُ  َلُف، َشرِيَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ إِ

 َلفُ  اهللُ  َكتََب  ؛َقِديرٌ  َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَخْقرُ  بَِقِدهِ  َيُؿقُت،َٓ  َحل   َوُهقَ  َوُيِؿقُت، ُيْحقِل
 .(4)«َدَرَجةٍ  َأْلِػ  َأْلَػ  َلفُ  َوَرَفعَ  َسق َئٍة، َأْلِػ  َػ َألْ  َطـْفُ  َوَمَحا َحَسـٍَة، َأْلِػ  َأْلَػ 

 السبقؾ. سقاء اجؿقعً  يفديـا وأن خقر، كؾ   طؾك اجؿقعً  ُيعقــا أن الؿسمول واهلل

                                                           
حف إلباين يف (، و5115) «ســ أبل داود»(، و141-3/141) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1) صحَّ

 (.1/1/779« )الصحقحة»
 (.1719) «صحقح مسؾؿ»(، و3313) «صحقح البخاري» (1)
حف إلباين5113) «ســ أبل داود»(، و3/316) «مسـد أحؿد» (3)  «صحقح الجامع»يف  (، وصحَّ

(611.) 
ـف إلباين1135) «ســ ابـ ماجف»(، و3418) «الرتمذي جامع» (4)  «لجامعصحقح ا»يف  (، وحسَّ

(6131.) 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة710
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أدعيت مأثىزة في أبىاب متفّسِقت

 اهللِ، فِل ُأِحبَُّؽ  إِك ل َفَؼاَل: َفَؾِحَؼُف، َقاَل: .«َأْطِؾْؿفُ » َقاَل: .َٓ  َقاَل: «؟َأْطَؾْؿَتفُ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ 
 .(1)َلفُ  َأْحَبْبتَـِل الَِّذي َأَحبََّؽ  َفَؼاَل:

 ـ ة ومـ َيؽة صقاح سؿاع طـد فضؾف مـ رب ف الؿسؾؿُ  يسلَل  أن الس  ذ وأن ،الد   يتعقَّ
 طـ ومسؾؿ البخاري روى :الُحُؿر قِؼ وهن الؽالب ُكباِح  سؿاع طـد الشقطان مـ باهلل
َيَؽةِ  ِصَقاَح  َسِؿْعُتؿْ  إِذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ  ، هريرة أبل ـْ  اهللَ  َفاْسَلُلقا الد   ؛َفْضِؾفِ  ِم
ذوا َؿارِ الحِ  َكِفقَؼ  َسِؿْعتُؿْ  َوإَِذا .اَمَؾؽً  َرَأْت  َفنِك َفا ـَ  بِاهللِ  َفتََعق  قْطَانِ  ِم  .(2)«اَشْقطَاكً  َأىرَ  َفنِك فُ  ؛الش 

 إِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  اهلل طبد بـ جابر طـ داود وأبق أحؿد وروى
ذُ  ؛بِالؾ ْقؾِ  الُحُؿرِ  َوَكِفقَؼ  ِب اَل الؽِ  ُكبَاَح  َسِؿْعُتؿْ  ـ   بِاهللِ، واَفَتَعق  ُف ـَ  َفنِك   .(3)«َتَرْونَ َٓ  َما َيَرْي

 ـ ة ومـ قَق  دخؾ إذا الؿسؾؿُ  يؼقَل  أن الس  َّٓ  إَِلفَ َٓ » :الس   َشِريَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ إِ
 ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَخْقرُ  بَِقِدهِ  َيُؿقُت،َٓ  َحل   َوُهقَ  َوُيِؿقُت، ُيْحقِل الَحْؿُد، َوَلفُ  الُؿْؾُؽ  َلفُ  َلُف،

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  ، الخطاب بـ طؿر طـ ماجف وابـ الرتمذي فػل َقِديٌر، َشْلءٍ 
ـْ » ل:قا قَق  َدَخَؾ  َم ٓ   إَِلفَ َٓ  َفَؼاَل: الس   الَحْؿُد، َوَلفُ  الُؿْؾُؽ  َلفُ  َلُف، َشرِيَؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ إِ

 َلفُ  اهللُ  َكتََب  ؛َقِديرٌ  َشْلءٍ  ُكؾ   َطَؾك َوُهقَ  الَخْقرُ  بَِقِدهِ  َيُؿقُت،َٓ  َحل   َوُهقَ  َوُيِؿقُت، ُيْحقِل
 .(4)«َدَرَجةٍ  َأْلِػ  َأْلَػ  َلفُ  َوَرَفعَ  َسق َئٍة، َأْلِػ  َػ َألْ  َطـْفُ  َوَمَحا َحَسـٍَة، َأْلِػ  َأْلَػ 

 السبقؾ. سقاء اجؿقعً  يفديـا وأن خقر، كؾ   طؾك اجؿقعً  ُيعقــا أن الؿسمول واهلل

                                                           
حف إلباين يف (، و5115) «ســ أبل داود»(، و141-3/141) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1) صحَّ

 (.1/1/779« )الصحقحة»
 (.1719) «صحقح مسؾؿ»(، و3313) «صحقح البخاري» (1)
حف إلباين5113) «ســ أبل داود»(، و3/316) «مسـد أحؿد» (3)  «صحقح الجامع»يف  (، وصحَّ

(611.) 
ـف إلباين1135) «ســ ابـ ماجف»(، و3418) «الرتمذي جامع» (4)  «لجامعصحقح ا»يف  (، وحسَّ

(6131.) 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار711
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

711 أدعية مأثورة في أبواب متفّرِقة
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 وفقؿا والباصؾ الؾََّغط يف تضقع أن مـ مجالَسف َيحػظَ  أن مسؾؿ كؾ   طؾك القاجَب  إنَّ 

يـ أمر مـ الؿػقد بالـافع مؾئفا طؾك يحرَص  وأن أخرة، يف اإلكسانَ  يضرُّ   والدكقا، الد 
 ُيحاَسب وسقف أطؿالف، يف مسطَّرةٌ  صحائػف، يف مؽتقبةٌ  طؾقف، معدودةٌ  ألػاَضف أنَّ  ولقعؾؿ
ا وإن فخقر، اخقرً  إن : اهلل يؾؼك طـدما طؾقفا ، شر   ڤ ڤ ڤ﴿ ؼقل:ي تعالك واهلل فشر 
 .[18]ق: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 وكحق تعالك اهلل بذكر طؿاراهتا يف ويجتفدَ  مجالَسف يحػظَ  أن لؾؿسؾؿ الخقر فؿـ
ا ذلؽ ه مِؿَّ َّٓ  اهلل ذكر غقر يف ضقَّعف امجؾًس  أحدٌ  جؾس وما بف، اهللَ  يؾؼك أن يسرُّ  كدمإ
 الـَّدم. أشدَّ 

ـْ  َما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ «ســف» يف داود أبق روى  ِم
ـْ  َيُؼقُمقنَ  َقْقمٍ  ٓ   ؛فِقفِ  اهللَ  َيْذُكُرونَ َٓ  َمْجِؾسٍ  ِم ـْ  َقاُمقاإِ  لَُفؿْ  َوَكانَ  ِحَؿاٍر، ِجقَػةِ  ِمْثؾِ  َط

 مجؾسفؿ يف لفؿ يحصؾ ٓ حؿار جقػةُ  فقف مجؾس طـ يؼقمقن الذيـ ٕنَّ  :(1)«َحْسَرةً 
َّٓ  ذلؽ َّٓ  يؼقمقن وٓ الؽريف، والؿـظر الؿـتـة، الروائحإ  فؽذلؽ وحسرة، بـدامة وهؿإ
َّٓ  لفؿ يحصؾ ٓ اهلل، ذكر فقف لقس مجؾس طـ يؼقمقن َمـ  يف والتـؼُّؾ أثام يف الخقُض إ

 والـدامة. الحسرةَ  وتقرُث  أخرة، يف تضرُّ  التل إمقر مـ ذلؽ غقر إلك الؽالم، أباصقؾ

 لقؽقن مغػرتف: وصؾب اهلل بذكر الؿجؾس ختؿيُ  أن إلك أرشد قد ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  إنَّ  ثؿ
ارةً  ذلؽ  هريرة أبل طـ الرتمذيأبل داود و فػل مجؾسف، يف اإلكسان مـ كان لَِؿا كػَّ

ـْ » قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   طـ ،  َيُؼقمَ  َأنْ  َقْبَؾ  َفَؼاَل  َلَغُطُف، فِقفِ  َفَؽُثرَ  َمْجِؾسٍ  فِل َجَؾَس  َم

                                                           
حف إلباين يف 4855) «ســ أبل داود»(، و1/389) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)  صحقح»(، وصحَّ

 (.5751) «الجامع
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اَزُة املَْجِلِع   َلفَّ

ـْ  ُفؿ   َحاَكَؽ ُسبْ  َذلَِؽ: َمْجِؾِسفِ  ِم ٓ   إَِلفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  َوبَِحْؿِدَك، َرب ـَا الؾ   َأْستَْغِػُركَ  َأْكَت،إِ
ٓ   ؛إَِلْقَؽ  َوَأُتقُب   .(1)«َذلَِؽ  َمْجِؾِسفِ  فِل َكانَ  َما َلفُ  ُغػرإِ

 بلخرة يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قال:  إسؾؿل َبرَزة أبل طـ داود أبق وروى
ُفؿ   ُسْبَحاَكَؽ » الؿجؾس: مـ ميؼق أن أراد إذا ٓ   إَِلفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  ،َوبَِحْؿِدكَ  الؾ   ؛َأْكَت إِ

 .(2)«إَِلْقَؽ  َوَأُتقُب  َأْسَتْغِػُركَ 

 صؾَّك أو امجؾًس  جؾس إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : طائشة طـ الـسائل وروى
ـ   اصابعً  كان بخقر تؽؾ ؿ إن» فؼال: الؽؾؿات طـ طائشة فسللتف بؽؾؿات، تؽؾَّؿ  طؾقف
ارةً  كان ذلؽ بغقر تؽؾ ؿ وإن الؼقامة، يقم إلك ُفؿ   ُسْبَحاَكَؽ  لف: كػ   َأنْ  َأْشَفُد  ،َوبَِحْؿِدكَ  الؾ 
ٓ   إَِلفَ َٓ   .(3)«إَِلْقَؽ  َوَأُتقُب  َأْسَتْغِػُركَ  َأْكَت،إِ

َّٓ  فضؾف، وطظؿ الدطاء هذا أهؿقَّة ورغؿ  يف مجالُسفؿ تضقعُ  الـاس مـ اكثقرً  أنَّ إ
 العظقؿ. الخقر هذا مـ أكػَسفؿ َيحرمقن كػسف الققت ويف فقف، فائدة ٓ وما والؾَّفق الؾََّغط

كرَ  هذا أنَّ  إلك العؾؿ أهؾ مـ طددٌ  ذهب وقد  تعالك: اهلل بؼقل الؿعـِلُّ  هق الذ 
 .[48]الطقر: ﴾ىب مب خب حب جب﴿

 ققل يف الؼرآن بتلويؾ العؾؿ أهؾ مـ جؿاطة طـ وروي» : البر طبد ابـ قال
 جعدة، بـ ويحقك إحقص وأبق مجاهد :مـفؿ ﴾ىب مب خب حب جب﴿ : اهلل

 وأتقب أستغػرك وبحؿدك الؾفؿَّ  سبحاكؽ تؼقل: مجؾس كؾ   مـ تؼقم حقـ قالقا:
 أحسـَت  كـَت  إن ططاء: وقال الؿجؾس، يف مـف كان ما لف ُغػر قاَلفا ومـ قالقا: إلقؽ،

ارةً  كان ذلؽ قرغ كان وإن ،اإحساكً  ازددَت   .(4)«كػَّ

                                                           
 (.167تؼدم تخريجف )ص:( 1)
حف إلباين يف 4859) «ســ أبل داود»(، و4/411) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)  صحقح»(، وصحَّ

 (.1517) «الرتغقب
حف إلباين يف 3/71) «ســ الـسائل»(، و6/77) «الؿسـد»يف  رواه أحؿد( 3) صحقح »(، وصحَّ

 (.1518) «الرتغقب
 (.1/53) «هبجة الؿجالس» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.   
 444 

 

اَزُة املَْجِلِع   َلفَّ

ـْ  ُفؿ   َحاَكَؽ ُسبْ  َذلَِؽ: َمْجِؾِسفِ  ِم ٓ   إَِلفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  َوبَِحْؿِدَك، َرب ـَا الؾ   َأْستَْغِػُركَ  َأْكَت،إِ
ٓ   ؛إَِلْقَؽ  َوَأُتقُب   .(1)«َذلَِؽ  َمْجِؾِسفِ  فِل َكانَ  َما َلفُ  ُغػرإِ

 بلخرة يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قال:  إسؾؿل َبرَزة أبل طـ داود أبق وروى
ُفؿ   ُسْبَحاَكَؽ » الؿجؾس: مـ ميؼق أن أراد إذا ٓ   إَِلفَ َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  ،َوبَِحْؿِدكَ  الؾ   ؛َأْكَت إِ

 .(2)«إَِلْقَؽ  َوَأُتقُب  َأْسَتْغِػُركَ 

 صؾَّك أو امجؾًس  جؾس إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ  : طائشة طـ الـسائل وروى
ـ   اصابعً  كان بخقر تؽؾ ؿ إن» فؼال: الؽؾؿات طـ طائشة فسللتف بؽؾؿات، تؽؾَّؿ  طؾقف
ارةً  كان ذلؽ بغقر تؽؾ ؿ وإن الؼقامة، يقم إلك ُفؿ   ُسْبَحاَكَؽ  لف: كػ   َأنْ  َأْشَفُد  ،َوبَِحْؿِدكَ  الؾ 
ٓ   إَِلفَ َٓ   .(3)«إَِلْقَؽ  َوَأُتقُب  َأْسَتْغِػُركَ  َأْكَت،إِ

َّٓ  فضؾف، وطظؿ الدطاء هذا أهؿقَّة ورغؿ  يف مجالُسفؿ تضقعُ  الـاس مـ اكثقرً  أنَّ إ
 العظقؿ. الخقر هذا مـ أكػَسفؿ َيحرمقن كػسف الققت ويف فقف، فائدة ٓ وما والؾَّفق الؾََّغط

كرَ  هذا أنَّ  إلك العؾؿ أهؾ مـ طددٌ  ذهب وقد  تعالك: اهلل بؼقل الؿعـِلُّ  هق الذ 
 .[48]الطقر: ﴾ىب مب خب حب جب﴿

 ققل يف الؼرآن بتلويؾ العؾؿ أهؾ مـ جؿاطة طـ وروي» : البر طبد ابـ قال
 جعدة، بـ ويحقك إحقص وأبق مجاهد :مـفؿ ﴾ىب مب خب حب جب﴿ : اهلل

 وأتقب أستغػرك وبحؿدك الؾفؿَّ  سبحاكؽ تؼقل: مجؾس كؾ   مـ تؼقم حقـ قالقا:
 أحسـَت  كـَت  إن ططاء: وقال الؿجؾس، يف مـف كان ما لف ُغػر قاَلفا ومـ قالقا: إلقؽ،

ارةً  كان ذلؽ قرغ كان وإن ،اإحساكً  ازددَت   .(4)«كػَّ

                                                           
 (.167تؼدم تخريجف )ص:( 1)
حف إلباين يف 4859) «ســ أبل داود»(، و4/411) «الؿسـد»رواه أحؿد يف ( 1)  صحقح»(، وصحَّ

 (.1517) «الرتغقب
حف إلباين يف 3/71) «ســ الـسائل»(، و6/77) «الؿسـد»يف  رواه أحؿد( 3) صحقح »(، وصحَّ

 (.1518) «الرتغقب
 (.1/53) «هبجة الؿجالس» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 تلالليو عمل اليىم ثالث: لاالقظم 

 ما ،مجالسف مـ اكثقرً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بفا يختؿ كان التل العظقؿة الدطقات ومـ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  َقؾََّؿا قال:  طؿر بـ اهلل طبد حديث مـ وغقُره الرتمذي رواه
ـْ  َيُؼقمُ  َطَقاِت  ءِ َٓ بَِفمَ  َيْدُطقَ  َحتَّك َمْجؾِسٍ  مِ ُفؿ  » :َْٕصَحابِفِ  الدَّ ـْ  َلـَا اْقِسؿْ  الؾ   َخْشقَتَِؽ  ِم
ـَ  َبْقـَـَا َيُحقُل  َما ـْ  َمَعاِصقَؽ، َوَبْق ُغـَا َما َصاَطتَِؽ  َوِم ـَ  َجـ َتَؽ، بِفِ  ُتَبؾ  ـِ  َوِم نُ  َما الَقِؼق  بِفِ  ُتَفق 

ْكقَا، َمَصائَِب  َطَؾْقـَا تِ  َوَأبَْصاِرَكا، بَِلْسَؿاِطـَا، َوَمت ْعـَا الد   ِمـ ا، الَقاِرَث  َواْجَعْؾفُ  َأْحَقْقَتـَا، َما ـَاَوُقق 
ـْ  َطَؾك َثْلَرَكا َواْجَعْؾ  ـْ  َطَؾك َواْكُصْرَكا َضَؾَؿـَا، َم َٓ  َطاَداَكا، َم َٓ  ِديـِـَا، فِل ُمِصقَبَتـَا َتْجَعْؾ َو َو
ْكَقا َتْجَعؾِ  ـَا َأْكَبرَ  الد  َٓ  َهؿ  َٓ  ِطْؾِؿـَا، َمْبَؾغَ َو ـْ  َطَؾْقـَا ُتَسؾ طْ َو  .(1)«َيْرَحُؿـَآَ  َم

 وأخرة. الدكقا يف والسعادة الخقر ٕبقاب جامعةٌ  دطقةٌ  وهل

ُفؿ  » وققلف: ـْ  َلـَا اْقِسؿْ  الؾ  ـَ  َبْقـَـَا َيُحقُل  َما َخْشَقتَِؽ  ِم  لـا اجعؾ أي: ،«َمَعاِصقَؽ  َوبَْق
 يؽقن ما -سبحاكف ومعرفتف هلل بالتعظقؿ الؿؼرون الخقف وهل- خشقتؽ مـ اوكصقبً  حظ ا

 أنَّ  طؾك ٓلةٌ دَ  فقف وهذا وأثام، والذكقب الؿعاصل يف القققع مـ اوماكعً  لـا احاجزً 
 ۋ ۋ﴿ يؼقل: واهلل الذكقب، يف القققع طـ لإلكسان وحاجز رادعٍ  أطظؿُ  اهلل خشقةَ 
ًٓ وإق هلل خشقةً  ازداد باهلل العبد معرفة ازدادت فؽؾَّؿا ،[18]فاصر: ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ  با
 معاصقف. طـ اوُبعدً  صاطتف طؾك

ـْ » وققلف: ُغـَا َما َصاَطتَِؽ  َوِم ر أي: ،«َجـ َتَؽ  بِفِ  ُتَبؾ   يؽقن ما صاطتؽ ـْ مِ  لل ويس 
 الؿتَّؼقـ. لعبادك أطَددَتفا التل جـَّتؽ وبؾقغ رضاك لـقؾ اسببً 

ـَ » وققلف: ـِ  َوِم نُ  َما القَِؼق  وهق- القؼقـ مـ لـا اقسؿ أي: ،«ْكقَاالد   َمَصائَِب  َطَؾقْـَا بِفِ  ُتَفق 
 الخالئؼ أمقرَ  ُيدب ر سبحاكف وأكَّف ،بعدُ  ومـ قبُؾ  مـ هلل إمرَ  بلنَّ  وكؿالف العؾؿ تؿام
 تحؾُّ  قد التل والـقازل الؿصائب لتفقيـ اسببً  يؽقن ما -يريد ما فقفؿ ويؼضل يشاء كقػ

 الصرب إلك أدطك فقف ذلؽ كان كساناإل يف ققي كؾَّؿا والقؼقـ الحقاة، هذه يف باإلكسان
 ويسؾ ؿ. فقرضك اهلل، طـد مـ هق إكَّؿا أصابف ما كؾَّ  أنَّ  الؿققـ لعؾؿ البالء: طؾك

                                                           
 (.419تؼدم تخريجف )ص:( 1)
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اَزُة املَْجِلِع   َلفَّ

تِـَا َوَأْبَصاِرَكا، بَِلْسَؿاِطـَا، َوَمت ْعـَا» وققلف:  لف يبؼل أن اهلل سمال فقف «َأْحَقْقَتـَا َما َوُقق 
ة هبا تَّعلَقتؿ الؼقى: وسائر والبصر السؿع  حقاتف. مدَّ

 اباققً  والؼقى بالحقاس التؿتُّعَ  هذا اجعؾ أي: ،«مـ ا القارَث  واجَعْؾف» وققلف:
ا  أمقت. أن إلك سؾقؿةً  صحقحةً  تبؼك بلن مستؿر 

ـ بثلركا لألخذ وف ؼـا أي: ،«ضؾؿـا ـْ مَ  طؾك ثلركا واجعؾ» وققلف:  دون ضؾؿـا، مِؿَّ
ى أن  الظالؿ. غقر مـ بالثلر فـلخذ كتعدَّ

 إطداء. طؾك الـصر لـا اكتب أي: ،«طاداكا ـْ مَ  طؾك واكصركا» وققلف:

 مـ وُيذهبف ديــا يـؼص بؿا ُتصبـا ٓ أي: ،«ديــا يف مصقبتـا تجعؾ وٓ» وققلف:
يـ يف الؿصقبةَ  ٕنَّ  وذلؽ لؾحرام، فعؾ أو الطاطة يف تؼصقر أو سقئ اطتؼاد  أطظؿُ  الد 

 الدكقا. يف الؿصقبة خالف َقض،طِ  طـ الديـ ولقس الؿصائب

ـا أكبر الدكقا تجعؾ وٓ» وققلف:  ٕجؾ وحزكـا قصدكا أكرب تجعؾ ٓ أي: ،«هؿ 
 أنَّ  طؾك ٓلةدَ  هذا ويف أخرة، طـ بؿعزل ففق الدكقا قصده أكربَ كان َمـ ٕنَّ  الدكقا:
ا الفؿ   مـ الؼؾقَؾ  ٌص  الؿعاش أمر يف مـف بدَّ  ٓ مِؿَّ  فقف. ُمرخَّ

ر وٓ كعؾؿ ٓ بحقث تجعؾـا ٓ أي: ،«طؾؿـا مبؾغ وٓ» ف:وققل َّٓ  كػؽ   أحقال يفإ
 الدكقا.

ار الؽػار مـ أي: ،«يرحؿـا ٓ ـْ مَ  طؾقـا تسؾ ط وٓ» وققلف:  والظؾؿة. والػجَّ

 وبف ، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   كؾؿ جقامع مـ وهق العظقؿ، الدطاء هذا طؾك الؽالم يـتفل وهبذا
 أجؿعقـ. وصحبف آلف وطؾك كبق ـا طؾك وسؾؿ هللا وصؾَّك الختام، مسُؽ 

 مـ جؿؾة شرح يف وهق -اهلل شاء إن- الرابع الؼسؿ ويؾقف -اهلل بحؿد- الؽتاب تؿَّ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـَّبِل   طـ الؿلثقرة الجقامع إدطقة

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

القسم الثالث: عمل اليوم والليلة714
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اَزُة املَْجِلِع   َلفَّ

تِـَا َوَأْبَصاِرَكا، بَِلْسَؿاِطـَا، َوَمت ْعـَا» وققلف:  لف يبؼل أن اهلل سمال فقف «َأْحَقْقَتـَا َما َوُقق 
ة هبا تَّعلَقتؿ الؼقى: وسائر والبصر السؿع  حقاتف. مدَّ

 اباققً  والؼقى بالحقاس التؿتُّعَ  هذا اجعؾ أي: ،«مـ ا القارَث  واجَعْؾف» وققلف:
ا  أمقت. أن إلك سؾقؿةً  صحقحةً  تبؼك بلن مستؿر 

ـ بثلركا لألخذ وف ؼـا أي: ،«ضؾؿـا ـْ مَ  طؾك ثلركا واجعؾ» وققلف:  دون ضؾؿـا، مِؿَّ
ى أن  الظالؿ. غقر مـ بالثلر فـلخذ كتعدَّ

 إطداء. طؾك الـصر لـا اكتب أي: ،«طاداكا ـْ مَ  طؾك واكصركا» وققلف:

 مـ وُيذهبف ديــا يـؼص بؿا ُتصبـا ٓ أي: ،«ديــا يف مصقبتـا تجعؾ وٓ» وققلف:
يـ يف الؿصقبةَ  ٕنَّ  وذلؽ لؾحرام، فعؾ أو الطاطة يف تؼصقر أو سقئ اطتؼاد  أطظؿُ  الد 

 الدكقا. يف الؿصقبة خالف َقض،طِ  طـ الديـ ولقس الؿصائب

ـا أكبر الدكقا تجعؾ وٓ» وققلف:  ٕجؾ وحزكـا قصدكا أكرب تجعؾ ٓ أي: ،«هؿ 
 أنَّ  طؾك ٓلةدَ  هذا ويف أخرة، طـ بؿعزل ففق الدكقا قصده أكربَ كان َمـ ٕنَّ  الدكقا:
ا الفؿ   مـ الؼؾقَؾ  ٌص  الؿعاش أمر يف مـف بدَّ  ٓ مِؿَّ  فقف. ُمرخَّ

ر وٓ كعؾؿ ٓ بحقث تجعؾـا ٓ أي: ،«طؾؿـا مبؾغ وٓ» ف:وققل َّٓ  كػؽ   أحقال يفإ
 الدكقا.

ار الؽػار مـ أي: ،«يرحؿـا ٓ ـْ مَ  طؾقـا تسؾ ط وٓ» وققلف:  والظؾؿة. والػجَّ

 وبف ، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   كؾؿ جقامع مـ وهق العظقؿ، الدطاء هذا طؾك الؽالم يـتفل وهبذا
 أجؿعقـ. وصحبف آلف وطؾك كبق ـا طؾك وسؾؿ هللا وصؾَّك الختام، مسُؽ 

 مـ جؿؾة شرح يف وهق -اهلل شاء إن- الرابع الؼسؿ ويؾقف -اهلل بحؿد- الؽتاب تؿَّ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـَّبِل   طـ الؿلثقرة الجقامع إدطقة
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مقدمت
 

 

 
ّٓ  إلف ٓ أن وأشفد الديـ، يقم مالؽ ،الرحقؿ الرحؿـ ،العالؿقـ رب   هلل الحؿد إ

 الؿبعقث ورسقلف طبده ادً محؿ   أن   وأشفد الؿبقـ، الحؼ   اإللف ،لف شريؽ ٓ وحده اهلل
 أجؿعقـ. وصحبف آلف وطؾك ،طؾقف وسؾؿ اهلل صؾك لؾعالؿقـ، رحؿةً 

  بعد: أما

 لػؼف صتفخص   وقد ،«وإذكار إدطقة فؼه» كتاب مـ وإخقر الرابع الؼسؿ ففذا
 مباركة كخبة طؾك -فومـ   اهلل بػضؾ- حقى وقد ة،ـ  والس   الؽتاب يف الجقامع طقاتالد  
 مـ ةٍ بَ ق  صَ  ومجؿقطةٍ  الؽريؿ الؼرآن يف الؿذكقرة الحقـوالص   إكبقاء دطقات مـ
 ،دٓٓهتا وتقضقح معاكقفا بقان مع ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ ل  بِ الـ   ةسـ   يف ابتةالث   ةبقي  الـ   طقاتالد  

 ô العؾؿ أهؾ كالم مـ كؾف ذلؽ امستػقدً  :افَ تِ اايَ غَ وَ  افَ ؿِ ؽَ حِ  مـ رتقس   ما طؾك والتـبقف
 بالؼصقر ايفاطرت مع ،وغقرها الغريب وكتب ،الحديث وشروحات ػسقرالت   كتب يف

 لل. وغػر طـّل اهلل طػا ،ؼصقروالت  

 لعباده، اكافعً  ،لقجفف اخالًص  هذا طؿؾل يجعؾ أن -جاءالر   أهؾ وهق- سبحاكف وأرجقه
  والؼبقل. الربكة فقف جعؾي وأن

 كبقـا طؾك وسؾؿ اهلل وصؾك ،[727:]البؼرة ﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ﴿
 وصحبف. آلف وطؾك ،دٍ محؿ  

.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مقدمت
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 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 
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 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل
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 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ِ عِ مَ  مـ يـفؾ ،اسلؾـ   وفالٍح  وصالٍح  هدايةٍ  كتاُب   اهلل كتاب إن  ،داءعَ الس   فقـ
 يف وأكػعفا وأرشدها ؾبُ الس   أققم إلك فقرشدهؿ ،اهلل طباد مـ الؿقفؼقن هبديف ويفتدي

 ديـل وفالح صالح كؾ إلك ويفديفؿ وإخالق، والعبادات العؼائد يف مجال كؾ
 ،صريؼفؿ ويستؼقؿ ،أحقالفؿ وتعتدل ،كػقسفؿ وتزكق ،أمقرهؿ بف تؼقم بحقث ،ودكققي
 الٓتالض   بف تزول ،وتعؾقؿ طؾؿ كتاب ففق ،وجفٍ  كؾ   مـ عالؿتـق   الؽؿال لفؿ ويحصؾ

 ،الػاضؾة إخالق بف ؼتتحؼ   ،وتلديب تربقةٍ  وكتاب طة،الؿتـق   والجفآت ،قةالؿتػر  
طؿال  لؾسالؽقـ، ةً ومحج   ،ؼقـلؾؿت   وتبصرةً  لؾعالؿقـ هدى  اهلل أكزلف الؽريؿة، وٕا
 الؽامؾة. الجؾقؾة والؿعاين ،الـافعة العؾقم سبحاكف فقف وجؿع

 الفداية أبقاب أطظؿ هق إذ :غـؿ هنجف طؾك سار ومـ ،هدي فؼد ،بف ؽتؿس   فؿـ
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ يؼقل: تعالك واهلل الػالح، ؾِ بُ ُس  وأجؾ  
 .[9:]اإلسراء ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ـفوتبق   الؼرآن حتقض   فنهنا  الؽريؿ لبِ الـ   ةسـ   يف الشلن وكذلؽ
 ۆئ﴿ تعالك: اهلل قال الؼرآن، أكزل كؿا ،طؾقف َل زِ كْ أُ  وحٌل  وهل طؾقف، وتدل رهوتػس  
 ﴾مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 .[771:]الـساء
 قُت وتِ أُ  يك  إِ  َٓ أَ » قال: أكف ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   طـ وغقرهؿا «الرتمذي»و «داود أبل ســ» ويف

 :اؿَ فِ بِ  مْ تُ ؽْ س  ؿَ تَ  نْ إِ  امَ  واؾ  ِض تَ  نْ لَ  نِ قْ ئَ قْ َش  مْ قؽُ فِ  ُت كْ رَ تَ » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،(1)«هُ عَ مَ  هُ ؾَ ثْ مِ وَ  آنَ رْ ؼُ الْ 
 .(2)«يتِ ـ  ُس وَ  ،اهلل اَب تَ كِ 

                                                           
« لرتمذيجامع ا»(، و4614« )ســ أبل داود»(، و717 – 711/ 1« )الؿسـد»( رواه أحؿد يف 7)

 (.778/ 1« )صحقح ســ أبل داود»(، وصححف ا ٕلباين يف 2664)
 (.747/ 7« )هداية الرواة»(، وحسـف إلباين يف التعؾقؼ طؾك 7679« )الؿقصل»( رواه مالؽ يف 2)
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ت ىَّ  مكاهت ألادعيت الىازدة في الكتاب والسُّ

 حديث مـ «الصحقحقـ» يف كؿا ؿِ ؽَ الحِ  ببدائع ص  وُخ  الؽؾؿ جقامع ملسو هيلع هللا ىلص أويت وقد
 اهلل طبد طن «الؿسـد» ويف، (1)«مِ ؾِ ؽَ الْ  عِ وامِ َج بِ  ُت ثْ عِ بُ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   طـ  هريرة لأب
 الخقر جقامع أو ،وجقامعف الخقر فقاتح ؿُطؾ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ن  إِ » قال:  مسعود بنا

 .(2)«وخقاتؿف وفقاتحف

 قاردةال إدطقة شلن طظؿ يعؾؿ أن الؿسؾؿ طؾك القاجب فنن ؛هذا تؼرر وإذا 
 الخقر فقاتح -ريب بال- فقفا وأن ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ رسقلف ةسـ   يف والؿلثقرة ،اهلل كتاب يف

 وحسـ وكؿال جؿال مـ فقفا ما مع وباصـف وضاهره وآخره وأولف وجقامعف وخقاتؿف
 وأخرة، الدكقا يف الؽامؾ والخقر ،الجؾقؾة والؿؼاصد العالقة لؾؿطالب وتحؼقؼ وهباء،

 وتـزيؾف. اهلل وحل ٕهنا :ذلؽ مـ معصقمة ففل ،وآكحراف والزلؾ الخطل مـ وسالمةٍ 
 وكؿالف إمر وتؿام ،الخقر وفقاتح إدطقة جقامع ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  فلـبق   اختار قد  واهلل
 وأخرة. كقاالد   يف

ِ طُ  ولذا  ؛ةالسـ   وأدطقة الؼرآن بلدطقة اسالـ   بربط الؿسؾؿقن وطؾؿاء السؾف ؿةئِ أَ  يـ
 .وسالمة وطصؿة كؿال نم فقفؿا لؿا

 .(3)«الؼرآن يف بؿا يدطق أن الػريضة يف يعجبـل» : أحؿد اإلمام قال

 لخؾقؼتف، كتابف يف الدطاء ؿوطؾ   دطائف، يف اهلل نأذِ » : طقاض الؼاضي وقال
 والعؾؿ بالتقحقد، العؾؿ أشقاء: ثالثة فقف واجتؿعت ٕمتف، طاءالد   ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   ؿوطؾ  

 الشقطان احتال وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص دطائف طـ يعدل أن ٕحد يـبغل فال ،ةلألمّ  حةوالـصق بالؾغة،
 طـ هبا يشتغؾقن أدطقة لفؿ يخرتطقن سقء ققم لفؿ َض ق  ؼَ فَ  الؿؼام، هذا مـ لؾـاس
 .(4)«ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل آقتداء

                                                           
 (. 521« )صحقح مسؾؿ»(، و2977« )صحقح البخاري( »7)
صحقح ســ ابـ »إلباين يف  (، وصححف7892(، ورواه ابـ ماجف )418/ 7« )مسـد أحؿد( »2)

 (.7547« )ماجف
 (.884، بعد الحديث رقؿ )«ســ أبل داود( »1)
 (. 77/ 7ن )ٓبـ طال  « الػتقحات الرباكقة»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ت ىَّ  مكاهت ألادعيت الىازدة في الكتاب والسُّ

 حديث مـ «الصحقحقـ» يف كؿا ؿِ ؽَ الحِ  ببدائع ص  وُخ  الؽؾؿ جقامع ملسو هيلع هللا ىلص أويت وقد
 اهلل طبد طن «الؿسـد» ويف، (1)«مِ ؾِ ؽَ الْ  عِ وامِ َج بِ  ُت ثْ عِ بُ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   طـ  هريرة لأب
 الخقر جقامع أو ،وجقامعف الخقر فقاتح ؿُطؾ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ن  إِ » قال:  مسعود بنا

 .(2)«وخقاتؿف وفقاتحف

 قاردةال إدطقة شلن طظؿ يعؾؿ أن الؿسؾؿ طؾك القاجب فنن ؛هذا تؼرر وإذا 
 الخقر فقاتح -ريب بال- فقفا وأن ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ رسقلف ةسـ   يف والؿلثقرة ،اهلل كتاب يف

 وحسـ وكؿال جؿال مـ فقفا ما مع وباصـف وضاهره وآخره وأولف وجقامعف وخقاتؿف
 وأخرة، الدكقا يف الؽامؾ والخقر ،الجؾقؾة والؿؼاصد العالقة لؾؿطالب وتحؼقؼ وهباء،

 وتـزيؾف. اهلل وحل ٕهنا :ذلؽ مـ معصقمة ففل ،وآكحراف والزلؾ الخطل مـ وسالمةٍ 
 وكؿالف إمر وتؿام ،الخقر وفقاتح إدطقة جقامع ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  فلـبق   اختار قد  واهلل
 وأخرة. كقاالد   يف

ِ طُ  ولذا  ؛ةالسـ   وأدطقة الؼرآن بلدطقة اسالـ   بربط الؿسؾؿقن وطؾؿاء السؾف ؿةئِ أَ  يـ
 .وسالمة وطصؿة كؿال نم فقفؿا لؿا

 .(3)«الؼرآن يف بؿا يدطق أن الػريضة يف يعجبـل» : أحؿد اإلمام قال

 لخؾقؼتف، كتابف يف الدطاء ؿوطؾ   دطائف، يف اهلل نأذِ » : طقاض الؼاضي وقال
 والعؾؿ بالتقحقد، العؾؿ أشقاء: ثالثة فقف واجتؿعت ٕمتف، طاءالد   ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   ؿوطؾ  

 الشقطان احتال وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص دطائف طـ يعدل أن ٕحد يـبغل فال ،ةلألمّ  حةوالـصق بالؾغة،
 طـ هبا يشتغؾقن أدطقة لفؿ يخرتطقن سقء ققم لفؿ َض ق  ؼَ فَ  الؿؼام، هذا مـ لؾـاس
 .(4)«ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل آقتداء

                                                           
 (. 521« )صحقح مسؾؿ»(، و2977« )صحقح البخاري( »7)
صحقح ســ ابـ »إلباين يف  (، وصححف7892(، ورواه ابـ ماجف )418/ 7« )مسـد أحؿد( »2)

 (.7547« )ماجف
 (.884، بعد الحديث رقؿ )«ســ أبل داود( »1)
 (. 77/ 7ن )ٓبـ طال  « الػتقحات الرباكقة»( اكظر: 4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 أن اإلكسان فعؾك» :«الؼرآن ٕحؽام الجامع» تػسقره يف  الؼرصبي وقال
 ارتَ ْخ أَ  :يؼقل وٓ ،سقاه ما ويدع طاءالد   مـ ةـ  الس   وصحقح اهلل كتاب يف ما َؾ ؿِ عْ تَ ْس يَ 

 .(1)«يدطقن كقػ وطؾؿفؿ وأولقائف فلـبق   اختار قد اهلل فنن كذا،

 ةرطق  الش   بإدطقة يدطق أن لؾخؾؼ ويـبغل» : ةتقؿق   ابن اإلسالم شقخ وقال
 ،الؿستؼقؿ راطالص   وأكف وحسـف، ففضؾ يف ريب ٓ ذلؽ فنن ،ةـ  والس   الؽتاب هبا جاء لتِ ال  

 وحسـ ،والصالحقـ فداءوالش   يؼقـد  والص   قـق  بِ الـ   مـ طؾقفؿ اهلل أكعؿ الذيـ صراطُ 
 .(2)«ارفقؼً  أولئؽ

 .(3)كثقرة الؿعـك هذا يف العؾؿ أهؾ طـ والـؼقل

 رب يا يؼقل:» قال: سقدي، يا الدطاء: يف يؼول طؿن  مالٌك  اإلمامُ  ُسئل ولّؿا
 «.دطائفؿ يف إكبقاء قالت ؿاك

 أصحاب مـ طؿران أبل وابـ مالؽ كره وقد» : تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال
 :إكبقاء قالت كؿا قؾ وقالقا: ديسق   يا ديسق   يا الداطل: يؼقل أن وغقُرهؿا حـقػة أبل
 .(4)«رب   رب  

 وأدطقة ،بقاءإك بدطقات الـاس ةإئؿّ  همٓء ربط سـُح  -اهلل رطاك- فاكظر 
 وأفضؾ ،بف كطَ دْ يُ  ما لكوْ أَ  فوأك    ل  بِ الـ   طـ الؿلثقرة وإدطقة ،الؼرآن

 ـمَ مْ يُ  ،ةٍ سقي   ةٍ وجاد   آمـةٍ  وسبقؾٍ  مستؼقؿٍ  صراطٍ  طؾك ففق ،هبا دطا مـ ن  وأَ  ،ُؾ ؿَ عْ تَ ْس يُ  ما
 وأخرة. كقاالد   يف وفضقؾةٍ  خقرٍ  بؽؾ رػَ ظْ ويُ  ،ارثَ العِ  معفا

 مع دقوالص   ،ودٓٓهتا معاكقفا ففؿ مع الؿلثقرة بإدطقة طاءالد   لؾعبد تؿعاج وإذا
 وحده. اهلل بقد قفقؼوالت   وسبُُؾف، أبقابُف لف ْت حَ تِ وفُ  فكؾ   الخقر حاز ؾب،والط   مالالس   يف اهلل

                                                           
 (.779/ 4« )الجامع ٕحؽام الؼرآن( »7)
 (.7/146« )مجؿقع الػتاوى( »2)
 (.717 :ٓبـ رجب )ص« جامع العؾقم والحؽؿ»( اكظر: 1)
 (. 91 :)ص« التقسؾ والقسقؾة( »4)
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 اشتؿؾت الذي الؿبارك طاءالد   ذلؽؿ: لؾخقر وأجؿعفا الواردة إدطقة أطظم من إن
 ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ ققلف: يف -الؽريؿ الؼرآن سقر أفضُؾ - الػاتحة سورة طؾقف

 .[7:]الػاتحة ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 مـ أطظؿ إلقف الـاس وحاجة وأطظؿف، طاءالد   أكػع هق بؾ ،مبارك طظقؿ دطاء ففذا
 فالؿسؾؿ ،صالةٍ  مـ عةٍ رك كؾ   يف بف طاءبالد   روامِ أُ  ولفذا :إدطقة سائر إلك حاجتفؿ
 آخر. دطاءٍ  ٕي   هذا مثؾ يؽـ ولؿ ،اواجبً  افرًض  مرةً  طشرة سبع يقمٍ  كؾ   يف يؼقلف

 وأحؽؿف وأطظؿف طاءالد   أكػع كان ولفذا» : تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :الػاتحة دطاءَ 

 ،شر   يصبف فؾؿ ،معصقتف وترك صاطتف طؾك أطاكف راطالص   هذا هداه إذا فنكف :﴾ڄ
 إلك محتاج وهق اإلكسان، كػس لقازم مـ هل الذكقب لؽـ ،أخرة يف وٓ الدكقا يف ٓ

 يؼقلف كؿا لقس والشرب. إكؾ إلك مـف أحقج الفدى إلك وهق لحظة، كؾ يف الفدى
 الفدى بسمال الؿراد وأن الفدى، يسلل فؾؿاذا ،هداه قد إكف ريـ:الؿػس   مـ صائػة
 !الفداية مزيد أو الثبات
 مـ دلتقي ما وإلك ،أحقالف تػاصقؾ مـ يػعؾف ما فرب   ؿفيعؾ   أن إلك محتاج العبد بؾ
 إن طؾؿف دمجر   يؽػل ٓ فنكف :ذلؽ يعؿؾ أن ؿؾفَ يُ  أن وإلك يقم، كؾ يف إمقر تػاصقؾ

 والعبد ،ايً مفتد يؽـ ولؿ طؾقف، حجة العؾؿ كان وإٓ بعؾؿف، لؾعؿؾ امريدً  اهلل يجعؾف لؿ
 امفتديً  يؽقن ٓ فنكف :الصالحة اإلرادة بتؾؽ العؿؾ طؾك اقادرً  اهلل يجعؾف أن إلك محتاج
 فداءوالش   يؼقـد  والص   قـق  بِ الـ   مـ طؾقفؿ اهلل أكعؿ الذيـ صراط ،الؿستؼقؿ الصراط إلك

 أكقاعِ  مـ ذلؽ يف ويدخؾ ذلؽ. طؾك والؼدرة ،واإلرادات العؾقم هبذه إٓ الحقـوالص  
 :صالة كؾ يف الدطاء هبذا ملمقريـ الـاس كان ولفذا :إحصاؤه يؿؽـ ٓ ما الحاجات

 بعض يعرف وإكؿا الدطاء. هذا إلك ؿمـف أحقج شلء إلك فؾقسقا ،إلقف حاجتفؿ لػرط
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اشتؿؾت الذي الؿبارك طاءالد   ذلؽؿ: لؾخقر وأجؿعفا الواردة إدطقة أطظم من إن
 ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ ققلف: يف -الؽريؿ الؼرآن سقر أفضُؾ - الػاتحة سورة طؾقف

 .[7:]الػاتحة ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 مـ أطظؿ إلقف الـاس وحاجة وأطظؿف، طاءالد   أكػع هق بؾ ،مبارك طظقؿ دطاء ففذا
 فالؿسؾؿ ،صالةٍ  مـ عةٍ رك كؾ   يف بف طاءبالد   روامِ أُ  ولفذا :إدطقة سائر إلك حاجتفؿ
 آخر. دطاءٍ  ٕي   هذا مثؾ يؽـ ولؿ ،اواجبً  افرًض  مرةً  طشرة سبع يقمٍ  كؾ   يف يؼقلف

 وأحؽؿف وأطظؿف طاءالد   أكػع كان ولفذا» : تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :الػاتحة دطاءَ 

 ،شر   يصبف فؾؿ ،معصقتف وترك صاطتف طؾك أطاكف راطالص   هذا هداه إذا فنكف :﴾ڄ
 إلك محتاج وهق اإلكسان، كػس لقازم مـ هل الذكقب لؽـ ،أخرة يف وٓ الدكقا يف ٓ

 يؼقلف كؿا لقس والشرب. إكؾ إلك مـف أحقج الفدى إلك وهق لحظة، كؾ يف الفدى
 الفدى بسمال الؿراد وأن الفدى، يسلل فؾؿاذا ،هداه قد إكف ريـ:الؿػس   مـ صائػة
 !الفداية مزيد أو الثبات
 مـ دلتقي ما وإلك ،أحقالف تػاصقؾ مـ يػعؾف ما فرب   ؿفيعؾ   أن إلك محتاج العبد بؾ
 إن طؾؿف دمجر   يؽػل ٓ فنكف :ذلؽ يعؿؾ أن ؿؾفَ يُ  أن وإلك يقم، كؾ يف إمقر تػاصقؾ

 والعبد ،ايً مفتد يؽـ ولؿ طؾقف، حجة العؾؿ كان وإٓ بعؾؿف، لؾعؿؾ امريدً  اهلل يجعؾف لؿ
 امفتديً  يؽقن ٓ فنكف :الصالحة اإلرادة بتؾؽ العؿؾ طؾك اقادرً  اهلل يجعؾف أن إلك محتاج
 فداءوالش   يؼقـد  والص   قـق  بِ الـ   مـ طؾقفؿ اهلل أكعؿ الذيـ صراط ،الؿستؼقؿ الصراط إلك

 أكقاعِ  مـ ذلؽ يف ويدخؾ ذلؽ. طؾك والؼدرة ،واإلرادات العؾقم هبذه إٓ الحقـوالص  
 :صالة كؾ يف الدطاء هبذا ملمقريـ الـاس كان ولفذا :إحصاؤه يؿؽـ ٓ ما الحاجات

 بعض يعرف وإكؿا الدطاء. هذا إلك ؿمـف أحقج شلء إلك فؾقسقا ،إلقف حاجتفؿ لػرط
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 الدطاء، هبذا والؿلمقريـ والجـ اإلكس وكػقس كػسف أحقال اطترب مـ الدطاء هذا قدر
 فقعؾؿ وأخرة، الدكقا يف شؼاءها يؼتضل الذي والظؾؿ لجفؾا مـ الـػقس يف ما ورأى

ـْ  الدطاء هذا جعؾ -ورحؿتف بػضؾف- اهلل أن    الؿاكعة لؾخقر الؿؼتضقة إسباب أطظؿمِ
 اهـ. .(1)«ر  الش   ـَ مِ 

 هذا يؼرأ قد الـاس مـ اكثقرً  أن إٓ وقدرٍ  مؽاكة مـ العظقؿ الدطاء لفذا ما ومع
 إلك الؿسؾؿقـ طقام   أحقج فؿا دطاء، أكف يستشعر أن دون حةالػات سقرة يف الدطاء
 بف. يدطقه أن طباده  ب  الر   أمر ،طظقؿ دطاء هذا أن إلك التـبقف

 أهنا وطؾؿ هذا العبد تلمؾ فنذا» : الوهاب طبد بن محؿد اإلسالم شقخ قال

 طاءد ،لؾعبد وكصػ ،[5]الػاتحة: ﴾ٿ ٿ﴿ ققلف: إلك أولفا وهق هلل كصػ :كصػان
 يف رهويؽر   ،بف يدطق أن وأمره تعالك، اهلل هق هذا طؾؿف الذي أن وتلمؾ ،لـػسف بف يدطق

 بنخالصٍ  دطاه إذا الدطاء هذا إجابة ـَ ؿِ َض  -وكرمف فضؾف مـ- سبحاكف وأكف ركعة، كؾ  
 اهـ. .(2)«اسالـ   أكثر أضاع ما لف ـتبق   :قؾب وحضقر
 أطظؿ ومـ» :يعؾؿه أن لؾؿعؾم يـبغي افقؿ الـػع طظقؿة لطقػة رسالة يف  وقال

 .(3)«صّؾك إذا الػاتحة دطاء يف الؼؾب وإحضار والـصقحة ،اهلل طـد عضر  الت   طؾقف ففتـب   ما
 الدطاء هذا كؿال ومعرفة ،دٓلتف وففؿ معـاه ؾتعؼ   إلك كذلؽ جفؿأحقَ  وما
 ولفذا :لؾعبد وأكػعفا إدطقة أجؿع ـْ مِ  وأكف ،وأخرة كقاالد   لخقري وجؿعف ،الؿبارك
 الدطقة هذه إلك لضرورتف :صالتف مـ ركعة كؾ يف بف اهلل يدطق أن الؿسؾؿ طؾك وجب

 الؿباركة. الجامعة
 أما» فؼال: ؛وأخرة كقاالد   لخقري اجامعً  الدطاء هذا كون وجه  بقن وقد
 ٻ ٱ﴿ يؼقل: تعالك اهلل فألن :الدكقا لخقر جؿعف وأما فقاضح، أخرة لخقر جؿعف
 واإليؿان ،[96 ]إطراف: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

                                                           
 (.127 - 74/121« )مجؿقع الػتاوى» (7)
ِ الدرر الس  » (2)  (.71/28« )ةق  ـ
 (.7/775« )ةـق  الدرر الس  » (1)
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عاء الىازد في سىزة الفاجحت  مكاهت الدُّ

 :وإرض السؿاء بركات لػتح سبب ذلؽ أن أخرب فؼد الؿستؼقؿ، الصراط هق والتؼقى
 ﴾ڳ ڳ گ گ﴿ تعالك: قال فؼد :رْص الـ   يف ام  أَ وَ  زق،الر   يف هذا

 حصؾ فنذا ،الؿستؼقؿ الصراط وهق ،باإليؿان تحصؾ العزةَ  أن اهلل فلخرب ،[8 ]الؿـافؼقن:
 .(1)«الدكقا خقر ففذا ،وإرض السؿاء بركات فتح وحصؾ ،والـصر العز

 طظقؿ دطاء مـ طؾقف اشتؿؾت وما ،السقرة هذه ففؿ باَب  لؾؿسؾؿ يػتح ما خقر وإن
 اهلل رسقل سؿعت قال:  هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما جامع

ِ قْ بَ  ةَ اَل الص   ُت ؿْ َس قَ  ى:الَ عَ تَ  اهللُ  اَل قَ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص  ،َل لَ َس  امَ  يدِ بْ عَ لِ وَ  نِ قْ ػَ ْص كِ  يدِ بْ طَ  نَ قْ بَ وَ  يـ

 :قال وإذا طبدي، حؿدين تعالى: اهلل قال ،﴾پ پ پ پ﴿ :ُد بْ عَ الْ  اَل قَ  اذَ نِ فَ 

 قال: ،﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :قال وإذا طبدي، طؾي   أثـى تعالى: اهلل قال ،﴾ڀ ڀ﴿

 ،﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ قال: فنذا -طبدي لي  إِ  فوض مرًة: وقال- طبدي، مجدين

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ قال: فنذا سلل، ما ولعبدي طبدي وبقن بقـي هذا قال:

 .(2)«سلل ما ولعبدي لعبدي هذا قال: ،﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 وتعظقؿف اهلل طؾك الثـاء مـ قرةالس   هذه طؾقف اشتؿؾت ما وطؾؿ العبُد، ذلؽ تلمؾ فنذا
 طظقؿ لف ـتبق   لف  اهلل بنجابة وأيؼـ  اهلل مـ وصؾب وسمال دطاء مـ تضؿـتف وما

 وقػ ﴾پ پ پ پ﴿ قال: فنذا :وطقائدها فقائدها وكثرة وأثرها، كػعفا

 اكتظر ﴾ڀ ڀ﴿ قال: فنذا ،«طبدي حؿدين» بؼقلف: لف فب  رَ  جقاب يـتظر ةً فَ قْ ـَ هُ 

 بؼقلف: جقابف اكتظر ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ قال: فنذا ،«طبدي طؾي أثـى» بؼقلف: الجقاب
 !الؽريؿ الـقالو ،العظقؿ الػضؾ هبذا كػسف وسرور ،طقـف ةوقر   قؾبف ةذ  ل فقا :«طبدي مجدين»

                                                           
  (.71/15« )ةـق  الدرر الس  » (7)
 .(71تؼدم تخريجف ) ص:( 2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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عاء الىازد في سىزة الفاجحت  مكاهت الدُّ

 :وإرض السؿاء بركات لػتح سبب ذلؽ أن أخرب فؼد الؿستؼقؿ، الصراط هق والتؼقى
 ﴾ڳ ڳ گ گ﴿ تعالك: قال فؼد :رْص الـ   يف ام  أَ وَ  زق،الر   يف هذا

 حصؾ فنذا ،الؿستؼقؿ الصراط وهق ،باإليؿان تحصؾ العزةَ  أن اهلل فلخرب ،[8 ]الؿـافؼقن:
 .(1)«الدكقا خقر ففذا ،وإرض السؿاء بركات فتح وحصؾ ،والـصر العز

 طظقؿ دطاء مـ طؾقف اشتؿؾت وما ،السقرة هذه ففؿ باَب  لؾؿسؾؿ يػتح ما خقر وإن
 اهلل رسقل سؿعت قال:  هريرة أبل حديث مـ «صحقحف» يف مسؾؿ رواه ما جامع

ِ قْ بَ  ةَ اَل الص   ُت ؿْ َس قَ  ى:الَ عَ تَ  اهللُ  اَل قَ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص  ،َل لَ َس  امَ  يدِ بْ عَ لِ وَ  نِ قْ ػَ ْص كِ  يدِ بْ طَ  نَ قْ بَ وَ  يـ

 :قال وإذا طبدي، حؿدين تعالى: اهلل قال ،﴾پ پ پ پ﴿ :ُد بْ عَ الْ  اَل قَ  اذَ نِ فَ 

 قال: ،﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :قال وإذا طبدي، طؾي   أثـى تعالى: اهلل قال ،﴾ڀ ڀ﴿

 ،﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ قال: فنذا -طبدي لي  إِ  فوض مرًة: وقال- طبدي، مجدين

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ قال: فنذا سلل، ما ولعبدي طبدي وبقن بقـي هذا قال:

 .(2)«سلل ما ولعبدي لعبدي هذا قال: ،﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 وتعظقؿف اهلل طؾك الثـاء مـ قرةالس   هذه طؾقف اشتؿؾت ما وطؾؿ العبُد، ذلؽ تلمؾ فنذا
 طظقؿ لف ـتبق   لف  اهلل بنجابة وأيؼـ  اهلل مـ وصؾب وسمال دطاء مـ تضؿـتف وما

 وقػ ﴾پ پ پ پ﴿ قال: فنذا :وطقائدها فقائدها وكثرة وأثرها، كػعفا

 اكتظر ﴾ڀ ڀ﴿ قال: فنذا ،«طبدي حؿدين» بؼقلف: لف فب  رَ  جقاب يـتظر ةً فَ قْ ـَ هُ 

 بؼقلف: جقابف اكتظر ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ قال: فنذا ،«طبدي طؾي أثـى» بؼقلف: الجقاب
 !الؽريؿ الـقالو ،العظقؿ الػضؾ هبذا كػسف وسرور ،طقـف ةوقر   قؾبف ةذ  ل فقا :«طبدي مجدين»

                                                           
  (.71/15« )ةـق  الدرر الس  » (7)
 .(71تؼدم تخريجف ) ص:( 2)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار725
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 لخقري وجؿعف ،الػاتحة سقرة طؾقف اشتؿؾت الذي العظقؿ الدطاء مؽاكة بقان تؼّدم

 وفقائده الـافعة ودٓلتف العظقؿة معاكقف طـ الـاس مـ كثقرٍ  غػؾة مع وأخرة، كقاالد  
 الؿباركة. السقرة هذه مضامقـ مـ شلء مع وقػة يؾل وفقؿا الجؾقؾة،

 وتؿجقده ،اهلل حؿد طؾك -آيات سبع وهل- الؽريؿة السقرة هذه اشتؿؾت وقد»
 وهق- الؿعاد ذكر وطؾك العؾك، لصػاتف الؿستؾزمة ،الحسـك أسؿائف بذكر طؾقف والثـاء
 وققهتؿ، حقلفؿ مـ والتربي قف،إل والتضرع سمالف إلك طباده إرشاد وطؾك -الديـ يقم
 أو كظقرٌ  أو شريٌؽ  لف يؽقن أن وتـزيفف ة،باإللفق   وتقحقده ،لف العبادة إخالص وإلك

 وتثبقتفؿ -الؼقيؿ الديـ وهق- الؿستؼقؿ الصراط إلك الفداية اهإي   سمالفؿ وإلك ،مؿاثٌؾ 
 إلك هبؿ لؿػضلا ،الؼقامة يقم لالحس   راطالص   جقاز كإل ذلؽ هبؿ يػضل كحت   طؾقف

 الرتغقب طؾك واشتؿؾت الحقـ،والص   فداءوالش   يؼقـد  والص   ـقبق  الـ   جقار يف عقؿ،الـ   اتجـ  
 لئال :الباصؾ مسالؽ مـ والتحذير الؼقامة، يقم أهؾفا مع لقؽقكقا :الصالحة إطؿال يف

ِ َس  عمَ  رَ َش حْ يُ   .(1)«قنال  والض   طؾقفؿ الؿغضقب وهؿ ،الؼقامة يقم ؽقفاال

 ويطؾبقن ويسللقكف يدطقكف كقػ الؿباركة قرةالس   هذه يف طباده ؿطؾ   قد  واهلل
 سؿاب أبتدئ أي: ،[7]الػاتحة: ﴾ھ ھ ھ ھ﴿ السقرة: يدي بقـ وققلؽ مـف.
َ  الؿستحؼ الؿعبقد الؿللقه هق :﴾ھ﴿و ،لالستعاكة والباء ،اهلل  ،بالعبادة وحده دَ رَ ػْ يُ  نْ ِٕ
ٓ   اسؿان ﴾ھ ھ﴿و  وسعت التل العظقؿة القاسعة حؿةالر   ذو سبحاكف أكف طؾك ندا

 ورسؾف. ٕكبقائف بعقـت  الؿُ  لؾؿتؼقـ وكتبفا ،حل   كؾ توطؿ   ،شلءٍ  كؾ  

 وكعقت الؽؿال بصػات اهلل طؾك الثـاء هق الحؿد: ﴾پ پ پ پ﴿

                                                           
 ػسقره لؾػاتحة.قخ طبد الرحؿـ بـ حسـ يف ت(، وهق مـ كالم الش  71/19« )الدرر السـقة( »7)
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 مضامين سىزِة الفاجحِت 

 القجقه. بجؿقع الؽامؾ الحؿد فؾف :والعدل الػضؾ بقـ الدائرة وأفعالف ،الجالل

:الر   :﴾پ پ﴿  ،لفؿ فؼِ ؾْ خَ بِ  :اهلل سقى ـْ مَ  وهؿ العالؿقـ جؿقع لالؿرب   ب 
 العظقؿة. ؿعَ بالـ   طؾقفؿ فوإكعامِ  أِٓت  لفؿ وإطداده

 يلمر فأكّ  هاآثارِ  ـْ مِ  لتِ ال   ؾؽالؿِ  بصػة صػات   مـ هق الؿالك: :﴾ٺ ٺ ٺ﴿
 الؿؾؽ وأضاف فاتصر  الت   أكقاع بجؿقع بؿؿالقؽف فتصر  ويَ  اقب،عَ ويُ  قبثِ ويُ  ويـفك،
 ذلؽ يف ٕن وشرها: خقرها :بلطؿالفؿ فقف الـاس اندَ يُ  يقم الؼقامة، يقم وهق الديـ لققم
: الخالئؼ أمالك واكؼطاع وحؽؿتف وطدلف مؾؽف كؿاُل  الظفقر تؿامَ  لؾخؾؼ يظفر الققم
 إيام. مـ وغقره يـالد   لققم الؿالؽ ففق وإٓ

 تؼديؿ ٕن :وآستعاكة لعبادةبا وحدك ؽكخص   أي: :﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿
 كستعقـ وٓ بؽ وكستعقـ ك،غقرَ  كعبد وٓ ككعبدُ  يؼول: هفؽلك   الحصر، يػقد الؿعؿقل
 الظاهرة وإققال إطؿال مـ ويرضاه اهلل يحبف ما لؽؾ جامع اسؿ :والعبادة بغقرك.

 مع الؿضار   ودفع ،الؿـافع جؾب يف تعالك اهلل طؾك آطتؿاد :هي وآستعاكة والباصـة،
 ذلؽ. تحصقؾ يف بف ؼةالث  

 الؿستؼقم، الصراط سؾقك إلك اـَ ؼْ ف  وَ وَ  ،وأرشدكا دلـا أي: :﴾ٹ ٹ ٹ﴿
 بف. والعؿُؾ  الحؼ   معرفةُ  وهق تف،جـ   وإلك اهلل إلك الؿقصؾ القاضح الطريؼ :وهو

 مـ الصالح والعؿؾ ،افعالـ   بالعؾؿ طؾقفؿ َت ـْ ـَ مَ  أي: :﴾ڦ ڤ ڤ ڤ﴿
 .ارفقؼً  أولئؽ وحسـ ،الحقـوالص   فداءوالش   يؼقـد  والص   ـقق  بِ الـ  

 يـذِ ال   وهؿ :طؾقفؿ الؿغضقب صريؼ غقر أي: :﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿
 :وهم :القـالض   صريؼ وغقر وكحقهؿ، كالقفقد :بف يعؿؾقا ولؿ ،وتركقه الحؼ   طرفقا
 وكحقهؿ. صارىكالـ   ،وضالل جفؾ طؾك الحؼ تركقا الذيـ

 هق يذِ ال   الصريح الدطاء هق هذا :﴾ٹ ٹ ٹ﴿ قرة:لس  ا هذه يف وققلف
 هوتؿجقدِ  ،وحؿده طؾقف الثـاء بعد طؾقف واإللحاح ،إلقف عضر  الت   وهق اهلل، مـ العبد حظ  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مضامين سىزِة الفاجحِت 

 القجقه. بجؿقع الؽامؾ الحؿد فؾف :والعدل الػضؾ بقـ الدائرة وأفعالف ،الجالل

:الر   :﴾پ پ﴿  ،لفؿ فؼِ ؾْ خَ بِ  :اهلل سقى ـْ مَ  وهؿ العالؿقـ جؿقع لالؿرب   ب 
 العظقؿة. ؿعَ بالـ   طؾقفؿ فوإكعامِ  أِٓت  لفؿ وإطداده

 يلمر فأكّ  هاآثارِ  ـْ مِ  لتِ ال   ؾؽالؿِ  بصػة صػات   مـ هق الؿالك: :﴾ٺ ٺ ٺ﴿
 الؿؾؽ وأضاف فاتصر  الت   أكقاع بجؿقع بؿؿالقؽف فتصر  ويَ  اقب،عَ ويُ  قبثِ ويُ  ويـفك،
 ذلؽ يف ٕن وشرها: خقرها :بلطؿالفؿ فقف الـاس اندَ يُ  يقم الؼقامة، يقم وهق الديـ لققم
: الخالئؼ أمالك واكؼطاع وحؽؿتف وطدلف مؾؽف كؿاُل  الظفقر تؿامَ  لؾخؾؼ يظفر الققم
 إيام. مـ وغقره يـالد   لققم الؿالؽ ففق وإٓ

 تؼديؿ ٕن :وآستعاكة لعبادةبا وحدك ؽكخص   أي: :﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿
 كستعقـ وٓ بؽ وكستعقـ ك،غقرَ  كعبد وٓ ككعبدُ  يؼول: هفؽلك   الحصر، يػقد الؿعؿقل
 الظاهرة وإققال إطؿال مـ ويرضاه اهلل يحبف ما لؽؾ جامع اسؿ :والعبادة بغقرك.

 مع الؿضار   ودفع ،الؿـافع جؾب يف تعالك اهلل طؾك آطتؿاد :هي وآستعاكة والباصـة،
 ذلؽ. تحصقؾ يف بف ؼةالث  

 الؿستؼقم، الصراط سؾقك إلك اـَ ؼْ ف  وَ وَ  ،وأرشدكا دلـا أي: :﴾ٹ ٹ ٹ﴿
 بف. والعؿُؾ  الحؼ   معرفةُ  وهق تف،جـ   وإلك اهلل إلك الؿقصؾ القاضح الطريؼ :وهو

 مـ الصالح والعؿؾ ،افعالـ   بالعؾؿ طؾقفؿ َت ـْ ـَ مَ  أي: :﴾ڦ ڤ ڤ ڤ﴿
 .ارفقؼً  أولئؽ وحسـ ،الحقـوالص   فداءوالش   يؼقـد  والص   ـقق  بِ الـ  

 يـذِ ال   وهؿ :طؾقفؿ الؿغضقب صريؼ غقر أي: :﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿
 :وهم :القـالض   صريؼ وغقر وكحقهؿ، كالقفقد :بف يعؿؾقا ولؿ ،وتركقه الحؼ   طرفقا
 وكحقهؿ. صارىكالـ   ،وضالل جفؾ طؾك الحؼ تركقا الذيـ

 هق يذِ ال   الصريح الدطاء هق هذا :﴾ٹ ٹ ٹ﴿ قرة:لس  ا هذه يف وققلف
 هوتؿجقدِ  ،وحؿده طؾقف الثـاء بعد طؾقف واإللحاح ،إلقف عضر  الت   وهق اهلل، مـ العبد حظ  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 اولؿ   :مـف أفضؾ وأخرة كقاالد   يف أحد طَ عْ يُ  لؿ يذِ ال   العظقؿ الؿطؾب هذا قفيرزُ  أن
 ؿطؾ   الؿقاهب أشرَف  فوكقؾُ  ،الؿطالب أجؾ   الؿستؼقؿ راطالص   إلك الفدايةَ  اهلل سمال كان

 ذكر ؿ  ثُ  ،وتؿجقده ،طؾقف ـاءوالث   ،هحؿدَ  يديف بقـ مقايؼد   أن وأمرهؿ سمالف، ةكقػق   هطبادَ 
 وتقحقدهؿ. تفؿطبقدي  

 :طؾقفا والؿواضبة العظقؿة الدطوة هذه إلى العبد حاجة طن أما

  الؼقم ابن فقؼول : «شلء ولقس الدطقة هذه إلك مـف أحقج عبدال فؾقس 
ًٓ  وإراداٍت  اطؾقمً  يتضؿـ الؿستؼقؿ الصراط فنن   :مـفا لف أكػع  ضاهرة ،اوتروكً  وأطؿا

 يعؾؿفا، ٓ وقد ،العبدُ  يعؾؿفا قد الؿستؼقؿ راطالص   فتػاصقؾ ،وقٍت  كؾ   طؾقف تجري ،وباصـة
 وهق طؾقف، ريؼدِ  ٓ وقد طؾقف ريؼدِ  قد يعؾؿف وما يعؾؿف، امؿ   أكثر يعؾؿف ٓ ما يؽقن وقد
 كساًل  :تريده ٓ وقد فكػُس  تريده قد طؾقف يؼدر وما طـف، زطجَ  وإن الؿستؼقؿ، راطالص  مـ 

 يؼقم قد يػعؾف وما يػعؾف، ٓ وقد يػعؾف قد تريده وما ذلؽ، وغقر ماكع لؼقام أو ،اوهتاوكً 
 فقف يؼقم قد اإلخالص روطبش فقف يؼقم وما فقف، يؼقم ٓ وقد اإلخالص بشرط فقف

 قؾبف يصرف وقد طؾقف يثبت قد بالؿتابعة فقف يؼقم وما يؼقم، ٓ وقد الؿتابعة بؽؿال
  اهـ. .(1)«ومستؽثرٌ  ؾ  فؿستؼِ  الخؾؼ يف سارٍ  واقع كؾف وهذا :طـف

 العظقؿ طاءالد   هذا قدر فعرَ يُ  وهبذا» قال: ثم ،آخر مقضع يف هذا مـ اكحقً  وذكر
 .(2)«طؾقف وأخرة الدكقا سعادة وتققػ قفإل الحاجة وشدة

 العـاية إلك ضرورهتؿ وطظؿَ  ،العباد حاجة شدة أدرك  كالمف تلمؾ ومـ
 العظقؿة. الدطقة هبذه

 سبحاكف إكف ،الزلؾ بـايجـ   وأن ،امستؼقؿً  اصراصً  إلقف يفديـا أن الؽريؿ اهلل وكسلل
 كقؾ.الق وكعؿ حسبـا وهق ،الرجاء أهؾ وهق ،طاءالد   سؿقع

                                                           
 (.18 - 71/17« )ةـق  الدرر الس  »(، واكظر: 744 - 741)ص:« الجقاب الؽايف» (7)
 (.8)ص:« ؿ إلك أحد إخقاكفرسالة ابـ الؼق  » (2)
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 ،والؿرسؾقـ إكبقاء دطقات مـ أمثؾةً  فقفا  اهلل ذكر ،كثقرةٌ  آيات الؽريؿ الؼرآن يف

 وخضقطفؿ فؿل  وذُ  يديف بقـ واكؽسارهؿ ،إلقف وفزطفؿ ،إلقف ؾفؿوتقس   ،فؿلرب   ومـاجاهتؿ
 ؿلقتعؾ   وذلؽ :ودطائفؿ ؿوتضرطف فؿب  لرَ  مـاجاهتؿ يف أدهبؿ وكؿال بفؿورهَ  بفؿورغَ 
  ب  الر   دطاء يف الؼقيؿ والؿسؾؽ ،شقدالر   ريؼوالط   ،ديدالس   فجالـ   الؿممـقن اهلل طباد

 ومـاجاتف.

 ،الجؾقؾة وأطؿالفؿ ،الؿباركة أخبارهؿ مـ اصرفً  إكعام سورة يف  اهلل ذكر الؿ   ولفذا
 ،[91إكعام:] ﴾ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ﴿ سبحاكف: قال الػاضؾة وأوصاففؿ

 بلن  تفٕم   وتقجقفٌ  هنجفؿ ولزوم ســفؿ باعبات   ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لؾـ   أمر فقف وهذا
 الؿرسؾقـ هبدي فاهتدى :آمتثال حؼ ذلؽ وامتثؾ بف ُأمر ما ملسو هيلع هللا ىلص فعؾ وقد كذلؽ. يؽقكقا
 هبا فاق ،طظقؿةٌ  وخصاٌل  ،مباركةٌ  فضائُؾ  لديف فاجتؿعت :فقفؿ كؿالٍ  كؾ وجؿع قبؾف،
 اهلل صؾقات ،الحقـالص   وقدوة ،ؼقـت  الؿُ  وإمام الؿرسؾقـ دَ سق   وكان قـ،العالؿ جؿقع

 والؿرسؾقـ. إكبقاء جؿقع وطؾك طؾقف وسالمف

 بالغات وطظات ٌر بَ طِ  وأخبارهؿ قصصفؿ ويف ،وخالصتفؿ اسالـ   صػقة هؿ وإكبقاء
 ويف ة،بالعبقدي   قاموالؼ قحقدالت   مؼام يف يـ:الد   مؼامات جؿقع يف هبؿ لقؼتدوا لؾؿممـقـ
 بالسؽقن ذلؽ وَتَؾؼ ل ،والشدائد قائبالـ   جؿقع طـد باتوالث   ربوالص   طقةالد   مؼامات

 والسؽـات، الحركات جؿقع يف هلل واإلخالص الصدق مؼام ويف ؿلكقـة،والط   باتوالث  
 تعسرها بعد إمقر وتقسقر ،ةد  الش   بعد جوالػرَ  والرتغقب، والتذكقر القطظ مـ وفقفا

 ،لؾؿتؼقـ وزاد ،لؾؿحزوكقـ ؾقةٌ َس  فقف ما الدار هذه يف دةالؿشاهَ  العقاقب وحسـ
 ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ :لؾؿممـقـ وأكس ،لؾعابديـ وسرور
 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 ،والؿرسؾقـ إكبقاء دطقات مـ أمثؾةً  فقفا  اهلل ذكر ،كثقرةٌ  آيات الؽريؿ الؼرآن يف

 وخضقطفؿ فؿل  وذُ  يديف بقـ واكؽسارهؿ ،إلقف وفزطفؿ ،إلقف ؾفؿوتقس   ،فؿلرب   ومـاجاهتؿ
 ؿلقتعؾ   وذلؽ :ودطائفؿ ؿوتضرطف فؿب  لرَ  مـاجاهتؿ يف أدهبؿ وكؿال بفؿورهَ  بفؿورغَ 
  ب  الر   دطاء يف الؼقيؿ والؿسؾؽ ،شقدالر   ريؼوالط   ،ديدالس   فجالـ   الؿممـقن اهلل طباد

 ومـاجاتف.

 ،الجؾقؾة وأطؿالفؿ ،الؿباركة أخبارهؿ مـ اصرفً  إكعام سورة يف  اهلل ذكر الؿ   ولفذا
 ،[91إكعام:] ﴾ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ﴿ سبحاكف: قال الػاضؾة وأوصاففؿ

 بلن  تفٕم   وتقجقفٌ  هنجفؿ ولزوم ســفؿ باعبات   ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لؾـ   أمر فقف وهذا
 الؿرسؾقـ هبدي فاهتدى :آمتثال حؼ ذلؽ وامتثؾ بف ُأمر ما ملسو هيلع هللا ىلص فعؾ وقد كذلؽ. يؽقكقا
 هبا فاق ،طظقؿةٌ  وخصاٌل  ،مباركةٌ  فضائُؾ  لديف فاجتؿعت :فقفؿ كؿالٍ  كؾ وجؿع قبؾف،
 اهلل صؾقات ،الحقـالص   وقدوة ،ؼقـت  الؿُ  وإمام الؿرسؾقـ دَ سق   وكان قـ،العالؿ جؿقع

 والؿرسؾقـ. إكبقاء جؿقع وطؾك طؾقف وسالمف

 بالغات وطظات ٌر بَ طِ  وأخبارهؿ قصصفؿ ويف ،وخالصتفؿ اسالـ   صػقة هؿ وإكبقاء
 ويف ة،بالعبقدي   قاموالؼ قحقدالت   مؼام يف يـ:الد   مؼامات جؿقع يف هبؿ لقؼتدوا لؾؿممـقـ
 بالسؽقن ذلؽ وَتَؾؼ ل ،والشدائد قائبالـ   جؿقع طـد باتوالث   ربوالص   طقةالد   مؼامات

 والسؽـات، الحركات جؿقع يف هلل واإلخالص الصدق مؼام ويف ؿلكقـة،والط   باتوالث  
 تعسرها بعد إمقر وتقسقر ،ةد  الش   بعد جوالػرَ  والرتغقب، والتذكقر القطظ مـ وفقفا

 ،لؾؿتؼقـ وزاد ،لؾؿحزوكقـ ؾقةٌ َس  فقف ما الدار هذه يف دةالؿشاهَ  العقاقب وحسـ
 ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ :لؾؿممـقـ وأكس ،لؾعابديـ وسرور
 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 .[777:]يقسػ ﴾ مئ

 ،قادة لؾخؾؼ وجعؾفؿ ،واجتباهؿ وفضؾفؿ واصطػاهؿ أكبقاءه اختار قد  اهلل إن
 وطؾك الؿستؼقؿ، الصراط ُطرف وهبؿ د،ُوح   وهبؿ اهلُل، َف ُطرِ  ؿفِ بِ فَ  قدوة: لخقرا ويف

 بؾ ،وأخرة كقاالد   يف وسعادةٍ  خقرٍ  بؽؾ   وفازوا ،كعقؿٍ  كؾ   إلك الجـة أهؾ وصؾ آثارهؿ
 ،هنجفؿ طؾك قروالس   ،ٔثارهؿ آقتػاء مـ فحظ   بحسب يؽقن السعادة مـ العبد َحظ  
 طاهؿ.خ ؿُ س  وترَ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل قال
 ،الخقرات بػعؾ  اهلل ؾفؿؿ  فؽَ  ،[71:]إكبقاء ﴾ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ
 لؿـ قدوة بذلؽ فؽاكقا :اهلل طبادة طؾك والؿداومة ،كاةالز   وإيتاء ،الصؾقات وإقام

  غـؿ. هبؿ ائتسك ومـ ،فاز هبؿ اقتدى فؿـ طداهؿ،

 ،طؾقف إقبالفؿ وكؿال ،باهلل صؾتفؿ طظقؿ مـ طـفؿ اهلل ذكره ما :إكبقاء كؿال ومن
 ې ې﴿ تعالك: قال كؿا كؾ فا، وشموهنؿ جؿقعفا أحقالفؿ يف إلقف التجائفؿ وققة

 أي:، [91:]إكبقاء ﴾ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى
 الذي ئؼالال   القجف طؾك ؾقهناويؽؿ   الػاضؾة، أوقاهتا يف ويػعؾقهنا الخقرات، إلك يبادرون
 ەئ ائ﴿ فقفا، الػرصة اكتفزوا إٓ طؾقفا يؼدرون فضقؾة يرتكقن وٓ يـبغل،
 بـا ويتعقذون وأخرة، الدكقا مصالح مـ فقفا الؿرغقب إمقر يسللقكـا أي: :﴾ەئوئ
 ٓهقن، غافؾقن ٓ ،راهبقن راغبقن وهؿ ـيْ ارَ الد   مضار   مـ ،مـفا الؿرهقب إمقر مـ
 !حال مـ أكؿؾفا فؿا قـ،طِ ر  َض تَ مُ  ؾقـل  ذَ تَ مُ  خاضعقـ أي: ،﴾ۇئ ۇئ وئ﴿
 ةتقؿق   ابن اإلسالم شقخ قال !الجؾقؾ والخالؼ العظقؿ بالرب ومعرفة صؾة مـ أحسـفا وما
: «وإبراهقؿ آدم قصة يف ذلؽ اهلل ذكر كؿا هقْ ودطَ  اهلل سللقا كؾفؿ إكبقاء فنن 
 .(1)«وغقرهؿ ومقسك

                                                           
 (.55)ص:« التقسؾ والقسقؾة» (7)
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 مكاهت دعىاث ألاهبياء 

 ؾفؿوتذل   دهؿتعب   وكؿال ،ؿوأخباره إكبقاء رَ قَ ِس  يعرف أن بالؿسؾؿ جؿقٌؾ  هق كؿ
 الؽامؾة، وإوصاف ،الؽامؾ دقالص   مـ بف اهلل وصػفؿ وما ،وخشقطفؿ وخضقطفؿ

 اهلل ذكر وقد !!هبؿ آقتداء مـ حظف لقعظؿ :واإلحسان والػقاضؾ الػضؾ مـ لفؿ وما
 وسمآت ،قـق  بِ الـ   دطقات مـ طديدةً  أمثؾةً  الؽريؿ الؼرآن مـ طديدةٍ  مقاضع يف 

 إلقف وفزطفؿ ،فضؾف يف وصؿعفؿ ،لرحؿتف رجائفؿ وطظقؿ ،العالؿقـ لرب   الؿرسؾقـ
 وأيقب ويقكس ومقسك وإسؿاطقَؾ  وإبراهقؿَ  وكقٍح  آدمَ  دطاء فذكر ،أحقالفؿ جؿقع يف

 صػة اسالـ   ؿلقتعؾ   -وسالمف اهلل صؾقات طؾقفؿ- ورسؾف أكبقائف مـ وغقرهؿ وطقسك
 ،لدطقاهتؿ إجابتف تعالك وذكر العالؿقـ، لرب   ؾذل  والت   ءآلتجا وكؿال ،وأدبف ،الدطاء

 مـ لؼقا وكؿ الؽرب، واشتد ،الخطب طظؿ مفؿا ٕمقرهؿ وتقسقره ،لرغباهتؿ وتحؼقؼف
ـَ ؾِ م  مَ مُ  رهبؿ إلك مواوالتج فصربوا إققام وطتق   والؿؽابدة آبتالء  راجقـ ،الػرج مـف ق

 رجائفؿ. وحسـ التجائفؿ لؽؿال :وتليقده رهوكص اهلل فرج فجاءهؿ :قسقرالت   مـف

 يف ذلؽ وتلمؾ :أكجاهؿ كؿا وأكجاه ،أطاهنؿ كؿا أطاكف ذلؽ يف هبؿ اقتدى ومـ
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: ققلف
 ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
ـٍ  لؽؾ   شارةٌ وبِ  وطدٌ  وهذا ،[88-87:]إكبقاء ﴾ے ھ ھ  يف اقتدى ممم

 طقة.الد   هذه يف  بققكس وكربف تفد  ِش 

 يذِ  ةُ وَ طْ دَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  اصٍ وق   أبل بـ سعد طـ رمذيالت   روى 
 ؛قنَ ؿِ الِ الظ   نَ مِ  ُت ـْ كُ  يك  إِ  َك اكَ َح بْ ُس  ،َت كْ أَ  ٓ  إِ  هَ لَ إِ  َٓ  :وِت الُح  نِ طْ بَ  يفِ  وَ هُ وَ  اطَ دَ  ذْ إِ  ونِ الـ  

 .(1)«هُ لَ  اهللُ  اَب َج تَ اْس  ٓ  إِ  ط  قَ  ءٍ يْ َش  يفِ  مٌ ؾِ ْس مُ  ٌل ُج رَ  افَ بِ  عُ ْد يَ  مْ لَ  هُ ك  نِ فَ 

 ،الؽريؿ الؼرآن يف القاردة إكبقاء لدطقات طرٌض  -اهلل شاء إن- معـا ر  ؿُ قَ وَس  هذا
 باطفؿٓت   ؼـايقف   وأن ،سديدوالت   العقن اهلل سائؾقـ ،وطظاٍت  ؿٍ ؽَ حِ  مـ فقفا لؿا وبقانٌ 
 مجقب. سؿقع إكف :ؿْ فِ جِ افَ ـْ مِ  طؾك قروالس  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 مكاهت دعىاث ألاهبياء 

 ؾفؿوتذل   دهؿتعب   وكؿال ،ؿوأخباره إكبقاء رَ قَ ِس  يعرف أن بالؿسؾؿ جؿقٌؾ  هق كؿ
 الؽامؾة، وإوصاف ،الؽامؾ دقالص   مـ بف اهلل وصػفؿ وما ،وخشقطفؿ وخضقطفؿ

 اهلل ذكر وقد !!هبؿ آقتداء مـ حظف لقعظؿ :واإلحسان والػقاضؾ الػضؾ مـ لفؿ وما
 وسمآت ،قـق  بِ الـ   دطقات مـ طديدةً  أمثؾةً  الؽريؿ الؼرآن مـ طديدةٍ  مقاضع يف 

 إلقف وفزطفؿ ،فضؾف يف وصؿعفؿ ،لرحؿتف رجائفؿ وطظقؿ ،العالؿقـ لرب   الؿرسؾقـ
 وأيقب ويقكس ومقسك وإسؿاطقَؾ  وإبراهقؿَ  وكقٍح  آدمَ  دطاء فذكر ،أحقالفؿ جؿقع يف

 صػة اسالـ   ؿلقتعؾ   -وسالمف اهلل صؾقات طؾقفؿ- ورسؾف أكبقائف مـ وغقرهؿ وطقسك
 ،لدطقاهتؿ إجابتف تعالك وذكر العالؿقـ، لرب   ؾذل  والت   ءآلتجا وكؿال ،وأدبف ،الدطاء

 مـ لؼقا وكؿ الؽرب، واشتد ،الخطب طظؿ مفؿا ٕمقرهؿ وتقسقره ،لرغباهتؿ وتحؼقؼف
ـَ ؾِ م  مَ مُ  رهبؿ إلك مواوالتج فصربوا إققام وطتق   والؿؽابدة آبتالء  راجقـ ،الػرج مـف ق

 رجائفؿ. وحسـ التجائفؿ لؽؿال :وتليقده رهوكص اهلل فرج فجاءهؿ :قسقرالت   مـف

 يف ذلؽ وتلمؾ :أكجاهؿ كؿا وأكجاه ،أطاهنؿ كؿا أطاكف ذلؽ يف هبؿ اقتدى ومـ
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: ققلف
 ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
ـٍ  لؽؾ   شارةٌ وبِ  وطدٌ  وهذا ،[88-87:]إكبقاء ﴾ے ھ ھ  يف اقتدى ممم

 طقة.الد   هذه يف  بققكس وكربف تفد  ِش 

 يذِ  ةُ وَ طْ دَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  اصٍ وق   أبل بـ سعد طـ رمذيالت   روى 
 ؛قنَ ؿِ الِ الظ   نَ مِ  ُت ـْ كُ  يك  إِ  َك اكَ َح بْ ُس  ،َت كْ أَ  ٓ  إِ  هَ لَ إِ  َٓ  :وِت الُح  نِ طْ بَ  يفِ  وَ هُ وَ  اطَ دَ  ذْ إِ  ونِ الـ  

 .(1)«هُ لَ  اهللُ  اَب َج تَ اْس  ٓ  إِ  ط  قَ  ءٍ يْ َش  يفِ  مٌ ؾِ ْس مُ  ٌل ُج رَ  افَ بِ  عُ ْد يَ  مْ لَ  هُ ك  نِ فَ 

 ،الؽريؿ الؼرآن يف القاردة إكبقاء لدطقات طرٌض  -اهلل شاء إن- معـا ر  ؿُ قَ وَس  هذا
 باطفؿٓت   ؼـايقف   وأن ،سديدوالت   العقن اهلل سائؾقـ ،وطظاٍت  ؿٍ ؽَ حِ  مـ فقفا لؿا وبقانٌ 
 مجقب. سؿقع إكف :ؿْ فِ جِ افَ ـْ مِ  طؾك قروالس  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 -وسالمف اهلل صؾقات طؾقفؿ- ورسؾف أكبقائف طـ الؽريؿ الؼرآن كتابف يف  اهلل ذكر لؼد

 فؽاكقا العالؿقـ، رب   هلل واستؽاكتفؿ ،وخضقطفؿ ،فؿؾِ تذل   وتؿام دهؿتعب   كؿال مـ
 كاكقا فؼد ،والؽؿال ؿامالت   هذا ومع ،وسادةً  قدوةً  اهلل طباد مـ ولؾؿفتديـ ،قادةً  الخقر يف

 .ارالغػ   العزيز إلك واإلكابة وآستغػار، قبةلؾت   مقـمالزِ 

 استغػارهم إكبقاء من واحد غقر طن الؼرآن من موضع غقر يف  اهلل ذكر وقد 
 ڭ﴿ تعالك: اهلل قال : آدم كبقه طن  اهلل ذكره ما ذلؽم ومن : اهلل إلى وتوبتفم
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې
 ،[17-15: ]البؼرة ﴾ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ أخرى: سقرة يف تعالك وقال
 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ
                  ﯁
 ىئ مئ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ
 ٱ يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب يئجب
طراف ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  تعالك: وقال ،[21-79:]ٕا
 ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿
 .[722-727:]صف ﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ﴿ :وكاداه ربه سلل لؿا أكه  كوح طن وذكر 
 ،أهؾف بـجاة اهلل وطده وقد ،هولد طؾك الشػؼة أدركتف حقث ،[45:]هقد ﴾جت يب
ـَ  مـ لعؿقم القطد أن فظـ  لف: اهلل فؼال ،الدطقة هبذه دطا لذلؽ :يممـ لؿ ومـ آم
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  استغفاز ألاهبياء

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿
 ڤ ڤ﴿ :والغػران العػق ربف مـ وصؾب مـف صدر مؿا  فـدم ،[46:]هقد ﴾ڤ
 ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 . مـف وتقبةٌ  استغػارٌ  ففذا :[47:]هقد

 ۇئ وئ وئ ەئ﴿ قال: أكف فذكر ، الخؾقل إبراهقم كبقه استغػار  وذكر
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ وقال: ،[47:]إبراهقؿ ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 .[728:]البؼرة ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ﴿ وقال: ،[82:]الشعراء ﴾ حئ

 : سكمق طـ تعالك ققلف ذلؽ ومـ ، موسى هكبق   استغػار سبحاكه وذكر 
 وقال ،[76:]الؼصص ﴾گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

طراف: ﴾ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ مقسك:  ،[757]ٕا
 مقسك: وقال ،[741طراف:]إ ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ مقسك: وقال
 حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ﴿
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ
 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 سبحاكف وذكر ،[757-755:]إطراف ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ فؼال: ، سؾقؿان استغػار
  .[15-14:]ص ﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ :فؼال  داود استغػار سبحاكه وذكر
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
       ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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  استغفاز ألاهبياء

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿
 ڤ ڤ﴿ :والغػران العػق ربف مـ وصؾب مـف صدر مؿا  فـدم ،[46:]هقد ﴾ڤ
 ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 . مـف وتقبةٌ  استغػارٌ  ففذا :[47:]هقد

 ۇئ وئ وئ ەئ﴿ قال: أكف فذكر ، الخؾقل إبراهقم كبقه استغػار  وذكر
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ وقال: ،[47:]إبراهقؿ ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 .[728:]البؼرة ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ﴿ وقال: ،[82:]الشعراء ﴾ حئ

 : سكمق طـ تعالك ققلف ذلؽ ومـ ، موسى هكبق   استغػار سبحاكه وذكر 
 وقال ،[76:]الؼصص ﴾گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

طراف: ﴾ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ مقسك:  ،[757]ٕا
 مقسك: وقال ،[741طراف:]إ ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ مقسك: وقال
 حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ﴿
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ
 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 سبحاكف وذكر ،[757-755:]إطراف ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ فؼال: ، سؾقؿان استغػار
  .[15-14:]ص ﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ :فؼال  داود استغػار سبحاكه وذكر
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
       ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 طـ وقال ،[25-27]ص: ﴾ڭ ڭ          
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ : يقكس
 ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
  .[88-87:]إكبقاء ﴾ے ھ ھ

  اهلل إلك إكابتفؿ وطظقؿ ،واستغػارهؿ إكبقاء تقبة طؾك مشتؿؾةٌ  أيات ففذه
 لقتلسك :وكؿالفؿ ،فضؾفؿ وبقان ،طؾقفؿ ـاءالث   معرض يف كتابف يف طـفؿ اهلل ذكرها قد
 قص تعالك واهلل» : تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال ،الخؾؼ هبؿ ويؼتدي ،اسالـ   هبؿ
 اهـ. .(1)«ابالؿت يف هبؿ لـؼتدي :إكبقاء تقبة قصص طؾقـا

 طؾقف الذي العظقؿ والحال ،الؽريؿ الؼصص هذا يتلمؾ أن بالؿسؾؿ جؿقٌؾ  هق وكؿ
 قدوة فقجعؾفؿ -وسالمف اهلل صؾقات طؾقفؿ- ورسؾف اهلل أكبقاء الؿختارة ػقةالص   همٓء

 ،جاترالد   رفعةَ  ذلؽ يف فنن   :آستغػار مـ واإلكثار ،إلقف واإلكابة ،اهلل إلك قبةالت   لزوم يف
 ريـ.الؿتطف   ويحب   ابقـق  الت   يحب   اهلل فنن والفبات، العطايا وكثرة ،الخقرات وتقالل

 

 

 
 

 

│ 
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 الؿشتؿؾ البشر أبل  آدمَ  دطاءَ  الؼرآن يف القاردة العظقؿة طقاتالد   مـ إن  
 هناه ما ارتؽب قد كان حقث :ثرتفط وإقالةِ  ،ورحؿتف مغػرتف وصؾب ،اهلل إلك تقبتف طؾك
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ تعالك: اهلل قال مـف. مـعف فقؿا ووقع ،طـف اهلل
 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
              ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ    
 يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ
 .[22-79:]إطراف ﴾ىث مث جث

 وأقر   ،بذكبف واطرتف أكاب ما انَ طَ رْ ُس  فولؽـ   اقرتفف، الذي وذكبف آدم خطقئةُ  ففذه
 ودطقاٍت  ،يؼقلفا كؾؿاٍت  فرب   ألفؿف وقد :والغػران العػق فرب   مـ وصؾب ،بخطقئتف
 حئ جئ ی ی﴿: واجتباه وهداه ،درجتف ورفع ،طثرتف وأقال ،تقبتف فؼبؾ ،هبا يدطق
  .[17:]البؼرة ﴾ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ

 -العؾم أهل أقوال من- الصحقح طؾك فرب   مـ  آدمُ  كتؾؼ   تلال   الؽؾؿات وهذه
 ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعالك ققلف يف ـةالؿبق   هل

  .[21 ]إطراف:

 أن   -ثـاؤه جؾ- اهلل كتاب طؾقف يدل   والذي» : بريالط   جرير ابن قال
ـ   فرب   مـ آدم ـ  اهُ تؾؼ   لتِ ال   الؽؾؿات  قالفا أكف طـف -ذكره جؾ- أخرب لتِ ال   الؽؾؿات ه

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ تعالك: ققلف وهق ف:بذكب امعرتفً  ،فرب   إلك افَ قؾِ ؼِ بِ  اًل متـص  
 .(1)«﴾ڀ ڀ ڀ پ

                                                           
 (.7/586« )تػسقر الطربي» (7)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 الؿشتؿؾ البشر أبل  آدمَ  دطاءَ  الؼرآن يف القاردة العظقؿة طقاتالد   مـ إن  
 هناه ما ارتؽب قد كان حقث :ثرتفط وإقالةِ  ،ورحؿتف مغػرتف وصؾب ،اهلل إلك تقبتف طؾك
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ تعالك: اهلل قال مـف. مـعف فقؿا ووقع ،طـف اهلل
 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
              ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ    
 يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ
 .[22-79:]إطراف ﴾ىث مث جث

 وأقر   ،بذكبف واطرتف أكاب ما انَ طَ رْ ُس  فولؽـ   اقرتفف، الذي وذكبف آدم خطقئةُ  ففذه
 ودطقاٍت  ،يؼقلفا كؾؿاٍت  فرب   ألفؿف وقد :والغػران العػق فرب   مـ وصؾب ،بخطقئتف
 حئ جئ ی ی﴿: واجتباه وهداه ،درجتف ورفع ،طثرتف وأقال ،تقبتف فؼبؾ ،هبا يدطق
  .[17:]البؼرة ﴾ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ

 -العؾم أهل أقوال من- الصحقح طؾك فرب   مـ  آدمُ  كتؾؼ   تلال   الؽؾؿات وهذه
 ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعالك ققلف يف ـةالؿبق   هل

  .[21 ]إطراف:

 أن   -ثـاؤه جؾ- اهلل كتاب طؾقف يدل   والذي» : بريالط   جرير ابن قال
ـ   فرب   مـ آدم ـ  اهُ تؾؼ   لتِ ال   الؽؾؿات  قالفا أكف طـف -ذكره جؾ- أخرب لتِ ال   الؽؾؿات ه

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ تعالك: ققلف وهق ف:بذكب امعرتفً  ،فرب   إلك افَ قؾِ ؼِ بِ  اًل متـص  
 .(1)«﴾ڀ ڀ ڀ پ

                                                           
 (.7/586« )تػسقر الطربي» (7)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 باقرتافف، أكػسـا وضرركا طـف، اقـَ فِ كُ  يذِ ال   كبالذ   فعؾـا قد :أي ،الدطوة هذه ومعـى
 قبةالت   بقلبؼَ  وترحؿـا ،وطؼقبتف كبالذ   أثر بؿحق لـا غػرت لؿ إن الخسران سبب يف ووقعـا

 ہ ۀ﴿ تعالك: قال كؿا ،ذلؽ لفؿا اهلل فغػر :الخطايا هذه أمثال مـ والؿعافاة
 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 فقف مـف قبةِ الت   هذه وبقانُ  طـف إمرِ  هذا وِذْكرُ  ،[722-727:]صف ﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮸

ِ  تعؾقؿٌ   قبة.والت   اإلكابة وصريَؼ  بة،وْ وإَ  الرجقع سبقَؾ  والخطقئة كبالذ   يف وقعقا إذا فِ تِ ي  ر  ذُ ل

 اهلل اهؼ  لَ  الذي فِ قؾِ قِ  مـ آدم طـ اهلل أخرب الذي الخرب وهذا» : جرير ابن قال
 ةكقػق   بؽتابف بقـالؿخاصَ  جؿقعَ  -ذكره جؾ  - مـف تعريٌػ  خطقئتف مـ إلقف اتائبً  فؼالف اه،إي  
 خالص كظقرُ  اللةالض   مـ مؼقؿقن طؾقف هؿ امؿ   فؿخالَص  وأن   كقب...الذ   مـ إلقف قبةت  ال

 .(1)«خطقئتف مـ آدم أبقفؿ

 ،واستؽاكةٌ  وخضقعٌ  ٌؾ وتذل   اإلكابة، إلك ورجقعٌ  اطرتاٌف  وهذا» : كثقر ابن وقال
ٓ   تفي  ر  ذُ  مـ أحدٍ  يف سرى ما ر  الس   وهذا اهـة،الر   اطةالس   يف تعالك إلقف وافتؼارٌ   كاكت إ

 .(2)«وأخراه دكقاه يف خقرٍ  إلك فطاقبتُ 

 هق كؿ ولؽـ ،اءٌ خط   آدم بـل وكؾ   محالة، ٓ آدم بـل مـ واقعٌ  الخطل وإن   هذا
 مـ ؽاكالػِ  إلك يسارع وأن اإلثؿ، ةمغب   مـ الخالص إلك يبادر أن اإلكسان مـ طظقؿٌ 
 !!بف اوممتسقً  آدم بلبقف افً متشب   الخطل طاقبة

ـَ  إن» :قال قتادة طن قخالش   وأبو «الزهد» يف أحؿد اإلمام روى  مـ فُ رب   لقستحل الؿمم
 آستغػار يف الؿخرج أن   يعؾؿ الؿخرج، أيـ -اهلل بحؿد- يعؾؿ ثؿ بف، وقعَ  إذا كبالذ  

ـ  يحتِش  فال ، اهلل إلك قبةوالت    مـ أحدٌ  ؾصيخْ  لؿ التقبةُ  لقٓ فنكف :التقبة مـ رجٌؾ  ؿ
 .(3)«بف وقع حقـ كبالذ   مـ الخقر يف الرئقَس  أباكؿ اهللُ  أدرك قبةوبالت   اهلل، طباد

                                                           
 (.7/587« )سقر الطربيتػ» (7)
 (.7/784« )البداية والـفاية» (2)
 (.1/411« )الدر الؿـثقر»أورده السققصل يف:  (1)
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 دعاء آدم 

 بعدو   كيتلس   ثؿ   بلبقف، للس  الت   العبدُ  يرتك أن الحرمان وأشد   الخسران أطظؿ إن   ثؿ
 اهلل وسلل وأقر   بف اطرتف كبالذ   يف وقع الؿ   آدم فنن   :ريدالط   إبؾقَس  بـقف وطدو   أبقف

 ،مثؾف دعِ َس  بآدم فتشب   ومـ بالخطل. ر  ؼِ يُ  ولؿ وأصر   طصك فنكف إبؾقُس  وأما الؿغػرة،
 مثؾف. شؼل بنبؾقس فتشب   ومـ

  آدم إن» قال: أكه العؾم أهل بعض طن «تػسقره» يف  الؼاسؿي كؼل وقد
 ولؿ قبة،الت   إلك ارعوس كػسف، وٓم طؾقف، وكدم كب،بالذ   اطرتف أشقاء: بخؿسة دعِ َس 

 حؿة.الر   مـ يؼـط

 أضاف بؾ ،كػسف ؿْ ؾُ يَ  ولؿ يـدم، ولؿ كب،بالذ   ر  يؼِ  لؿ أشقاء: بخؿسة إبؾقُس  وشؼل
 اهـ. .(1)«الرحؿة مـ وقـط ب،يتُ  فؾؿ فرب   إلك

 كقبالذ   مـف صدرت إذا واإلقالع والـدم الؿغػرة وسمال بآطرتاف آدم فأشبَ  فؿـ
 :الؿعاصل مـ يزداد يزال ٓ الذكب مـف صدر إذا إبؾقس أشبف ومـ داه،وه فرب   اجتباه
ٓ   اهلل مـ يزداد ٓ فنكف  ژ﴿ ة:ي  ر  الذ   ارً محذ   كػسف السقاق يف تعالك اهلل قال وقد ،ادً عْ بُ  إ
 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .[27:]إطراف ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 وألحؼـا ،اإلكابة وحسـ ،صقحالـ   قبةلؾت   ؼـاووف   شره، مـ ؿاكاوح ،مـف اهلل أطاذكا
 .مجقٌب  سؿقعٌ  فإك   :طباده مـ الحقـوبالص   ،آدم بلبقـا
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء آدم 

 بعدو   كيتلس   ثؿ   بلبقف، للس  الت   العبدُ  يرتك أن الحرمان وأشد   الخسران أطظؿ إن   ثؿ
 اهلل وسلل وأقر   بف اطرتف كبالذ   يف وقع الؿ   آدم فنن   :ريدالط   إبؾقَس  بـقف وطدو   أبقف

 ،مثؾف دعِ َس  بآدم فتشب   ومـ بالخطل. ر  ؼِ يُ  ولؿ وأصر   طصك فنكف إبؾقُس  وأما الؿغػرة،
 مثؾف. شؼل بنبؾقس فتشب   ومـ

  آدم إن» قال: أكه العؾم أهل بعض طن «تػسقره» يف  الؼاسؿي كؼل وقد
 ولؿ قبة،الت   إلك ارعوس كػسف، وٓم طؾقف، وكدم كب،بالذ   اطرتف أشقاء: بخؿسة دعِ َس 

 حؿة.الر   مـ يؼـط

 أضاف بؾ ،كػسف ؿْ ؾُ يَ  ولؿ يـدم، ولؿ كب،بالذ   ر  يؼِ  لؿ أشقاء: بخؿسة إبؾقُس  وشؼل
 اهـ. .(1)«الرحؿة مـ وقـط ب،يتُ  فؾؿ فرب   إلك

 كقبالذ   مـف صدرت إذا واإلقالع والـدم الؿغػرة وسمال بآطرتاف آدم فأشبَ  فؿـ
 :الؿعاصل مـ يزداد يزال ٓ الذكب مـف صدر إذا إبؾقس أشبف ومـ داه،وه فرب   اجتباه
ٓ   اهلل مـ يزداد ٓ فنكف  ژ﴿ ة:ي  ر  الذ   ارً محذ   كػسف السقاق يف تعالك اهلل قال وقد ،ادً عْ بُ  إ
 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .[27:]إطراف ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 وألحؼـا ،اإلكابة وحسـ ،صقحالـ   قبةلؾت   ؼـاووف   شره، مـ ؿاكاوح ،مـف اهلل أطاذكا
 .مجقٌب  سؿقعٌ  فإك   :طباده مـ الحقـوبالص   ،آدم بلبقـا
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 أكزل وما ققمف، مـ كان وما تفقص   وذكر  كقٍح  فكبق   دطقاِت   اهلل ذكر لؼد
 مـ مقضعٍ  غقر يف السػقـة وأصحاب أكجاه وكقػ قفان،ط  وال العذاب مـ بف كػر بؿـ
 وشرع قاغقت،والط   إصـام ِت دَ ُطبِ  الؿ   تعالك اهلل أرسؾف قد  وكان العزيز، كتابف

 شريؽ ٓ وحده اهلل طبادة إلك يدطق لؾعباد، رحؿةً  اهلل فبعثف :والؽػر اللةالض   يف اسالـ  
 سقاه. ما طبادة طـ ويـفك ،لف

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ تعالك: اهلل قال
 ڍڍڌ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 فؿكبق   دطقة  كقٍح  ققمُ  كتؾؼ   لؼد ،[64-59:]إطراف ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳

 فديدوالت   ر،ب  ؽَ والت   تق  والعُ  والؽقد، والؿؽر ػة،كَ إَ و ربْ والؽِ  واإلطراض، دودبالص  
 اوهنارً  لقاًل  اهلل إلك يدطقهؿ أضفرهؿ بقـ اهلل كبل   ُمؼام صال اولؿ   والؼتؾ، جؿبالر   فؿلـبق  

ٓ   سـةٍ  ألػ فقفؿ مؽث حقث ،اوإسرارً  اوجفرً   الدطقة طؾقفؿ ركر   ؿاوكؾ   ،اطامً  خؿسقـ إ
  طؾقفؿ دطا وحقـئذٍ  ديد،الش   وآمتـاع الغؾقظ الؽػر طؾك ؿقاصؿ   ةالؿد   هذه اَل ُصقَ 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ فؼال: مـف، اهلل استجاهبا دطقةً 
 هتؾؽ طـدك مـ احؽؿً  وبقـفؿ بقـل فاحؽؿ أي: :[778-777:]الشعراء ﴾ڍ ڍ ڇ
 فقَ يـج   أن اهلل وسلل رسقلؽ، بوكذ   تقحقدك وجحد بؽ كػر ـؿ  مِ  وتـتؼؿ الؿبطؾ، بف

 اإليؿان. أهؾ مـ معف ومـ
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 (1)دعاء هىح 

 ڌ﴿ سبحاكف: فؼال:  كقٍح  فوكبق   طبده دطاء استجاب فأك   تعالك اهلل بقـ وقد
 ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 مقضعٍ  يف تعالك اهلل وقال ،[722-779:]الشعراء ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 تعالك اهلل استجابة وبقان رسالتف، بقاكذ   الؿ   ققمف طؾك  كقٍح  دطقة بقان يف آخر

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ ققمف: بنهالك لدطائف
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 ،وفالحفؿ ققمف صالح مـ يئس الؿ   الدطقة هبذه دطا إكؿا  وكقٌح  ،[77-9:]الؼؿر
 .ؼالٍ ومَ  عالٍ فِ  مـ صريٍؼ  بؽؾ   وتؽذيبف تفأذي   إلك ؾقاتقص   وأهنؿ فقفؿ، خقر ٓ فؿأك   ورأى

 ؿَ عْ ـِ ولَ  ،فُ تَ بَ ؾِ صَ  وأجاب دطقتف سبحاكف كفؾب   هلل، اغضبً  كاكت إكؿا طؾقفؿ ودطقُتفُ 

 مئ حئ ییجئ ی ی ىئ ىئ﴿ :والؿان   سبحاكف هق الؿجقُب 
 وإهالك ،والؿممـقـ كقٍح  إكجاء سبحاكف أراد اولؿ   ،[76-75:الصافاتسقرة ] ﴾يئ ىئ

 ائ ائ ى ى ې﴿ :العظقؿة السػقـةُ  وهل الػؾؽ، يصـعَ  أن تعالك أمره ققمِفِ 
 ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
 مت حتخت جت يب ىب مب حبخب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
 ،بف ونيؿر   ققمف وكان ،ػقـةالس   صـع طؾك  وَطِؿَؾ  ،[27-26:]الؿممـقن ﴾ىت

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :صـقعف مـ ويفزؤون ،مـف فقسخرون ايصـعف وهق
 كحـ أي: :[18:]هقد ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

 يؼتضل يالذِ  وطـادكؿ كػركؿ طؾك استؿراركؿ يف مـؽؿ بوكتعج   ،مـؽؿ كسخر الذيـ
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ :طؾقؽؿ وحؾقلف بؽؿ العذاِب  وققعَ 

 والعتق ،البالغَ  والعـادَ  ،الغؾقظَ  الؽػرَ  فؿتُ سجق   كاكت وقد ،[19:]هقد ﴾ڦ ڦ
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ تعالك: اهلل قال :العؼقبة وحّؾت ،والطغقان
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (1)دعاء هىح 

 ڌ﴿ سبحاكف: فؼال:  كقٍح  فوكبق   طبده دطاء استجاب فأك   تعالك اهلل بقـ وقد
 ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 مقضعٍ  يف تعالك اهلل وقال ،[722-779:]الشعراء ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 تعالك اهلل استجابة وبقان رسالتف، بقاكذ   الؿ   ققمف طؾك  كقٍح  دطقة بقان يف آخر

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ ققمف: بنهالك لدطائف
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 ،وفالحفؿ ققمف صالح مـ يئس الؿ   الدطقة هبذه دطا إكؿا  وكقٌح  ،[77-9:]الؼؿر
 .ؼالٍ ومَ  عالٍ فِ  مـ صريٍؼ  بؽؾ   وتؽذيبف تفأذي   إلك ؾقاتقص   وأهنؿ فقفؿ، خقر ٓ فؿأك   ورأى

 ؿَ عْ ـِ ولَ  ،فُ تَ بَ ؾِ صَ  وأجاب دطقتف سبحاكف كفؾب   هلل، اغضبً  كاكت إكؿا طؾقفؿ ودطقُتفُ 

 مئ حئ ییجئ ی ی ىئ ىئ﴿ :والؿان   سبحاكف هق الؿجقُب 
 وإهالك ،والؿممـقـ كقٍح  إكجاء سبحاكف أراد اولؿ   ،[76-75:الصافاتسقرة ] ﴾يئ ىئ

 ائ ائ ى ى ې﴿ :العظقؿة السػقـةُ  وهل الػؾؽ، يصـعَ  أن تعالك أمره ققمِفِ 
 ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
 مت حتخت جت يب ىب مب حبخب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
 ،بف ونيؿر   ققمف وكان ،ػقـةالس   صـع طؾك  وَطِؿَؾ  ،[27-26:]الؿممـقن ﴾ىت

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :صـقعف مـ ويفزؤون ،مـف فقسخرون ايصـعف وهق
 كحـ أي: :[18:]هقد ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

 يؼتضل يالذِ  وطـادكؿ كػركؿ طؾك استؿراركؿ يف مـؽؿ بوكتعج   ،مـؽؿ كسخر الذيـ
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ :طؾقؽؿ وحؾقلف بؽؿ العذاِب  وققعَ 

 والعتق ،البالغَ  والعـادَ  ،الغؾقظَ  الؽػرَ  فؿتُ سجق   كاكت وقد ،[19:]هقد ﴾ڦ ڦ
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ تعالك: اهلل قال :العؼقبة وحّؾت ،والطغقان
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار739
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
 الجبال، أطالل طؾك الؿاء وارتػع أرجائفا، سائر مـ بالؿاء إرض فـبعت ،[41:]هقد
 طؾك يبؼ ولؿ ،ورماَلفا قِػاَرها وَحْزهنا، سفَؾفا وطرَضفا، صقَلفا إرض جؿقع وطؿّ 
 أجؿعقـ هؾؽقا ولّؿا كبقٌر، وٓ صغقرٌ  ٓ أحدٌ  إحقاء مـ هبا كان مؿـ إرض وجف

 ەئ ائ ائ﴿ :الؿطر طـ ػقق  بالت   ؿاءولؾس   ،الؿاء بابتالع لألرض  اهللُ  نَ ذِ أَ 
 ﴾ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
 ،إرض طؾك يذِ ال   الؿاء كضب الؿ   معف ومـ بسالمٍ  يفبط أن سبحاكف وأمره ،[41:]هقد

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :طؾقفا وآستؼرارُ  ،فقفا عُل الس   وأمؽـ
 اهلل استجابةُ  ففذه ،[48:]هقد ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ :الؿحتقم رهدَ قَ  يف سبؼ لؿا وتـػقذٌ  ،الؿعصقم فكبق   لدطقة
 .[27:]يقسػ ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
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(1) 

 الؿقـالظ   الؼقم مـ جاةالـ   سبحاكف رب ف وُسماُلفُ   كقٍح  اهلل كبل   دطقة بـا مرّ  لؼد
 قفانبالط   أهؾؽفؿ بلن لف اهلل واستجابةُ  وا،رُ وتجب   وارُ وتؽب   اقْ تَ طَ  الؿ   بالفالك طؾقفؿ ودطاؤه
 الؿشحقن. الػؾؽ يف معف ومـ اكقًح  وأكجك

 ،[1]اإلسراء: ﴾ڇ چ چ چ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا ،اشؽقرً  اطبدً   كان وقد
 يؼتدوا أن تفي  لذر   حث   وفقف بذلؽ، صاففوات   اهلل بشؽر بؼقامف طؾقف ـاءبالث   تـقيف هذا ويف
 يف واستخؾػفؿ أبؼاهؿ إذ :طؾقفؿ اهلل كعؿة روايتذك   وأن طؾقف، ويتابعقه شؽره يف بف

 غقرهؿ. وأغرق إرض

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل ققل يف ورد ما  كقٍح  شؽرِ  ومـ
 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 مـ معف ولؿـ ، كقح فلـبق   سبحاكف اهلل مـ تعؾقؿ فقف وهذا :[29-28:]الؿممـقن
 الؿقـ،الظ   الؼقم مـ كجاهتؿ طؾك اوحؿدً  ،سبحاكف لف اشؽرً  الدطاء هذا يؼقلقا أن الؿممـقـ

 ًٓ ًٓ  لفؿ رَ س  يقَ  أن سبحاكف فمـ وسما  .امباركً  مـز

 اهفـج   ػقـةالس   هذه مـ لف رسخ   ما طؾك فرب   يحؿد أن أمره» : كثقرٍ  ابن قال
 ٺ ٺ﴿ تعالك: قال كؿا :بفوكذ   خالػف ـمؿ   طقـف وأقر   ققمف، وبقـ بقـف وفتح هبا،
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 طؾك يؽقن أن إمقر ابتداء يف طاءبالد   رُ مَ مْ يُ  وهؽذا ،[74-72:]الزخرف ﴾ ڍ ڍ

 هاجر: حقـ ملسو هيلع هللا ىلص لرسقلف تعالك قال كؿا ،محؿقدةً  طاقبتفا تؽقن وأن ،والربكة الخقر
 ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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(1) 

 الؿقـالظ   الؼقم مـ جاةالـ   سبحاكف رب ف وُسماُلفُ   كقٍح  اهلل كبل   دطقة بـا مرّ  لؼد
 قفانبالط   أهؾؽفؿ بلن لف اهلل واستجابةُ  وا،رُ وتجب   وارُ وتؽب   اقْ تَ طَ  الؿ   بالفالك طؾقفؿ ودطاؤه
 الؿشحقن. الػؾؽ يف معف ومـ اكقًح  وأكجك

 ،[1]اإلسراء: ﴾ڇ چ چ چ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا ،اشؽقرً  اطبدً   كان وقد
 يؼتدوا أن تفي  لذر   حث   وفقف بذلؽ، صاففوات   اهلل بشؽر بؼقامف طؾقف ـاءبالث   تـقيف هذا ويف
 يف واستخؾػفؿ أبؼاهؿ إذ :طؾقفؿ اهلل كعؿة روايتذك   وأن طؾقف، ويتابعقه شؽره يف بف

 غقرهؿ. وأغرق إرض

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل ققل يف ورد ما  كقٍح  شؽرِ  ومـ
 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 مـ معف ولؿـ ، كقح فلـبق   سبحاكف اهلل مـ تعؾقؿ فقف وهذا :[29-28:]الؿممـقن
 الؿقـ،الظ   الؼقم مـ كجاهتؿ طؾك اوحؿدً  ،سبحاكف لف اشؽرً  الدطاء هذا يؼقلقا أن الؿممـقـ

 ًٓ ًٓ  لفؿ رَ س  يقَ  أن سبحاكف فمـ وسما  .امباركً  مـز

 اهفـج   ػقـةالس   هذه مـ لف رسخ   ما طؾك فرب   يحؿد أن أمره» : كثقرٍ  ابن قال
 ٺ ٺ﴿ تعالك: قال كؿا :بفوكذ   خالػف ـمؿ   طقـف وأقر   ققمف، وبقـ بقـف وفتح هبا،
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 طؾك يؽقن أن إمقر ابتداء يف طاءبالد   رُ مَ مْ يُ  وهؽذا ،[74-72:]الزخرف ﴾ ڍ ڍ

 هاجر: حقـ ملسو هيلع هللا ىلص لرسقلف تعالك قال كؿا ،محؿقدةً  طاقبتفا تؽقن وأن ،والربكة الخقر
 ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 ابتداء طـد كتعال اهلل فذكر ،ةالقصق   هذه  كقٌح  امتثؾ وقد اهـ. .(1)«[81:]اإلسراء
 گگ گ گ ک ک ک ک﴿ بؼقلف: طـف اهلل حؽك كؿا :اكتفائف وطـد سقره

 واكتفاؤه. سقرها ابتداءُ  اهلل اسؿ طؾك أي: :[47:]هقد ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڍ ڍ ڇ﴿ سبحاكف: قال كؿا :اهلل استجابف قد الؿؼام هذا يف  كقٍح  ودطاءُ 
 ﴾ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
ِ َس  طْ بِ اهْ  أي: :[48:]هقد  :أوٓدك مـ أي: ،دُ عْ بَ  دُ قلَ قُ َس  مؿـ أمؿٍ  وطؾك طؾقؽ امباركً  اؿً ال
 ، كقح سقى اطؼبً  وٓ كساًل  الؿممـقـ مـ معف كان مؿـ ٕحد يجعؾ لؿ اهلل فنن  
 يذِ ال   الؿبارك قاقالس   هذا ويف ،[77]الصافات: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: قال كؿا
 يـبغل جؾقؾةٌ  ومـافعُ  طظقؿةٌ  فقائدُ   كقٍح  كقرالذ   فوكبق   ؽقرالش   طبده طـ  اهلل ذكر

 سعدي بـ الرحؿـ طبد العالمة قال :التزامفا طؾك يحرص وأن لفا يتـبف أن لؾؿسؾؿ
 يـبغل أكف -الػقائد أي:- ومـفا» : كقح قصة مـ الؿستـبطة الػقائد ذكر بصدد وهق

 والحركات، باتؼؾ  الت   جؿقع يفو زولوالـ   كقبالر   طـد اسؿف َر كَ ذْ يُ  وأن ،باهلل آستعاكة
 قال كؿا :اتوالؿشؼ   الؽربات مـ جاةالـ   سقؿا ٓ عؿالـ   طـد ذكره مـ واإلكثار اهلل وحؿدُ 
 ٻ ٻ ٱ﴿ وقال: ،[47]هقد: ﴾گگ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك:
 اأيًض  يـبغل وأكف ،[28:]الؿممـقن ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 والؿـازل وغقره، ػرالس   إقامات يف كالؿـازل :العارضة الؿـازل كزول يف بالربكة طاءالد  

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ لؼقلف: :وروالد   كالؿساكـ ةالؿستؼر  
 العارضة الؿـازل كزول يف بالربكة الدطاء اأيًض  يـبغل وأكف ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ٺ﴿ لؼقلف: والدور كالؿساكـ الؿستؼرة والؿـازل وغقره، السػر إقامات يف كالؿـازل
 اهلل ذكر اصطحاب مـ فكؾ   ذلؽ ويف ،[29:]الؿممـقن ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 التل اهلل بركة كزول ومـ باهلل، ؼةالث   ةقق   ومـ ؽـاتوالس   الحركات طؾك ةالؼق   ومـ

                                                           
 (.261-7/262« )البداية والـفاية» (7)
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 (2)دعاء هىح 

 .(1)«طقـ صرفة طـف لؾعبد غـك ٓ ما كؾ فا أحقالف يف العبدَ  صحبت ما خقر ]هل[

 الؽامؾة وإحقال ،العظقؿة الؿعاين هذه فقفا يجد ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ ـاكبق   ةسـ   ْؾ يتلم   ومـ
 ورواحف. وذهابف التفوتـؼ   ركقبف يف الؼقيؿ، والفدي

 اطؾق   شفدُت  قال: ربقعة بن طؾي طن وغقرهؿا «الرتمذي»و «داود أبل ســ» فػل
 استقى فؾؿا ،اهلل سؿاب قال: كابالر   يف رجؾف وضع فؾؿا لقركبفا، ةٍ بداب   َل وُأتِ  
 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ قال: ثؿ ،هلل الحؿد قال: رهاضف طؾك

 قال: ثؿ مرات، ثالث أكبر اهلل قال: ثؿ مرات، ثالث هلل الحؿد قال: ثؿ [71]الزخرف:
 ضحؽ، ثؿ ،أكت إٓ الذكوب يغػر ٓ فنكه ،لي فاغػر كػسي ضؾؿت يإك   سبحاكك
 فعؾت، كؿا ؾفع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل رأيت قال: ضحؽَت؟ شلء أي مـ الؿممـقـ أمقر يا فؼقؾ:
 نْ مِ  ُب َج عْ يَ  َك ب  رَ  ن  إِ » قال: ضحؽَت؟ شلء أي مـ اهلل رسقل يا فؼؾت: ضحؽ، ثؿ
 .(2)«يرِ قْ غَ  وَب كُ الذ   رُ ػِ غْ يَ  َٓ  هُ ك  أَ  مُ ؾَ عْ يَ  يوبِ كُ ذُ  يلِ  رْ ػِ اغْ  :اَل قَ  اذَ إِ  هِ دِ بْ طَ 

 إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن   : طؿر بـ اهلل طبد حديث مـ «مسؾؿ صحقح» ويف
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿» قال: ثؿ ،اثالثً  ركب   سػرٍ  إلك اخارًج  بعقره طؾك ستقىا

 اكَ رِ ػَ َس  يفِ  َك لُ لَ ْس كَ  اك  إِ  م  فُ الؾ   ،[31-31]الزخرف:  ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 ،هُ َد عْ بُ  اـ  طَ  وِ اصْ وَ  ،اَذ هَ  اكَ رَ ػَ َس  اـَ قْ ؾَ طَ  نْ و  هَ  م  فُ الؾ   ى،َض رْ تَ  امَ  لِ ؿَ العَ  نَ مِ وَ  ى،وَ ؼْ الت  وَ  ر  البِ  اَذ هَ 

 اءِ ثَ طْ وَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   ،لِ هْ إَ  يفِ  ةُ قػَ ؾِ الَخ وَ  رِ ػَ الس   يفِ  ُب احِ الص   َت كْ أَ  م  فُ الؾ  
 :ـ  قفِ فِ  ادَ زَ وَ  ـ  فُ الَ قَ  عَ َج رَ  اذَ إِ وَ  ،«لِ هْ إَ وَ  الِ الؿَ  يفِ  ِب ؾَ ؼَ ـْ الؿُ  وءِ ُس وَ  ،رِ ظَ ـْ الؿَ  ةِ آبَ كَ وَ  ،رِ ػَ الس  

 .(3)«ونَ ُد امِ َح  اـَ ب  رَ لِ  ونَ ُد ابِ طَ  ونَ بُ ائِ تَ  ونَ بُ آيِ »

 وهدي  ـاكبق   هدي وهق طؾقف، واطتؿادٌ  إلقف والتجاءٌ  بف واستعاكة هلل ذكرٌ  هذا وكؾ
 .قٌب جِ مُ  سؿقعٌ  فك  إِ  ،هنجفؿ طؾك قروالس   هبؿ آقتداء اهلل رزقـا قبؾف، مـ قـق  بِ الـ  

                                                           
 (.777)ص:« ان يف خالصة تػسقر الؼرآنتقسقر الؾطقػ الؿـ » (7)
 (.679تؼدم تخريجف )ص: (2)
 (.679م تخريجف )ص:تؼد (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (2)دعاء هىح 

 .(1)«طقـ صرفة طـف لؾعبد غـك ٓ ما كؾ فا أحقالف يف العبدَ  صحبت ما خقر ]هل[

 الؽامؾة وإحقال ،العظقؿة الؿعاين هذه فقفا يجد ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ ـاكبق   ةسـ   ْؾ يتلم   ومـ
 ورواحف. وذهابف التفوتـؼ   ركقبف يف الؼقيؿ، والفدي

 اطؾق   شفدُت  قال: ربقعة بن طؾي طن وغقرهؿا «الرتمذي»و «داود أبل ســ» فػل
 استقى فؾؿا ،اهلل سؿاب قال: كابالر   يف رجؾف وضع فؾؿا لقركبفا، ةٍ بداب   َل وُأتِ  
 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ قال: ثؿ ،هلل الحؿد قال: رهاضف طؾك

 قال: ثؿ مرات، ثالث أكبر اهلل قال: ثؿ مرات، ثالث هلل الحؿد قال: ثؿ [71]الزخرف:
 ضحؽ، ثؿ ،أكت إٓ الذكوب يغػر ٓ فنكه ،لي فاغػر كػسي ضؾؿت يإك   سبحاكك
 فعؾت، كؿا ؾفع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل رأيت قال: ضحؽَت؟ شلء أي مـ الؿممـقـ أمقر يا فؼقؾ:
 نْ مِ  ُب َج عْ يَ  َك ب  رَ  ن  إِ » قال: ضحؽَت؟ شلء أي مـ اهلل رسقل يا فؼؾت: ضحؽ، ثؿ
 .(2)«يرِ قْ غَ  وَب كُ الذ   رُ ػِ غْ يَ  َٓ  هُ ك  أَ  مُ ؾَ عْ يَ  يوبِ كُ ذُ  يلِ  رْ ػِ اغْ  :اَل قَ  اذَ إِ  هِ دِ بْ طَ 

 إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن   : طؿر بـ اهلل طبد حديث مـ «مسؾؿ صحقح» ويف
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿» قال: ثؿ ،اثالثً  ركب   سػرٍ  إلك اخارًج  بعقره طؾك ستقىا

 اكَ رِ ػَ َس  يفِ  َك لُ لَ ْس كَ  اك  إِ  م  فُ الؾ   ،[31-31]الزخرف:  ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 ،هُ َد عْ بُ  اـ  طَ  وِ اصْ وَ  ،اَذ هَ  اكَ رَ ػَ َس  اـَ قْ ؾَ طَ  نْ و  هَ  م  فُ الؾ   ى،َض رْ تَ  امَ  لِ ؿَ العَ  نَ مِ وَ  ى،وَ ؼْ الت  وَ  ر  البِ  اَذ هَ 

 اءِ ثَ طْ وَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   ،لِ هْ إَ  يفِ  ةُ قػَ ؾِ الَخ وَ  رِ ػَ الس   يفِ  ُب احِ الص   َت كْ أَ  م  فُ الؾ  
 :ـ  قفِ فِ  ادَ زَ وَ  ـ  فُ الَ قَ  عَ َج رَ  اذَ إِ وَ  ،«لِ هْ إَ وَ  الِ الؿَ  يفِ  ِب ؾَ ؼَ ـْ الؿُ  وءِ ُس وَ  ،رِ ظَ ـْ الؿَ  ةِ آبَ كَ وَ  ،رِ ػَ الس  

 .(3)«ونَ ُد امِ َح  اـَ ب  رَ لِ  ونَ ُد ابِ طَ  ونَ بُ ائِ تَ  ونَ بُ آيِ »

 وهدي  ـاكبق   هدي وهق طؾقف، واطتؿادٌ  إلقف والتجاءٌ  بف واستعاكة هلل ذكرٌ  هذا وكؾ
 .قٌب جِ مُ  سؿقعٌ  فك  إِ  ،هنجفؿ طؾك قروالس   هبؿ آقتداء اهلل رزقـا قبؾف، مـ قـق  بِ الـ  

                                                           
 (.777)ص:« ان يف خالصة تػسقر الؼرآنتقسقر الؾطقػ الؿـ » (7)
 (.679تؼدم تخريجف )ص: (2)
 (.679م تخريجف )ص:تؼد (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(6) 

  الخؾقؾ إبراهقؿ دطقةَ  :الؼرآن يف الؿذكورة إكبقاء دطوات من إن  
 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ تعالك: قال كؿا ،اآمـً  ابؾدً  تؽقن بلن ةلؿؽ  
 ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: وقال ،[726:]البؼرة ﴾حبخب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
 .[17-15:]إبراهقؿ ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ٹ  ٹ   ﴿ قال: الثاكقة أية ويف ،﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿ قال: إولك أية فػل
  .اكقةالث   يف ففوطر   إولك يف البؾد رفـؽ   :﴾ ٹ  ٹ  ڤ

 تقـ:مر   طقةالد   هبذه دطا  إبراهقؿ إن   ققل: وقد 

 أهؾف واستؼرار بـائف بعد ومرةً  الؿقضع، هذا يف التـؽقر وكاسب البقت بـاء قبؾ مرةً  
 ﮴ ﮳ ﮲﴿ الثاين: مقضعف يف طاءالد   آخر يف قال ولفذا :عريػالت   فـاسب ،بف

 .[19:]إبراهقؿ ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

ـٍ  ذا أي: :﴾ڤ ﴿ ققلف: ومعـك  طب.والر   الخقف مـ فأهؾُ  فقف يلمـ إمـ، يف كاماًل  أم

 هبا ـْ ؽُ يَ  لؿ ةمؽ   ٕن   :ذلؽ سلل إكؿا [726]البؼرة: ﴾جئ ی ی ی﴿ وققلف:
 .ماءٌ  وٓ ثؿرٌ  وٓ زرعٌ 

 وإشجار فقفا الؿقاه ةقؾ   مع العقش، دِ غَ ورَ  بإمـ وٕهؾفا لؿؽة دطا  فنبراهقؿ
 إلبراهقؿ تعالك اهلل فاستجاب ،اؿً محت   اوأمـً  امً ر  حَ مُ  احرمً  تؽقن وأن ؿار،والث   والزروع
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 (1) ئبساهيمدعاء 

 ،إبراهقؿ بف دطا دطاء هذا : البصري الحسن قال :فُ لَ مْ ُس  وآتاه دطاءه  الخؾقؾ
 .(1)اآمـً  ابؾدً  فجعؾف ،دطاءه لف فاستجاب

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ الؿـة: هبذه ةمؽ   أهؾ طؾك اتـ  ؿْ مُ  تعالك اهلل قال
 تعالك: وقال ،[57:]الؼصص ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ
 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿
 وقال ،[725]البؼرة: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ تعالك: وقال ،[67:]العـؽبقت ﴾ ژ
 .[97 طؿران: ]آل ﴾ھھ ہ ہ ہ﴿ تعالك:

 رعالش   يف ةمؽ   مفحر   ،اوقدرً  اشرطً  ةمؽ   محر    اهلل أن  العؾؿ أهؾ ـبق   وقد
 معؾقم. هق ما اقدرً  رمتفاُح  أسباب مـ رويس   الؼرآن، مـ طديدةٍ  آٍي  يف

 مـ أن   فقفا ـاتالبق   أيات ومـ» : سعدي بن حؿنالر   طبد قخالش قال
  محؿد رسقلف ثؿ ،إبراهقؿ فورسقلُ  ،اهللُ  أمر قد فالشرع :اوقدرً  اشرطً  اآمـً  كان دخؾف

 حريؿالت   ن  إِ  كحت   يفاج، ٓ  وأ دخؾف مـ وتلمقـ باحرتامف - والسالم الصالة طؾقفؿا -
 بؼضائف تعالك اهلل فألن   :اقدرً  تلمقـفا اوأمّ  وكباهتا... وأشجارها صققدها شؿؾ ذلؽ يف

 حتك احرتامف -فؿبرب   الؽافريـ ،بف الؿشركقـ كػقس حتك- ػقسالـ   يف وضع وقدره
 هؿأحدُ  يجد -قؿلؾض   احتؿالفؿ وطدم عرهتؿوكَ  تفؿحؿق   شدة مع- مـفؿ القاحد إن

 أن بد   فال ،بسقء أراده مـ كؾ أن :احرمً  عؾفَج  ـومِ  ف.قجُ فِ يَ  فال ،الحرم يف أبقف قاتَؾ 
 .(2)«وغقرهؿ الػقؾ بلصحاب فعؾ كؿا ،طاجؾةً  طؼقبة يعاقبف

  :بلمـفا العبث محاولة وخطورة مؽة تحريم شلن طظم طؾى يدل ومؿا

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ تعالك: ققلف يف جاء ما
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 .[25:الحجسقرة ] ﴾ڄ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (1) ئبساهيمدعاء 

 ،إبراهقؿ بف دطا دطاء هذا : البصري الحسن قال :فُ لَ مْ ُس  وآتاه دطاءه  الخؾقؾ
 .(1)اآمـً  ابؾدً  فجعؾف ،دطاءه لف فاستجاب

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ الؿـة: هبذه ةمؽ   أهؾ طؾك اتـ  ؿْ مُ  تعالك اهلل قال
 تعالك: وقال ،[57:]الؼصص ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ
 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿
 وقال ،[725]البؼرة: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ تعالك: وقال ،[67:]العـؽبقت ﴾ ژ
 .[97 طؿران: ]آل ﴾ھھ ہ ہ ہ﴿ تعالك:

 رعالش   يف ةمؽ   مفحر   ،اوقدرً  اشرطً  ةمؽ   محر    اهلل أن  العؾؿ أهؾ ـبق   وقد
 معؾقم. هق ما اقدرً  رمتفاُح  أسباب مـ رويس   الؼرآن، مـ طديدةٍ  آٍي  يف

 مـ أن   فقفا ـاتالبق   أيات ومـ» : سعدي بن حؿنالر   طبد قخالش قال
  محؿد رسقلف ثؿ ،إبراهقؿ فورسقلُ  ،اهللُ  أمر قد فالشرع :اوقدرً  اشرطً  اآمـً  كان دخؾف

 حريؿالت   ن  إِ  كحت   يفاج، ٓ  وأ دخؾف مـ وتلمقـ باحرتامف - والسالم الصالة طؾقفؿا -
 بؼضائف تعالك اهلل فألن   :اقدرً  تلمقـفا اوأمّ  وكباهتا... وأشجارها صققدها شؿؾ ذلؽ يف

 حتك احرتامف -فؿبرب   الؽافريـ ،بف الؿشركقـ كػقس حتك- ػقسالـ   يف وضع وقدره
 هؿأحدُ  يجد -قؿلؾض   احتؿالفؿ وطدم عرهتؿوكَ  تفؿحؿق   شدة مع- مـفؿ القاحد إن

 أن بد   فال ،بسقء أراده مـ كؾ أن :احرمً  عؾفَج  ـومِ  ف.قجُ فِ يَ  فال ،الحرم يف أبقف قاتَؾ 
 .(2)«وغقرهؿ الػقؾ بلصحاب فعؾ كؿا ،طاجؾةً  طؼقبة يعاقبف

  :بلمـفا العبث محاولة وخطورة مؽة تحريم شلن طظم طؾى يدل ومؿا

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ تعالك: ققلف يف جاء ما
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 .[25:الحجسقرة ] ﴾ڄ

                                                           
 (.7/229« )تػسقر ابـ أبل حاتؿ» (7)
عديتػسقر » (2)  (.746ص« )الس 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 اهللُ  محر   ما الحرم مـ تستحؾ   أن هق» قال: أية معـى يف  طباس ابن طن
 فؼد ذلؽ فعؾ فنذا يؼتؾؽ، ٓ مـ وتؼتؾ ،يظؾؿؽ ٓ مـ فتظؾؿ ،قتؾٍ  أو لسانٍ  مـ طؾقؽ
 .(1)«ألقؿٌ  طذاٌب  لف وجب

ـَ  بَعَدنِ  وهق ئةبسق   فقف ؿ  هَ  اًل رُج  أن   لق» قال:  مسعود ابن وطن  اهلل ٕذاقف َأْبَق
 .(2)«األقؿً  اطذابً  

 خصقصقة مـ وهذا» : كثقر ابن قال كثقرة، السؾػ طـ الؿعـك هذا يف وأثار
 .(3)«يققعف لؿ وإن طؾقف اطازمً  كان إذا الشر فقف البادي ُيعاقُب  أكف الحرم

 واحرتامف حرمتف مـ الحرام الؿسجد هذا أن والحال» : السعدي وقال
 واإللحاد ؾؿالظ   إرادة دفؿجر   ،ألقؿٍ  طذاٍب  مـ فذقْ ك بظؾؿٍ  بنلحادٍ  فقف دْ رِ يُ  مـ أن وطظؿتف
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 ةِ مَ رْ ُح كَ  مْ ؽُ قْ ؾَ طَ  امٌ رَ َح  مْ ؽُ الَ وَ مْ أَ وَ  مْ كُ اءَ مَ دِ  ن  إِ » القداع: حجة يف ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   خطبة يف جاء

  .(5)«اَذ هَ  مْ كُ دِ ؾَ بَ  يفِ  ،اَذ هَ  مْ كُ رِ فْ َش  يفِ  ،اَذ هَ  مْ ؽُ مِ وْ يَ 

                                                           
 .(76/517« )الطربيتػسقر » (7)
 .(76/518« )الطربيتػسقر » (2)
 (.5/417« )ابـ كثقرتػسقر » (1)
 (.516ص« )تػسقر السعدي» (4)
  (.181ص:) تؼدم تخريجف (5)
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 (1) ئبساهيمدعاء 

 بالد وسائر ،الحرمقـ بالد يف الؿسؾؿقـ طؾك يحػظ أن الؽريؿ اهلل لـسلل وإكا
 أراد مـ كقد رد  يُ  وأن رور،والش   الػتـ طـفؿ يصرف وأن ،وإيؿاهنؿ فؿأمـَ  الؿسؾؿقـ
 فإك   :هشر   مـ الؿسؾؿقـ ؿؾ  َس يُ  وأن خؾؼف بقـ يػضحف وأن ،كحره يف بلمـف اإلخالل
 .مجقٌب  سؿقعٌ  سبحاكف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  
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ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 
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ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة746
ّ
القسم الرابع: جوامع األدعية في الكتاب والسن

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام
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(1) 

 

 سقاق يف جاء ما الؽريم الؼرآن يف ذكرها الوارد العظقؿة إكبقاء دطوات من إن
 والرباءة لف يـالد   الصوإخ اهلل تقحقد إلك لفؿ ودطقتف ،ققمف مع الخؾقؾ إبراهقؿ ةقص  
 اشقئً  تؿؾؽ أن ـط فضاًل  ،ار  َض  أو اكػعً  لـػسفا تؿؾؽ ٓ تلال   الباصؾة الؿعبقدات مـ
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ تعالك: اهلل قال :لغقرها ذلؽ مـ
 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
 ٻ ٻ ٱ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 .[89-75:]الشعراء ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 وطـ ، إبراهقؿ وخؾقؾف طبده طـ تعالك اهلل مـ إخبار فقف الؿبارك السقاق ففذا
 الؿعبقدات بطالن بقان مع لف، شريؽ ٓ وحده وطبادتف تعالك اهلل تقحقد إلك لؼقمف دطقتف
 الحؼ الؿعبقد سقى كؾ فا مـفا متربئ  وأكف تعالك، اهلل دون مـ مفقق خذهاات   التل
 ،وكؿالف وجاللف طظؿتف طؾك ةال  الد   كعقتف مـ جؿؾة وذكر ،العالؿقـ رب هق الذي
 وٓ تقَ طِ دُ  إذا تسؿع ٓ التل الباصؾة الؿعبقدات تؾؽ ٓ ،لؾعبادة الؿستحؼ   وحده وأكف

 .تضر   وٓ ػعـْ تَ 

 إلك عقتالـ   وطظقؿ ػاتالص   بجالئؾ فرب   وصػ مـ  براهقؿإ اكتؼؾ هذا بعد
 آخر إلك ﴾...مب خب حب جب يئ ىئ﴿ بؼقلف: وصؾبف وسمالف دطائف

 مـ جؾقؾةٍ  مطالَب  طؾك مشتؿؾةٌ  طظقؿةٌ  دطقاٌت  وهل :ذكرها تلال   الؿباركة الدطقات
 ة.وإخروي   ةكققي  والد   ةيـق  الد   الؿصالح

   
 611  

 

  إبراييمدعاء 
 

.  
 749 

 
 (2) ئبساهيمدعاء 

 والحالل ،إحؽام بف أطرف اكثقرً  اؾؿً ط أي: :﴾حب جب يئ ىئ﴿ فؼقلف:
 إكام. بقـ بف وأحؽؿ ،والحرام

 ،وأخرة كقاالد   يف الحقـالص   مع اجعؾـل أي: :﴾مب خب﴿ وققلف:
 رجة.والد   الؿـزلة يف قـبق  الـ   مـ قبؾل بؿـ ؼـلوألحِ 

 ،جؿقاًل  اذكرً  اسالـ   يف لل اجعؾ أي: :﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وققلف:
 بعدي. الؼرون مـ يجلء فقؿـ اققً با احسـً  وثـاءً 

 كروالذ   الح،الص   ـاءوالث   دق،الص   كرالذ   دق:الص   سانالؾ  » : زيدٍ  ابن قال
 .(1)«إمؿ مـ اسالـ   مـ يـرِ أِخ  يف الحالص  

 العؾؿ مـ لف فقهب» ، الخؾقؾ إبراهقؿ دطاء اهلل أجاب وقد العؾم: أهل قال
 امحبقبً  وجعؾف الؿرسؾقـ، بنخقاكف وألحؼف ؿرسؾقـ،ال أفضؾ مـ بف كان ما والحؽؿ

 ًٓ  .(2)«إوقات جؿقع يف الؿؾؾ جؿقع يف طؾقف ـًك ثْ مُ  اؿً معظ   مؼبق

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ : اهلل قال كؿا وهذا
 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ
 ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ﴿ تعالك: وقال ،[722-721]الـحؾ: ﴾ڍ ڍ
 .[27:]العـؽبقت ﴾ہ ۀ

 يؽسُب  الذي الصالح العؿؾ يف الرتغقب الدطقة هذه مـ العؾؿ أهؾ أخذ وقد
 ققل: كؿا الثاكقة الحقاة هق إذ :الجؿقؾ الذكر ويقرثف الحسـ الثـاء بف العبدُ 

 قددد مددات قددوم وهددم يف الـدداس أحقدداء
 

 العطرة. وسقرهتؿ الطقب بذكرهؿ أي:

                                                           
 (.77/594« )تػسقره»رواه الطربي يف  (7)
 (.694ص« )السعدي تػسقر» (2)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (2) ئبساهيمدعاء 

 والحالل ،إحؽام بف أطرف اكثقرً  اؾؿً ط أي: :﴾حب جب يئ ىئ﴿ فؼقلف:
 إكام. بقـ بف وأحؽؿ ،والحرام

 ،وأخرة كقاالد   يف الحقـالص   مع اجعؾـل أي: :﴾مب خب﴿ وققلف:
 رجة.والد   الؿـزلة يف قـبق  الـ   مـ قبؾل بؿـ ؼـلوألحِ 

 ،جؿقاًل  اذكرً  اسالـ   يف لل اجعؾ أي: :﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وققلف:
 بعدي. الؼرون مـ يجلء فقؿـ اققً با احسـً  وثـاءً 

 كروالذ   الح،الص   ـاءوالث   دق،الص   كرالذ   دق:الص   سانالؾ  » : زيدٍ  ابن قال
 .(1)«إمؿ مـ اسالـ   مـ يـرِ أِخ  يف الحالص  

 العؾؿ مـ لف فقهب» ، الخؾقؾ إبراهقؿ دطاء اهلل أجاب وقد العؾم: أهل قال
 امحبقبً  وجعؾف الؿرسؾقـ، بنخقاكف وألحؼف ؿرسؾقـ،ال أفضؾ مـ بف كان ما والحؽؿ

 ًٓ  .(2)«إوقات جؿقع يف الؿؾؾ جؿقع يف طؾقف ـًك ثْ مُ  اؿً معظ   مؼبق

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ : اهلل قال كؿا وهذا
 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ
 ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ﴿ تعالك: وقال ،[722-721]الـحؾ: ﴾ڍ ڍ
 .[27:]العـؽبقت ﴾ہ ۀ

 يؽسُب  الذي الصالح العؿؾ يف الرتغقب الدطقة هذه مـ العؾؿ أهؾ أخذ وقد
 ققل: كؿا الثاكقة الحقاة هق إذ :الجؿقؾ الذكر ويقرثف الحسـ الثـاء بف العبدُ 

 قددد مددات قددوم وهددم يف الـدداس أحقدداء
 

 العطرة. وسقرهتؿ الطقب بذكرهؿ أي:

                                                           
 (.77/594« )تػسقره»رواه الطربي يف  (7)
 (.694ص« )السعدي تػسقر» (2)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

ـ   ةالجـ   تعطقف مؿـ أي: :[85]الشعراء: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ وققلف:  وتؿ
 عقؿ.الـ   اتجـ   يف مـزلتف فرفع دطقتف اهلل أجاب وقد بدخقلفا، طؾقف

 ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ وققلف:
ِ رْ جِ أَ  أي: :[89-87]الشعراء:  ؿْ فُ لُ أو   الخالئُؼ  ُث عَ بْ يُ  يقم الؼقامة يقم الخزي مـ اهلل يا لك

ٓ   بـقنَ  وٓ ماٌل  فقف يـػع ٓ يذِ ال   عظقؿال الققم ذلؽ يف يندْ عِ ْس وأَ  هؿ،وآخرُ   أتك ـْ مَ  إ
 كريؿ بف ويـال ،طؼابؽ مـ العبدُ  بف ويـجق طـدك يـػع ذيال   ففذا :سؾقؿٍ  بؼؾٍب  اهلل
 الؿآب. وجؿقؾ ،قابالث  

 طؾك واإلصرار ،ر  الش   ةومحب   ،ؽ  والش   ركالش   مـ ؿسؾِ  ذيال   :هو ؾقمالس   والؼؾب
 والعؾؿ اإلخالص مـ بلضدادها صاففات   رَ كِ ذُ  امؿ   سالمتف مـ ويؾزم كب،والذ   البدطة
 ،اهلل ةلؿحب   تابعةً  تفومحب   إرادتف تؽقن وأن قؾبف، يف وتزيقـف الخقر ةومحب   ،والقؼقـ
 اهلل. طـ جاء لؿا اتبعً  وهقاه

 ،ؾ  الغِ و ركالش   مـ سؾؿ ذيال   هق ؾقؿالس   والؼؾب» : مالؼق   ابن مةالعال   قال
 مـ دهبعِ تُ  آفةٍ  كؾ   مـ ؿفسؾِ  ياسة،والر   كقاالد   وحب   ،ربوالؽِ  ح  والش   ،والحسد والحؼد

 كؾ مـ ؿؾِ وَس  أمره، تعارض شفقة كؾ   ومـ خربه، تعارض شبفةٍ  كؾ   مـ ؿوسؾِ  اهلل،
 ةجـ   يف ؾقؿالس   الؼؾب ففذا اهلل: طـ يؼطع قاصع كؾ مـ ؿوسؾِ  ،هُ ادَ رَ مُ  تزاحؿ إرادة
 امطؾؼً  سالمتف لف تتؿ   وٓ الؿعاد، يقم ةٍ جـ   ويف الربزخ، يف ةٍ جـ   ويف كقاالد   يف ؾةٍ معج  

 وشفقةٍ  ة،ـ  الس   تخالػ وبدطة التقحقد، يـاقض شركٍ  مـ أشقاء: خؿسة مـ يسؾؿ كحت  
 الخؿسة وهذه واإلخالص. جريدالت   يـاقض وهقى ،الذكر تـاقض وغػؾةٍ  إمر، تخالػ

 .(1)«تـحصر ٓ اأفرادً  ـتتضؿ   كثقرةٌ  أكقاعٌ  مـفا واحدٍ  كؾ   وتحت اهلل، طـ ٌب جُ ُح 

 ورثة مـ يجعؾـا وأن ،طباده مـ الحقـبالص   اـَ ؼَ حِ ؾْ يُ  أن الؽريؿَ  اهلل لـسلل اوإك   ،هذا

 ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ يبعثقن يقم يخزيـا ٓ  أَ وَ  عقؿ،الـ   ةجـ  
 .[89-88]الشعراء: 

                                                           
 (.741)ص:« الجقاب الؽايف ٓبـ الؼقؿ» (7)

.  
 751 

 

 
(1) 

 

 كبقف طـ  اهلل ذكره ما الؽريم الؼرآن يف الواردة العظقؿة إكبقاء دطوات من إن  
 الحقاة يف كعؿة الصالح القلد إذ :اصالحً  اولدً  يفبف أن  فرب   سمالف مـ : إبراهقؿ
 اهلل سماَل  الحقـالص   دأب كان ولفذا :طباده مـ شاء لؿـ سبحاكف اهلل بفايفَ  طظقؿةٌ 
 حقاتف. وزيـة ،قؾبف وسؾقة ،العبد طقـ ةقر   هق ذيال   الحالص   دَ لَ القَ  تعالك

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ لربف: ومـاجاتف دطائف يف قال  إبراهقؿ أن كتابف يف اهلل ذكر وقد
 .[711]الصافات: ﴾ۆئ

 :يؼقل ،اصالحً  اولدً  يرزقف أن ربف إبراهقؿ مسللة وهذه» : الطبري اإلمام قال
 ويصؾحقن يعصقكؽ، وٓ يطقعقكؽ الذيـ الصالحقـ مـ يؽقن اولدً  مـؽ لل هْب  رب   يا
 مـ اطقًض  مطقعقـ اأوٓدً  يعـل:» : كثقر ابن وقال .(1)«يػسدون وٓ إرض يف

 .(2)«فارقفؿ الذيـ وطشقرتف ققمف

 مـ ةبَ وهِ  اكقةرب   ةمـ   وصالحف القلد وجقد بلن اإليؿان فقف ﴾ۇئ ۇئ وئ﴿ وققلف:
 ۇ﴿ تعالك: قال كؿا :لف شريؽ ٓ الؽقن هذا يف والتدبقر بالتصرف الؿتػرد  اهلل
 ىىائ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ
 .[51-49:]الشقرى ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ

 يشاء مـ يعطل يؽـ، لؿ يشل لؿ وما كان شاء ما ،بعدُ  ومـ قبُؾ  مـ هلل فإمر
 مـ يشاء مـ عطليُ   وهق مـع لؿا طَل مع وٓ أططك لؿا ماكع ٓ يشاء، مـ ويؿـع

                                                           
 (.79/577« )طربيتػسقر ال» (7)
 (.21-7/22« )ابـ كثقرتػسقر » (2)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
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 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل
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 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 الؼدير. العؾقؿ وهق ،شاء مـ ويؿـع ،إوٓد مـ خؾؼف

ـّ  لقس فؼط بـاٍت  يرزقف أي:: [49]الشقرى: ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿ وققلف:  ذكقر، معف
 إكاث معفؿ لقس فؼط البـقـ يرزقف أي: ؛[49]الشقرى: ﴾ى ې ې ې﴿ وققلف:
 واإلكاث الذكقر شاء ؿـل يجؿع أي: :[51]الشقرى:﴾ەئوئ ەئ ائ ائ﴿ وققلف:

 .أصاًل  لف قلديُ  ٓ أي: ؛[51]الشقرى: ﴾ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ وققلف: ،العطاء يف

 مـ ومـفم ،البـات يعطقف مـ مـفم :أقسام أربعة إلك الزوجقـ حال سبحاكف فؼسؿ
 ،وهذا هذا يؿـعف مـ ومـفم ،اوإكاثً  اذكقرً  الـقطقـ مـ يعطقف مـ ومـفم البـقـ، يعطقف
 لف. قلديُ  وٓ لف ؾْس كَ  ٓ اطؼقؿً  فقجعؾف

 إقسام كاكت وإن  لألكبقاء كان امؿ   لمية مثاًل  الؿػسريـ بعض ذكر وقد
 لف كان  لقطٍ  اهلل كـبل   ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿ ققلف: بلن الـاس سائر يف مقجقدة
  إبراهقؿ اهلل كـبل   ﴾ى ې ې ې﴿ وققلف: ذكر، ولد لف يؽـ ولؿ ،بـات
 الـبققـ كخاتؿ ﴾ەئوئ ەئ ائ ائ﴿ وققلف: كثك،أ بـت لف تؽـ ولؿ ،بـقن لف كان

 وكبقف يحقك اهلل كـبل   ﴾ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ وققلف: وبـات، بـقن لف لدوُ  ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ 
 .(1)زوجة وٓ ولد لفؿا يؽـ لؿ  طقسك

 :مطقعقـ بررة اأوٓدً  أي: الحقـ:الص   مـ يفبف أن فرب    إبراهقؿ دطقة طؾك اوطقدً 
 السابؼة أية طؼب سبحاكف قال كؿا :دطاءه  قؾالخؾ إلبراهقؿ استجاب قد اهلل فنن  

 فوأكّ  ذكر، بابـ رّش بُ  أكف طؾك دٓلة فقف وهذا :[717]الصافات: ﴾ېئ ېئ ۈئ﴿ :مباشرةً 
 . إسؿاطقؾ هق بف رَ ش  بُ  الذي آبـ وهذا ؾؿ.بالحِ  ويقصػ ،ـ  الس   يف يـتفل حتك يبؼك

 بف رّش بُ  ولد لأو فنكف : إسؿاطقؾ هق الغالم وهذا» : كثقر ابن قال

                                                           
تػسقر »و(، 7/296ٓبـ الجقزي )« زاد الؿسقر»(، و5/86« )تػسقر أبل الؿظػر السؿعاين»اكظر:  (7)

 (.76/11« )الؼرصبل
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 (3) ئبساهيمدعاء 

 .(1)«الؽتاب وأهؾ الؿسؾؿقـ باتػاق إسحاق مـ أكرب وهق ، إبراهقؿ

 كعؿف، مـ جؾقؾة وكعؿة تعالك، اهلل مـ طظقؿة ةمـ   الصالح القلد هبة كاكت اولؿّ 
 هبذا  إبراهقؿ وّفك وقد ،العبد طؾك اواجبً  طؾقفا تعالك الرب وحؿد هاشؽرُ  كان

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲﴿ سبحاكف: ققلف يف ذلؽ ـفط تعالك اهلل ذكر كؿا الؿؼام،
  .[19اهقؿ:]إبر ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸

 ففبتفؿ وإسحاق، إسؿاطقؾ :اولدً  السـ مـ ربَ كِ  طؾك رزقـل الذي هلل الحؿد أي:
 وكقهنؿا أخرى، كعؿة إوٓد مـ القلس حال يف الؽرب طؾك وكقهنا الـعؿ، أكرب مـ

 ـمؿ   اإلجابة لؼريب أي: :﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼﴿ وققلف: ،وأفضؾ أجؾ صالحقـ أكبقاء
 رجائل. يخقب فؾؿ ،دطقتف وقد ،دطاه

 العبد طؾك اهلل كعؿة مـ أن» :السقاق هذا من الؿستػادة العظقؿة الػوائد ومن 
 فعؾ كؿا ،تفي  ر  لذُ  اهلل ويدطق اهلل يحؿد أن ذلؽ يف طؾقف وأن الصالحقـ، إوٓد هبة

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲﴿ ققلف: يف ملسو هيلع هللا ىلص الخؾقؾ
 ،[41-19 ]إبراهقؿ: ﴾ائ ائ ى ى     ﯁ ﯀ ﮿
 ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ ذريتف: بصالح اهلل يدطق مـ طؾك اطؿقمً  الثـاء يف -ذكره جؾ- وقال
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 إذا العبد فنن ،[75 ]إحؼاف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .(2)«لف يدطق صالح ولدٍ  أو ،بف ـتػعي طؾؿٍ  أو ،جاريةٍ  صدقةٍ  :ثالٍث  مـ إٓ طؿؾف اكؼطع مات

 فك  إِ  :وبـاهتؿ الؿسؾؿقـ أبـاء يفدي وأن ،الصالحة بالذرية طؾقـا ـ  ؿُ يَ  أن اهلل وكسلل
 مجقب. سؿقع سبحاكف

                                                           
 (.7/21« )قرتػسقر ابـ كث» (7)
 (.721 -722، ٓبـ سعدي )ص:«ان يف خالصة تػسقر الؼرآنطقػ الؿـ تقسقر الؾ  » (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (3) ئبساهيمدعاء 

 .(1)«الؽتاب وأهؾ الؿسؾؿقـ باتػاق إسحاق مـ أكرب وهق ، إبراهقؿ

 كعؿف، مـ جؾقؾة وكعؿة تعالك، اهلل مـ طظقؿة ةمـ   الصالح القلد هبة كاكت اولؿّ 
 هبذا  إبراهقؿ وّفك وقد ،العبد طؾك اواجبً  طؾقفا تعالك الرب وحؿد هاشؽرُ  كان

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲﴿ سبحاكف: ققلف يف ذلؽ ـفط تعالك اهلل ذكر كؿا الؿؼام،
  .[19اهقؿ:]إبر ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸

 ففبتفؿ وإسحاق، إسؿاطقؾ :اولدً  السـ مـ ربَ كِ  طؾك رزقـل الذي هلل الحؿد أي:
 وكقهنؿا أخرى، كعؿة إوٓد مـ القلس حال يف الؽرب طؾك وكقهنا الـعؿ، أكرب مـ

 ـمؿ   اإلجابة لؼريب أي: :﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼﴿ وققلف: ،وأفضؾ أجؾ صالحقـ أكبقاء
 رجائل. يخقب فؾؿ ،دطقتف وقد ،دطاه

 العبد طؾك اهلل كعؿة مـ أن» :السقاق هذا من الؿستػادة العظقؿة الػوائد ومن 
 فعؾ كؿا ،تفي  ر  لذُ  اهلل ويدطق اهلل يحؿد أن ذلؽ يف طؾقف وأن الصالحقـ، إوٓد هبة

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲﴿ ققلف: يف ملسو هيلع هللا ىلص الخؾقؾ
 ،[41-19 ]إبراهقؿ: ﴾ائ ائ ى ى     ﯁ ﯀ ﮿
 ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ ذريتف: بصالح اهلل يدطق مـ طؾك اطؿقمً  الثـاء يف -ذكره جؾ- وقال
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 إذا العبد فنن ،[75 ]إحؼاف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .(2)«لف يدطق صالح ولدٍ  أو ،بف ـتػعي طؾؿٍ  أو ،جاريةٍ  صدقةٍ  :ثالٍث  مـ إٓ طؿؾف اكؼطع مات

 فك  إِ  :وبـاهتؿ الؿسؾؿقـ أبـاء يفدي وأن ،الصالحة بالذرية طؾقـا ـ  ؿُ يَ  أن اهلل وكسلل
 مجقب. سؿقع سبحاكف

                                                           
 (.7/21« )قرتػسقر ابـ كث» (7)
 (.721 -722، ٓبـ سعدي )ص:«ان يف خالصة تػسقر الؼرآنطقػ الؿـ تقسقر الؾ  » (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(1) 

 

 إبراهقؿَ  وخؾقؾف كبقف طـ اهلل ذكره ما الؼرآن يف الواردة الجوامع الدطوات من إن
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: ققلف يف  إسؿاطقؾ فوابـ
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ
 .[729 -727]البؼرة: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ

 إسؿاطقل وابـه إبراهقم بفا دطا التي الؿطالب من جؿؾة طؾى أيات هذه اشتؿؾت وقد
 :ولذريتفؿا ٕكػسفؿا 

 دطاء وهذا [778]البؼرة: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ﴿ ققلفؿا: :لكذ لوأو  
 يرفعان قاما» قال:  طباس ابن طن جاء كؿا البقت، بـائفؿا حال يف قآه مبارك
 صالح طؿؾ يف ففؿا :«﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ﴿ ويؼقٓن: البقت مـ الؼقاطد
 الؿشؽقر. علس  وال ،العظقؿة الطاطة مـ فقف هؿا ما مـفؿا يتؼبؾ أن رهبؿا ويسلٓن ،جؾقؾ

 سبحاكف وبلمره  اهلل بقت يبـل : ديـالؿقح   وقدوة الحـػاء إمام حال وتلمؾ
 .َؾ بَ ؼْ يُ  ٓ  أ خائػ وهق

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قرأ: أكه الورد بن بقْ ُوهَ  طن جاء
 الرحؿـ بقت ققائؿ ترفع !الرحؿـ خؾقؾ يا» ويؼول: بؽك، ثؿ ،[727]البؼرة: ﴾ڀڀ پ

 وهذا» وقال: «تػسقره» يف  كثقر ابن الحافظ أورده :«مـؽ ؾب  ؼَ تَ يُ  ٓ  أ مشػؼ وأكت

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ققلف: يف الؿخؾصقـ الؿممـقـ حال مـ تعالك اهلل حؽك كؿا
 پ ٻ﴿ والؼربات، والـػؼات الصدقـات مـ أططقا ما يعطقن أي: :[61]الؿممـقن:
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 (4) ئبساهيمدعاء 

 الحديث بف جاء كؿا :مـفؿ ؾب  ؼَ تَ يُ  ٓ  أ خائػة أي: ،[61]الؿممـقن: ﴾ڀ پ پ پ
 «.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ  طائشة طـ الصحقح

 قالت: أهنا  طائشة الؿممـقـ أم طـ «مسـده» يف أحؿد اإلمام رواه ما إلك يشقر
 يزين جؾالر   أهق :[61]الؿممـقن: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ اهلل رسقل يا :قؾت

 ُل ُج الر   هُ ـ  ؽِ لَ وَ  -يِق د  الص   َت ـْ بِ  ايَ  َٓ  :وْ أَ - رٍ ؽْ بَ  يبِ أَ  َت ـْ بِ  ايَ  َٓ » قال: الخؿر؟ ويشرب
 .(1)«هُ ـْ مِ  َل ب  ؼَ تَ يُ  ٓ  أ اُف َخ يَ  وَ هُ وَ  ،ُق د  َص تَ يَ وَ  يؾ  َص ويُ  ومُ ُص يَ 

 ٕمرك ـِ قْ ؿَ مستسؾِ  اجعؾـا أي: :[728]البؼرة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ ققلفؿا: :والثاين
 طؾك والدوام الطاطة طؾك الثبات سماُل  هذا ويف :ؽؿؽلحُ  ـيْ مـؼادَ  لطاطتؽ ـقْ خاضعَ 
 يف  ربف مـ والتثبقت التقفقؼ إلك العبد حاجة طؾك واضٌح  دلقٌؾ  هذا ويف :اإلسالم
 سؾؿة أم   الؿممـقـ أم   طـ الحديث يف جاء ولفذا :طؾقف والثبات اإلسالم طؾك الدوام
ِ دِ  ىؾَ طَ  يبِ ؾْ قَ  ْت ب  ثَ  !وِب ؾُ الؼُ  َب ؾ  ؼَ مُ  ايَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل دطائف أكثر كان قالت:   ،«َك يـ
ِ دِ  ىؾَ طَ  يبِ ؾْ قَ  ْت ب  ثَ  !وِب ؾُ الؼُ  َب ؾ  ؼَ مُ  ايَ » دطائؽ ٕكثر ما اهلل رسقل يا فؼؾت: قالت:  ؟«َك يـ
 ،امَ قَ أَ  اءَ َش  نْ ؿَ فَ  ،اهللِ  عِ ابِ َص أَ  نْ مِ  نقْ عَ بَ ْص إِ  نَ قْ بَ  هُ بُ ؾْ قَ وَ  ٓ  إِ  ي  مِ آدَ  َس قْ لَ  هُ ك  إِ  !ةَ ؿَ ؾَ َس  م  أُ  ايَ » قال:

 .(2)الرتمذي فأخرج .«اغَ زَ أَ  اءَ َش  نْ مَ وَ 

 أوٓدكا مـ واجعؾ أي: :[728]البؼرة: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ ققلفؿا: :الثالث
 وإسؿاطقؾ إبراهقؿ مـ الدطاء وهذا» : كثقر ابن الحافظ قال :لؽ مسؾؿةً  أمةً 

 ۀ ۀ ڻ﴿ ققلف: يف الؿممـقـ ؼقـت  الؿُ  طباده طـ تعالك اهلل أخرب كؿا ،
 الؼدر وهذا ،[74:]الػرقان ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 مـ صؾبف مـ يؽقن أن يحب   فأك   تعالك اهلل طبادة ةمحب   تؿام ـمِ  فنن   ،اشرطً  فقف مرغقب

                                                           
، وققاه إلباين يف (4798(. وابـ ماجف )1775) رواه الرتمذي(، و6/215« )مسـد أحؿد» (7)

 (.762) «الصحقحة»
قاهده إلباين (، وصححف بش1522) «جامع الرتمذي»و(. 6/112« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (2)

 (.2197) «الصحقحة»يف 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (4) ئبساهيمدعاء 

 الحديث بف جاء كؿا :مـفؿ ؾب  ؼَ تَ يُ  ٓ  أ خائػة أي: ،[61]الؿممـقن: ﴾ڀ پ پ پ
 «.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ  طائشة طـ الصحقح

 قالت: أهنا  طائشة الؿممـقـ أم طـ «مسـده» يف أحؿد اإلمام رواه ما إلك يشقر
 يزين جؾالر   أهق :[61]الؿممـقن: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ اهلل رسقل يا :قؾت

 ُل ُج الر   هُ ـ  ؽِ لَ وَ  -يِق د  الص   َت ـْ بِ  ايَ  َٓ  :وْ أَ - رٍ ؽْ بَ  يبِ أَ  َت ـْ بِ  ايَ  َٓ » قال: الخؿر؟ ويشرب
 .(1)«هُ ـْ مِ  َل ب  ؼَ تَ يُ  ٓ  أ اُف َخ يَ  وَ هُ وَ  ،ُق د  َص تَ يَ وَ  يؾ  َص ويُ  ومُ ُص يَ 

 ٕمرك ـِ قْ ؿَ مستسؾِ  اجعؾـا أي: :[728]البؼرة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ ققلفؿا: :والثاين
 طؾك والدوام الطاطة طؾك الثبات سماُل  هذا ويف :ؽؿؽلحُ  ـيْ مـؼادَ  لطاطتؽ ـقْ خاضعَ 
 يف  ربف مـ والتثبقت التقفقؼ إلك العبد حاجة طؾك واضٌح  دلقٌؾ  هذا ويف :اإلسالم
 سؾؿة أم   الؿممـقـ أم   طـ الحديث يف جاء ولفذا :طؾقف والثبات اإلسالم طؾك الدوام
ِ دِ  ىؾَ طَ  يبِ ؾْ قَ  ْت ب  ثَ  !وِب ؾُ الؼُ  َب ؾ  ؼَ مُ  ايَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل دطائف أكثر كان قالت:   ،«َك يـ
ِ دِ  ىؾَ طَ  يبِ ؾْ قَ  ْت ب  ثَ  !وِب ؾُ الؼُ  َب ؾ  ؼَ مُ  ايَ » دطائؽ ٕكثر ما اهلل رسقل يا فؼؾت: قالت:  ؟«َك يـ
 ،امَ قَ أَ  اءَ َش  نْ ؿَ فَ  ،اهللِ  عِ ابِ َص أَ  نْ مِ  نقْ عَ بَ ْص إِ  نَ قْ بَ  هُ بُ ؾْ قَ وَ  ٓ  إِ  ي  مِ آدَ  َس قْ لَ  هُ ك  إِ  !ةَ ؿَ ؾَ َس  م  أُ  ايَ » قال:

 .(2)الرتمذي فأخرج .«اغَ زَ أَ  اءَ َش  نْ مَ وَ 

 أوٓدكا مـ واجعؾ أي: :[728]البؼرة: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ ققلفؿا: :الثالث
 وإسؿاطقؾ إبراهقؿ مـ الدطاء وهذا» : كثقر ابن الحافظ قال :لؽ مسؾؿةً  أمةً 

 ۀ ۀ ڻ﴿ ققلف: يف الؿممـقـ ؼقـت  الؿُ  طباده طـ تعالك اهلل أخرب كؿا ،
 الؼدر وهذا ،[74:]الػرقان ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 مـ صؾبف مـ يؽقن أن يحب   فأك   تعالك اهلل طبادة ةمحب   تؿام ـمِ  فنن   ،اشرطً  فقف مرغقب

                                                           
، وققاه إلباين يف (4798(. وابـ ماجف )1775) رواه الرتمذي(، و6/215« )مسـد أحؿد» (7)

 (.762) «الصحقحة»
قاهده إلباين (، وصححف بش1522) «جامع الرتمذي»و(. 6/112« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (2)

 (.2197) «الصحقحة»يف 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 ے ے ھ﴿ : إلبراهقؿ تعالك اهلل قال لّؿا ولفذا :لف شريؽ ٓ وحده اهللَ  يعبدُ 
 .(1)[724:]البؼرة «﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ

 أي: :مـاسؽـا فـاوطر   ؿـاوطؾ   أي: :[728]البؼرة: ﴾ڤ ڤ﴿ ققلفؿا: :الرابع
 حجـا. وأطالم ديــا شرائع

 مـف دطاءٌ  وهذا :[728]البؼرة: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ﴿ ققلفؿا: :الخامس
 ترك طؾك والعزم ،واإلقالع ،بالـدم إلقف والرجقع ،اهلل إلك إوبة هل :والتوبة قبة،بالت  

 العقد.

 يعرتيف أن بد   ٓ -كان مفؿا- العبد كان اولؿ  » : سعدي ابن العالمة قال
 .(2)«﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ﴿ قآ: التقبة إلك ويحتاج التؼصقر

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ ققلفؿا: :السادس
 .[729]البؼرة: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ

 إكف وققل: ، وإسؿاطقؾ إبراهقؿ ذرية مـ الؿسؾؿة لألمة فإك   ققل: الدطاء وهذا
ًٓ  فقفؿ اهلل يبعث أن مؽة ٕهؾ  إبراهقؿ دطقة تؿام طـ إخبار  مـ أي: :مـفؿ رسق

 وطؾك :الدكققيةو الديـقة عؿتانالـ   طؾقفؿ لتتؿ ،البؾقغة الػصقحة لغتفؿ وطؾك جـسفؿ
 يف تعالك اهلل يبعث لؿ إذ :خاصة ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  ـالـبق   هذا دطاؤهؿا يؽقن الثاين الؼقل هذا
 .(3)ملسو هيلع هللا ىلص محؿد كبقـا غقر مؽة أهؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  كبقـا ٕن الدطاء: هبذا لؿرادا يف الؼقلقـ بقـ الحؼقؼة يف اختالف وٓ
 ملسو هيلع هللا ىلص محؿد الـبل   كان ولفذا : إبراهقؿ ذرية مـ وإسؿاطقؾ ، إسؿاطقؾ ولد مـ

                                                           
 (.7/267) «تػسقر ابـ كثقر» (7)
 (.61)ص «تػسقر ابـ سعدي» (2)
 (.2/572« )طربيتػسقر ال»اكظر:  (1)
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 (4) ئبساهيمدعاء 

 ،طقةالد   هذه والؿراد وغقرهؿا، (1)والحاكؿ أحؿد رواه «قمَ اهِ رَ بْ إِ  يبِ أَ  ةُ وَ طْ دَ  اكَ أَ » يؼقل:
  العؾؿ. أهؾ ذلؽ ذكر كؿا

 السـة. أي: :﴾ڇ﴿ :الؽريؿ رآنالؼ أي: :﴾چ چ﴿ بؼوله: والؿراد
 . هلل وآكؼقاد ،والطاطة باإلخالص أي: :﴾ڇ﴿ وققلف:

 

 

 

 

 
 

 

 

│ 

 

 

                                                           
( طـ العرباض بـ 611، 2/478« )الحاكؿرك دمست»(، و728، 4/727« )أحؿدمسـد » (7)

َؾِؿل   ، والحاكؿ الباِهؾِل   ( طـ أبل ُأمامة5/262، ورواه أحؿد )سارية الس 
« الصحقحة»يف  . وصححف بشقاهده إلباين  ملسو هيلع هللا ىلص( طـ أصحاب رسقل اهلل 2/611)
(7545 ،7546.) 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (4) ئبساهيمدعاء 

 ،طقةالد   هذه والؿراد وغقرهؿا، (1)والحاكؿ أحؿد رواه «قمَ اهِ رَ بْ إِ  يبِ أَ  ةُ وَ طْ دَ  اكَ أَ » يؼقل:
  العؾؿ. أهؾ ذلؽ ذكر كؿا

 السـة. أي: :﴾ڇ﴿ :الؽريؿ رآنالؼ أي: :﴾چ چ﴿ بؼوله: والؿراد
 . هلل وآكؼقاد ،والطاطة باإلخالص أي: :﴾ڇ﴿ وققلف:

 

 

 

 

 
 

 

 

│ 

 

 

                                                           
( طـ العرباض بـ 611، 2/478« )الحاكؿرك دمست»(، و728، 4/727« )أحؿدمسـد » (7)

َؾِؿل   ، والحاكؿ الباِهؾِل   ( طـ أبل ُأمامة5/262، ورواه أحؿد )سارية الس 
« الصحقحة»يف  . وصححف بشقاهده إلباين  ملسو هيلع هللا ىلص( طـ أصحاب رسقل اهلل 2/611)
(7545 ،7546.) 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(1) 

 

 سورة»  باسؿف الؿعروفة السقرة يف ورد ما  الخؾقل إبراهقم دطوات ومن
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: ققلف يف «إبراهقم
 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴
 جؾقؾة ومطالب طظقؿة دطقات ففذه ،[41-15:]إبراهقؿ ﴾ائ ائ ى ى 
 وسمآٍت  ،جؾقؾةً  مؼاصدَ  اكتظؿت وقد ،ولذريتف لـػسف  ربف  إبراهقؿ سللفا

 يتلمؾفا. وأن طـدها يؼػ أن بالؿسؾؿ يجدر ،طظقؿةً 

 الؿشتؿؾة العظقؿة الدطقة هذه طؾك الؽالم مضك ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ ققلف:
ـَ   سمالف طؾك  .اآمـً  ابؾدً  فجعؾفا ،دطاءه استجاب اهلل وأن ،مؽة الحرام اهلل لبؾد إم

ِ بَ وَ  يندْ أبعِ  أي: :﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ ققلف:  إصـام، طبادة مـ ل  ـ
 طبادة مـ الخقف هذا ويف :هبا واإللؿام طبادهتا طـ بعقد جاكب يف اهؿوإي   واجعؾـل
 مـ العبد يخقػ امؿ   هذا فنن   :ذلؽ العاقؾ ؾولقتلم   ذلؽ، مـ الشديد والحذر إصـام

 الذي ـػاءالح إمامُ -  إبراهقؿ كان فنذا ،مـف الخقَف  الحل   لؾؼؾب ويقجب ،ركالش  
ـّ فلتؿّ  ،بؽؾؿات لؾِ تُ وابْ  ،وحده أمة اهلل جعؾف  يف يؼع أن يخاف -بقده إصـام وكسر ،ف
 وكقػ ؟!بغقره الظـ فؿا ،إصـام طبادة بـقف ويجـب ،يجـبف أن ربف ويسلل الشرك
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 (5) ئبساهيمدعاء 

 ؟!(1)بؿراتب دوكف هق ـْ مَ  فقف القققع يلمـ

 قصصه: يف ويؼول يؼص   كان هأك   قؿيالت   إبراهقم طن «تػسقره» يف الطربي اإلمام روى
 «.؟!﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ يؼقل: حقث :إبراهقؿ اهلل خؾقؾ بعد البالءَ  يلمـ ومـ»

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ وققلف:
 ؾلوابتُ  تـافتُ  مـ كثرة وهق ،طبادهتا مـ بـقف وطؾك طؾقف لخقفف الؿقجب فقف ذكر ﴾ڇ
 وهق تعالك، اهلل إلك أمرهؿ ورد طبدها، ـومؿ مـفا براءتف ـوبق   بعبادهتا. الـاس مـ

 ،العالؿقـ رب   هلل العبادة وإخالص التقحقد مـ بف جئت ما طؾك أي: :﴾ڃ ڃ﴿ ققلف:
 ڇ ڇ ڇ چ﴿ تلومؾ   ديـل أهؾ مـ أي: :﴾چچ چ﴿ ،إصـام طبادة راقوفِ 
 وهذا :والرحؿة بالؿغػرة لؾعاصقـ دطا حقث  إبراهقؿ شػؼة مـ وهذا :﴾ڇ
 إٓ بيعذ   ٓ ،مـف بعباده أرحؿ تعالك واهلل اهلل، بعباد ورحؿتف شػؼتف قؿطظ طؾك دلقٌؾ 
 طؾقف. دتؿر   مـ

 ،﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ﴿ :قرأ أكه قتادة طن جاء ولفذا
 اكقـ،لع   وٓ اكقـصع   كاكقا ما واهلل ٓ إبراهقؿ، اهلل خؾقؾ ققل إلك اسؿعقا» قال: ثم

ـُ  اهلل كبل   قال لّعان. صّعان كؾ   اهلل طباد أشر   مـ إن يؼال: وكان  ۇئ وئ﴿ : مريؿ اب
 .(2)«[778 ]الؿائدة: ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ

 ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   أن  » : العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى

 ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ إبراهقؿ: يف  اهلل ققل تال
 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ : طقسك وقال ،﴾ڇ ڇ ڇ
 ،يُل رِ بْ جِ  ايَ  : اهللُ  اَل ؼَ فَ » وبؽك. «يتِ م  أُ  يتِ م  أُ  فم  الؾ  » وقال: ،يديف فرفع ،﴾ىئ ىئ

                                                           
 باب الخقف»وشروحاتف  لؾشقخ محؿد بـ طبد القهاب  «كتاب التقحقد»اكظر يف هذا:  (7)

 «.مـ الشرك
 (689-71/688) «تػسقره»رواه الطربي يف  (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (5) ئبساهيمدعاء 

 ؟!(1)بؿراتب دوكف هق ـْ مَ  فقف القققع يلمـ

 قصصه: يف ويؼول يؼص   كان هأك   قؿيالت   إبراهقم طن «تػسقره» يف الطربي اإلمام روى
 «.؟!﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ يؼقل: حقث :إبراهقؿ اهلل خؾقؾ بعد البالءَ  يلمـ ومـ»

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ وققلف:
 ؾلوابتُ  تـافتُ  مـ كثرة وهق ،طبادهتا مـ بـقف وطؾك طؾقف لخقفف الؿقجب فقف ذكر ﴾ڇ
 وهق تعالك، اهلل إلك أمرهؿ ورد طبدها، ـومؿ مـفا براءتف ـوبق   بعبادهتا. الـاس مـ

 ،العالؿقـ رب   هلل العبادة وإخالص التقحقد مـ بف جئت ما طؾك أي: :﴾ڃ ڃ﴿ ققلف:
 ڇ ڇ ڇ چ﴿ تلومؾ   ديـل أهؾ مـ أي: :﴾چچ چ﴿ ،إصـام طبادة راقوفِ 
 وهذا :والرحؿة بالؿغػرة لؾعاصقـ دطا حقث  إبراهقؿ شػؼة مـ وهذا :﴾ڇ
 إٓ بيعذ   ٓ ،مـف بعباده أرحؿ تعالك واهلل اهلل، بعباد ورحؿتف شػؼتف قؿطظ طؾك دلقٌؾ 
 طؾقف. دتؿر   مـ

 ،﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ﴿ :قرأ أكه قتادة طن جاء ولفذا
 اكقـ،لع   وٓ اكقـصع   كاكقا ما واهلل ٓ إبراهقؿ، اهلل خؾقؾ ققل إلك اسؿعقا» قال: ثم

ـُ  اهلل كبل   قال لّعان. صّعان كؾ   اهلل طباد أشر   مـ إن يؼال: وكان  ۇئ وئ﴿ : مريؿ اب
 .(2)«[778 ]الؿائدة: ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ

 ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   أن  » : العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد طـ «صحقحف» يف مسؾؿ روى

 ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ إبراهقؿ: يف  اهلل ققل تال
 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ : طقسك وقال ،﴾ڇ ڇ ڇ
 ،يُل رِ بْ جِ  ايَ  : اهللُ  اَل ؼَ فَ » وبؽك. «يتِ م  أُ  يتِ م  أُ  فم  الؾ  » وقال: ،يديف فرفع ،﴾ىئ ىئ

                                                           
 باب الخقف»وشروحاتف  لؾشقخ محؿد بـ طبد القهاب  «كتاب التقحقد»اكظر يف هذا:  (7)

 «.مـ الشرك
 (689-71/688) «تػسقره»رواه الطربي يف  (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 هُ رَ بَ ْخ لَ فَ  هُ لَ لَ َس فَ   يُل رِ بْ جِ  اهُ تَ لَ فَ  ؟قَك ؽِ بْ يُ  امَ  هُ ؾْ َس فَ  -ؿُ ؾَ طْ أَ  َؽ ب  رَ وَ - دٍ ؿ  َح مُ  ىلَ إِ  ْب هَ اذْ 
 اك  إِ  :ْل ؼُ فَ  دٍ ؿ  َح مُ  ىلَ إِ  ْب هَ اذْ  ،يُل رِ بْ جِ  ايَ  :اهللُ  اَل ؼَ فَ  ،مُ ؾَ طْ أَ  وَ هُ وَ  اَل قَ  اؿَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  وُل ُس رَ 

 .(1)«كَ وءُ ُس كَ  َٓ وَ  َك تِ م  أُ  يفِ  قَك ِض رْ ـُ َس 

 ،اهلل رسقل يا ققؾ: قال:  هريرة أبل طـ «صحقحف» يف اأيًض  مسؾؿ وروى
 .(2)«ةً ؿَ ْح رَ  ُت ثْ عِ بُ  اؿَ ك  إِ وَ  ،ااكً ع  لَ  ْث عَ بْ أُ  مْ لَ  يك  إِ » قال: ،الؿشركقـ طؾك ادع

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ ققلف: وأما
 فؼد ،﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 مؽة. ٕهؾ  دطائف ذكر طـد معـاه مـ شلءٍ  طؾك الؽالم متؼد  

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ وققلف:
  ؾؿتع إكؽ ـارب   فؼال: ،خافقةٌ  طؾقف تخػك ٓ الذي اهلل وجف هقصدَ  أن بقان فقف ﴾ۓ

 دطائـا مـ كعؾـ وما أحقالـا، مـ ذلؽ غقر ويف ،كسللؽ ما مسللتـا طـد قؾقبـا تخػل ما
 إرض يف يؽقن شلءٍ  مـ ربـا يا طؾقؽ يخػك وما أطؿالـا مـ ذلؽ وغقر بف، فـجفر
 .بادٍ  جؾ  تَ مُ  لؽ ضاهرٌ  كؾف ذلؽ ٕن :السؿاء يف وٓ

 ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲﴿ وققلف:
 .(3)الصالح بالقلد  دطائف طؾك المالؽ طـد سبؼ

 سمال فقف :﴾ائ ائ ى ى     ﯁﴿ وققلف:
 الصالة يؼقؿقن مـ ذريتف مـ يجعؾ وأن وأركاهنا، بحدودها لفا امؼقؿً  يجعؾف أن اهلل

 ف.كؾ   فقف سللف فقؿا لدطائف اهلل يستجقب وأن طؾقفا ويحافظقن

                                                           
 (.177ص:تؼدم تخريجف ) (7)
 (.2599) «صحقح مسؾؿ» (2)
 (.757اكظر: )ص: (1)
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 (5) ئبساهيمدعاء 

 لـػسف يدطق أن داعٍ  ؽؾل يـبغل» أيات: لفذه تػسقره يف  كثقر ابن قال
 .(1)«ولذريتف ولقالديف

 ذكره متؼد   مؿا فِ ولذريتِ  لـػسف دطاه فقؿا  وخؾقؾف فلـبق   تعالك اهلل استجاب وقد
،  إبراهقؿ ذرية مـ يزال فؾـ» قال: أكه  جريٍج  ابن طن جاء وقد :أيات يف

 لف. اهلل استجابة مـ هذاو .(2)«الساطة تؼقم كحت   تعالك اهلل يعبدون ،الػطرة طؾك كاٌس 
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 .(4/417) «تػسقر ابـ كثقر» (7)
 (.5/49« )الدر الؿـثقر»اكظر:  (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 761 

 
 (5) ئبساهيمدعاء 

 لـػسف يدطق أن داعٍ  ؽؾل يـبغل» أيات: لفذه تػسقره يف  كثقر ابن قال
 .(1)«ولذريتف ولقالديف

 ذكره متؼد   مؿا فِ ولذريتِ  لـػسف دطاه فقؿا  وخؾقؾف فلـبق   تعالك اهلل استجاب وقد
،  إبراهقؿ ذرية مـ يزال فؾـ» قال: أكه  جريٍج  ابن طن جاء وقد :أيات يف

 لف. اهلل استجابة مـ هذاو .(2)«الساطة تؼقم كحت   تعالك اهلل يعبدون ،الػطرة طؾك كاٌس 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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: ٕبقف استغػاره : إبراهقم خؾقؾه دطاء من العزيز كتابه يف اهلل ذكر مؿا إن
 ۇئ وئ وئ ەئ﴿ وققلـف: ،[86]الشعراء: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ كؼقلف:
 .[47:]إبراهقؿ ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 اوطدً  كان اهلل مـ بالؿغػرة ٕبقف  براهقؿإ دطاء أن كتابف يف تعالك اهلل بقـ وقد
 باهلل ركالش   طؾك أبقه أصر الؿ   ولؽـ ،فقف لف اوترغقبً  إيؿاكف يف اصؿعً  :أباه إبراهقؿُ  وطده
 وترك ،حقـئذٍ  أبقف مـ  إبراهقؿ اهلل خؾقُؾ  تربأ -ذلؽ طؾك مات حتك- تعالك

 ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ سبحاكف اهلل ٕن :لف آستغػار
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ تعالك: اهلل يؼقل هذا ويف ،[48:]الـساء
 .[774 ]التقبة: ﴾ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 أكف لف ـتبق   مات افؾؿ   مات، كحت   ٕبقف يستغػر إبراهقؿ زال ما» : طباس ابن قال

 .(1)«غػارآست طـ أمسؽ مات فؾؿا ،احق   كان ما لف استغػرَ » : اأيًض  وقال ،«هلل طدو
 دام ما أبقه يممـ أن يرجق -طؾقف اهلل صؾقات- إبراهقؿ كان» : الضحاك وقال

 .(2)«مـف أترب  شركف طؾك مات افؾؿ   ،احقً 
 الؿممـقـ تعالك اهلل هنك ٕبقف  إبراهقؿ ٓستغػار الحال واقع هق هذا كان ولؿا

 إبراهقؿ بخؾقؾف قتداءبآ وأمرهؿ ذلؽ، يف بنبراهقؿ اقتداءً  لؾؿشركقـ آستغػار طـ
 ۀ ڻ﴿ تعالك: ققلف يف وذلؽ :وأهؾف ركالش   مـ والرباءة قحقدبالت   ؽؿس  الت   يف 
 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

                                                           
 (.72/11« )تػسقره»رواهؿا ابـ جرير يف  (7)
 (.72/17) «تػسقره»رواه ابـ جرير يف  (2)
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 (6) ئبساهيمدعاء 

        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸
 فؼقلف ،[4حـة:]الؿؿت ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ         

 الطبري اإلمام قال ،﴾            ﴿ تعالك:
: «هذه يف ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ ذكره: تعالك يؼقل 
ٓ   مقآهتؿ وترك ،ومعاداهتؿ الؽػار مبايـة مـ ذكركاها: التل إمقر  إبراهقؿ ققل يف إ
 ٕبقف إبراهقؿ مـ كان ذلؽ ٕن :ذلؽ يف فقف لؽؿ أسقة ٓ فنكف :﴾ ﴿ :ٕبقف
 مـف. تربأ هلل طدو   أكف لف ـتبقّ  فؾؿا هلل، طدو أكف لف ـتبقّ ي أن قبؾ إياه وطدها دةٍ مقطِ  طـ
 بف، الؿشركقـ مـ اهلل أطداء مـ تربؤوا باهلل، الؿممـقن فاأي   أكتؿ فؽذلؽ ذكره: تعالك يؼقل
 وأضفروا سقاه، ما طبادة مـ ويتربؤوا وحده باهلل يممـقا حتك أولقاء مـفؿ تتخذوا وٓ
 اهـ. «.والبغضاء العداوة لفؿ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: اهلل ققل الؿعـك هذا ويف
 .[771 ]التقبة: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 دخؾ اةُ فَ القَ  ٍب الِ صَ  ابَ أَ  ْت رَ َض َح  الؿ   قال: أبقف طـ بالؿسق   ابـ طـ «الصحقحقـ» ويف
 ٓ  إِ  هلَ إِ  َٓ  :ْل قُ  ،م  طَ  يْ أَ » فؼال: ة،أمق   أبل بـ اهلل وطبد جفؾٍ  أبق وطـده ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   طؾقف

 ،صالٍب  أبا يا أمقة: أبل بـ اهلل وطبد جفؾ أبق فؼال ،« اهللِ  َد ـْ طِ  افَ بِ  َك لَ  اج  َح أُ  ةً ؿَ ؾِ كَ  ،اهللُ 
 :بف ؿفؿكؾ   شلءٍ  آخرَ  قال كحت   ؿاكف،يؽؾ   يزآ فؾؿ قال: الؿطؾب؟ طبد ةمؾ   طـ أترغب

َ » :ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   فؼال ؾب،الؿط   طبد ةمؾ   طؾك هق  :فـزلت ،«َك ـْ طَ  هَ كْ أُ  مْ لَ  امَ  َك لَ  ن  رَ ػِ غْ تَ ْس َٕ
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿
 گ گ گ گ ک ک ک﴿ :فقف وكزلت قال: ،﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 .(1) «[56]الؼصص: ﴾ڳڳ ڳ ڳ

 مشركان، وهؿا فِ يْ قَ ٕبَ  يستغػر رجاًل  سؿعت» قال:  طؾي طن «الؿسـد» ويف
 ٕبقف؟ إبراهقؿ يستغػرْ  َلؿْ  َأوَ  فؼال: مشركان؟ اوهؿ فِ يْ ٕبقَ  جُؾ الر   أيستغػر فؼؾت:
 ﴾...ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :فـزلت ،ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل ذلؽ فذكرت

                                                           
 (.19« )صحقح مسؾؿ»(، و4675« )صحقح البخاري» (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (6) ئبساهيمدعاء 

        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸
 فؼقلف ،[4حـة:]الؿؿت ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ         

 الطبري اإلمام قال ،﴾            ﴿ تعالك:
: «هذه يف ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ ذكره: تعالك يؼقل 
ٓ   مقآهتؿ وترك ،ومعاداهتؿ الؽػار مبايـة مـ ذكركاها: التل إمقر  إبراهقؿ ققل يف إ
 ٕبقف إبراهقؿ مـ كان ذلؽ ٕن :ذلؽ يف فقف لؽؿ أسقة ٓ فنكف :﴾ ﴿ :ٕبقف
 مـف. تربأ هلل طدو   أكف لف ـتبقّ  فؾؿا هلل، طدو أكف لف ـتبقّ ي أن قبؾ إياه وطدها دةٍ مقطِ  طـ
 بف، الؿشركقـ مـ اهلل أطداء مـ تربؤوا باهلل، الؿممـقن فاأي   أكتؿ فؽذلؽ ذكره: تعالك يؼقل
 وأضفروا سقاه، ما طبادة مـ ويتربؤوا وحده باهلل يممـقا حتك أولقاء مـفؿ تتخذوا وٓ
 اهـ. «.والبغضاء العداوة لفؿ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: اهلل ققل الؿعـك هذا ويف
 .[771 ]التقبة: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 دخؾ اةُ فَ القَ  ٍب الِ صَ  ابَ أَ  ْت رَ َض َح  الؿ   قال: أبقف طـ بالؿسق   ابـ طـ «الصحقحقـ» ويف
 ٓ  إِ  هلَ إِ  َٓ  :ْل قُ  ،م  طَ  يْ أَ » فؼال: ة،أمق   أبل بـ اهلل وطبد جفؾٍ  أبق وطـده ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   طؾقف

 ،صالٍب  أبا يا أمقة: أبل بـ اهلل وطبد جفؾ أبق فؼال ،« اهللِ  َد ـْ طِ  افَ بِ  َك لَ  اج  َح أُ  ةً ؿَ ؾِ كَ  ،اهللُ 
 :بف ؿفؿكؾ   شلءٍ  آخرَ  قال كحت   ؿاكف،يؽؾ   يزآ فؾؿ قال: الؿطؾب؟ طبد ةمؾ   طـ أترغب

َ » :ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   فؼال ؾب،الؿط   طبد ةمؾ   طؾك هق  :فـزلت ،«َك ـْ طَ  هَ كْ أُ  مْ لَ  امَ  َك لَ  ن  رَ ػِ غْ تَ ْس َٕ
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿
 گ گ گ گ ک ک ک﴿ :فقف وكزلت قال: ،﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 .(1) «[56]الؼصص: ﴾ڳڳ ڳ ڳ

 مشركان، وهؿا فِ يْ قَ ٕبَ  يستغػر رجاًل  سؿعت» قال:  طؾي طن «الؿسـد» ويف
 ٕبقف؟ إبراهقؿ يستغػرْ  َلؿْ  َأوَ  فؼال: مشركان؟ اوهؿ فِ يْ ٕبقَ  جُؾ الر   أيستغػر فؼؾت:
 ﴾...ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :فـزلت ،ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل ذلؽ فذكرت

                                                           
 (.19« )صحقح مسؾؿ»(، و4675« )صحقح البخاري» (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار763
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 .(1)«[774-771]التقبة: ﴾ڈژ ڈ﴿ ققلف: إلك
 ٕن :بالؿغػرة لؾؿشركقـ الدطاء طدم إلك لفؿ وإرشاد لؾؿممـقـ بقانٌ  فكؾ   هذا ويف

 لف ولؽـ بف، يشرك أن يغػر ٓ واهلل ،ركش  ال طؾك قؿقـؼِ مُ  دامقا ما لفؿ بـافعٍ  لقس ذلؽ
 :«صحقحه» يف البخاري اإلمام قال كؿا ،واإلسالم لإليؿان وبالتقفقؼ بالفداية لفؿ يدطق أن
 قال:  هريرة أبل حديث أخرج ثؿ ،«لقتللػفؿ بالفدى لؾؿشركقـ الدطاء باب»

 اًس دوْ  إن اهلل! رسقل يا فؼالقا: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك فوأصحابُ  سلوْ الد   طؿرو بـ ُؾ قْ ػَ صُ  قدم
 ِت وائْ  ادوًس  اهد الؾفم» قال: دوس، هؾؽت فؼقؾ: طؾقفا، اهلل فادعُ  ت،وأبَ  طصت

 ـاتْ قَ رَ أْح  اهلل رسقل يا قالقا: قال:  جابرٍ  طـ «رمذيالت  »و «الؿسـد» ويف .(2)«مْ فِ بِ 
 .(3)«اقػً ؼِ ثَ  دِ اهْ  م  ؾفُ ال  » قال: طؾقفؿ، اهلل فادع ،قٍػ ؼِ ثَ  اُل بَ كِ 

 ٕمف دطقتف ذكر يف  هريرة أبل طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت ما ذلؽ ومـ
 : فؼال لفا، يدطق أن ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ وصؾبف مشركة كاكت وقد ،باإلسالم

 .(4) هريرة أبل أم   وهدى فدطقتَ  اهللُ  فاستجاب ،«ةَ رَ يْ رَ هُ  يبِ أَ  م  أُ  دِ اهْ  م  فُ الؾ  »
 «البخاري صحقح» يف كؿا لؼؾبف، اتللقػً  :الغقث أو بالرزق لف الدطاء كذلؽ ويجقز

 .(5)لفؿ فاستسؼك رلؿَض  يستسؼل أن ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ ؾبصُ  الؿ  
 ولؿ ،الؿسؾؿقـ يؼاتؾقا لؿ الذيـ الؽػار حّؼ  يف اهلل ذكره الذي اإلحسان مـ وهذا
 چ چ چ ڃ﴿ ققلف: يف لؼؾقهبؿ اوتللقػً  هدايتفؿ يف اصؿعً  :ديارهؿ مـ يخرجقهؿ
 ﴾ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

.[8]الؿؿتحـة:

                                                           
 (.724)ص «أحؽام الجـائز»يف  ـ إسـاده إلباين وحس   ،(7/99) «أحؿد مسـد» (7)
 (.165تؼدم تخريجف )ص: (2)
ضعقػ ســ »يف  وضعػف إلباين  (،1942« )الرتمذيجامع »و ،(1/141« )الؿسـد» (1)

 (.481)ص« الرتمذي
 (.421تؼدم تخريجف )ص: (4)
 (.4827) «صحقح البخاري» (5)
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 والسالم الصالة طؾقفم إكبقاء أدطقة من العزيز كتابه يف تعالى اهلل حؽى مؿا إن
 -تعالك باهلل شركفؿ مع- جؿعقا ققمٍ  إلك ساًل رْ مُ  كان وقد ، لوط اهلل كبي دطاء
 كؿا :كقرالذ   يف الػاحشة فعؾ وهق ا،كقالد   أهؾ مـ فؿقبؾَ  أحد يػعؾف لؿ اطظقؿً  امـؽرً 
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ سبحاكف: قال
 .[87-81:]إطراف ﴾وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ۉ

 الؿحافؾ، يف مـفؿ وقعت لربؿا إكف حتك فقفؿ، فاشقةً  الؼبقحة ةُ ؾَ عْ الػَ  هذه وكاكت
 ،كإكعام ذلؽ يف اوكاكق كاصح. لـصقحة وٓ واطظ ظِ طْ لقَ  قونيرطَ  وٓ يستـؽػقن وٓ
 .سبقاًل  أضؾ   هؿ بؾ

 گ ک ک ک﴿ ققلف: يف طـف اهلل حؽاه ما  لقطٍ  اهلل كبل   دطاء مـ كان ولفذا
 .[769-768: ]الشعراء ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 فؼال: ربف دطا ثؿ   الشـقع، العؿؾ هذا مـ وبراءتف ديدالش   غضفبُ  أطؾـ قد  فؾقط
 العؿؾ هذا مـ تعالك باهلل ٓستعاذةا ـيتضؿ   الدطاء وهذا ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

 وطؼقبتف. وغائؾتف ممفُش  ومـ الؿـؽر،
 مـ بف وآستعاذة تعالك باهلل آطتصام إلك لؾعباد وإرشاد تعؾقؿٌ  طاءالد   هذا ويف
 كثرة طـد ؿاسق   وٓ وغقائؾفا، شممفا مـ الـجاة وصؾب وإققال، إطؿال مـؽرات

 هبا. الخؾؼ ةؼَ َس فَ  ومجاهرة واكتشارها الؿـؽرات هذه
  طؿف طـ القةَ طِ  بـ اديَ زِ  حديث يف جاء ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أدطقة مـ كان وقد

 .«اءِ وَ هْ وإَ  الِ ؿَ طْ إَ وَ  ِق اَل ْخ إَ  اِت َر ؽَ ـْ مُ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  فم  الؾ  » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان قال:
 .(1)الرتمذي رواه

                                                           
 (.1/471« )صحقح الرتمذي»يف  وصححف إلباين  (،1597« )الرتمذيجامع » (7)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 والسالم الصالة طؾقفم إكبقاء أدطقة من العزيز كتابه يف تعالى اهلل حؽى مؿا إن
 -تعالك باهلل شركفؿ مع- جؿعقا ققمٍ  إلك ساًل رْ مُ  كان وقد ، لوط اهلل كبي دطاء
 كؿا :كقرالذ   يف الػاحشة فعؾ وهق ا،كقالد   أهؾ مـ فؿقبؾَ  أحد يػعؾف لؿ اطظقؿً  امـؽرً 
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ سبحاكف: قال
 .[87-81:]إطراف ﴾وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ۉ

 الؿحافؾ، يف مـفؿ وقعت لربؿا إكف حتك فقفؿ، فاشقةً  الؼبقحة ةُ ؾَ عْ الػَ  هذه وكاكت
 ،كإكعام ذلؽ يف اوكاكق كاصح. لـصقحة وٓ واطظ ظِ طْ لقَ  قونيرطَ  وٓ يستـؽػقن وٓ
 .سبقاًل  أضؾ   هؿ بؾ

 گ ک ک ک﴿ ققلف: يف طـف اهلل حؽاه ما  لقطٍ  اهلل كبل   دطاء مـ كان ولفذا
 .[769-768: ]الشعراء ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 فؼال: ربف دطا ثؿ   الشـقع، العؿؾ هذا مـ وبراءتف ديدالش   غضفبُ  أطؾـ قد  فؾقط
 العؿؾ هذا مـ تعالك باهلل ٓستعاذةا ـيتضؿ   الدطاء وهذا ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

 وطؼقبتف. وغائؾتف ممفُش  ومـ الؿـؽر،
 مـ بف وآستعاذة تعالك باهلل آطتصام إلك لؾعباد وإرشاد تعؾقؿٌ  طاءالد   هذا ويف
 كثرة طـد ؿاسق   وٓ وغقائؾفا، شممفا مـ الـجاة وصؾب وإققال، إطؿال مـؽرات

 هبا. الخؾؼ ةؼَ َس فَ  ومجاهرة واكتشارها الؿـؽرات هذه
  طؿف طـ القةَ طِ  بـ اديَ زِ  حديث يف جاء ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أدطقة مـ كان وقد

 .«اءِ وَ هْ وإَ  الِ ؿَ طْ إَ وَ  ِق اَل ْخ إَ  اِت َر ؽَ ـْ مُ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  فم  الؾ  » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان قال:
 .(1)الرتمذي رواه

                                                           
 (.1/471« )صحقح الرتمذي»يف  وصححف إلباين  (،1597« )الرتمذيجامع » (7)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 م  فُ الؾ  » يؼقل: كان أكف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـط  مسعقد بـ اهلل طبد حديث يف جاء وما
 .(1)مسؾؿ رواه .«ىـَ والغِ  اَف ػَ العَ وَ  ىؼَ الت  وَ  ىَد الفُ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ 

 اذً تعق   ؿـلطؾ   اهلل كبل يا فؼؾت: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أتقُت  قال:  دقْ ُحؿَ  بـ َشَؽؾ وطـ
 ويف- َك بِ  وذُ طُ أَ  :ْل قُ » قال: ثؿ   بقدي، فلخذ -بف أكتػع دطاءً  ؿـلطؾ   :رواية ويف- بف ذأتعق  
ِ افِ طَ  م  فُ الؾ  » :رواية  ر  َش  نْ مِ وَ  ي،اكِ َس لِ  ر  َش  نْ مِ وَ  ي،رِ َص بَ  ر  َش  نْ مِ وَ  ي،عِ ؿْ َس  ر  َش  نْ مِ  -يـ

ِ مَ  ر  َش  نْ مِ وَ  ي،بِ ؾْ قَ   .(2)الـسائل رواه .«يق  ـ

 ؿاسق   وٓ ،أكثك أو كان اذكرً  :اإلكسان حقاة يف مفؿ   شلنٌ  لف الؿـل   شر   مـ باهلل عقذوالت  
 اإلكسان، بف َل ؾِ تُ ابْ  ما أطظؿ مـ جالػْر  شفقة فنن :الػساد وبقاطث ،الػتـة دواطل كثرة طـد

 كاكت وقد ،بعقدة مفالؽ وإلك ،رديئة مسالؽ إلك باإلكسان يتمد   إثارهتا أو وثقرهتا
 وصػفؿ تعالك اهلل إن حتك الؿـزلؼ، هذا مـ كان واكزٓقفؿ ،الباب هذا مـ لقطٍ  ققم ةُ ؾَ عْ فَ 
 .[72الحجر:] ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ سبحاكف: بؼقلف هذه شفقهتؿ يف

  التل الػاحشة محبة سؽرة هل السؽرة وهذه» : عديِس  ابن العالمة قال
 يسلل أن العبد طؾك يجب الذي الؿـل شر   مـ ففذا (3)«قمٍ لَ  وٓ ذلبعَ  معفا يبالقن ٓ
 مـف. والـجاة العصؿة ربف

 إتقان طـ اهؿإي   لـفقف وٓ ،لدطقتف يستجقبقا لؿ لقطٍ  ققمَ  لشفقةا هذه ؽتتؿؾ   اولؿ  
 مجلء مـ طـف حذرهؿ ما وققع مـف صؾبقا حتك ،اوصغقاكً  اطـادً  ازدادوا بؾ كقر،الذ  

 الؿـرسؾقـ وإلف العالؿقـ رب   لقطٌ  سلل ذلؽ فعـد العظقؿ، البلس وحؾقل ،إلقؿ العذاب
 ]العـؽبقت: ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ :فؼال ،الؿػسديـ الؼقم طؾك يـصره أن

 العظام مالئؽتف فبعث ،لدطقتف واستجاب لغضبتف، وغضب لغقرتف، تعالك اهلل فغار ،[11
                                                           

 (.2727) «صحقح مسؾؿ» (7)
 ( وصححف إلباين.5456« )ســ الـسائل»(، و7951) «الت رمذي»(، و7557) «أبق داود»رواه  (2)

 ة وسطقة الشفقة إلكؿَ ؾْ مـ شر شدة الغُ  :يمـق   ومن شر  (: »2/715« )ريفقض الؼد»قال الؿـاوي يف 
 «.هؿا أوقع يف الزكا أو مؼدماتف ٓ محالة، ففق حؼقؼ بآستعاذة مـ شر  لذي إذا أفرط رب  الجؿاع ا

 (.512 )ص:« بـ سعديتػسقر ا» (1)
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  لىط دعاء 

 الؿعتديـ. الؿقـالظ   الؼقم طـ د  رَ يُ  ٓ الذي بلسف وإكزال إلهالكفؿ،

 إلك أتقا طـدما العذاب مالئؽة أن   سؽرهتؿ يف وتؿاديفؿ ،ققمف أمر طجقب ومـ
 وهؤوجا بقتف يف فققمُ  إلقف تقافدَ  :حسانٍ  شباٍب  قـآدمق   أضقاف صقرة يف وكاكقا ، لقط

 وأكذرهؿ وحذرهؿ وهناهؿ فزجرهؿ بلضقافف، الػاحشة فعؾ يريدون ،إلقف طقنرَ ُيفْ 
 إٓ [78]هقد: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ لفؿ: ققلف مـ وكان

 حؾ أن إلك ريـسادِ  شفقاهتؿ ويف يـمتؿادِ  فؿغق   ويف يعؿفقن سؽرهتؿ يف كاكقا الؼقم ن  أَ 
 العزيز. كتابف مـ مقاضع يف ذلؽ تعالك اهلل قص   كؿا :العذاب هبؿ وكزل ،العؼاب هبؿ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: ققلف :مـفا
 وققلف ،[15-14:]العـؽبقت ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ تعالك:
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وققلف ،[17-12:]الذاريات ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ
 ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 .[81-82:]هقد ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 هبؿ كزل الذي ؽالوالـ   هبؿ تحؾ   التل العؼقبة هذه أن طؾك دٓلةٌ  فقفا أية وهذه
 فعؾفؿ. ويػعؾ ،طؿؾفؿ يعؿؾ ـمؿ   ببعقد لقس

 الؿسؾؿقـ بيجـ   أن سبحاكف وكسللف ،طؼابف وألقؿ ،غضبف اِت بَ مقجِ  مـ باهلل كعقذ
 :وطقاقبفا وغقائؾفا الػقاحش مـ يجقرهؿ وأن حـ،والؿِ  رورالش   مـ يعقذهؿ وأن ،الػتـ

 مجقب. سؿقع فإك  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة766
ّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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  لىط دعاء 

 الؿعتديـ. الؿقـالظ   الؼقم طـ د  رَ يُ  ٓ الذي بلسف وإكزال إلهالكفؿ،

 إلك أتقا طـدما العذاب مالئؽة أن   سؽرهتؿ يف وتؿاديفؿ ،ققمف أمر طجقب ومـ
 وهؤوجا بقتف يف فققمُ  إلقف تقافدَ  :حسانٍ  شباٍب  قـآدمق   أضقاف صقرة يف وكاكقا ، لقط

 وأكذرهؿ وحذرهؿ وهناهؿ فزجرهؿ بلضقافف، الػاحشة فعؾ يريدون ،إلقف طقنرَ ُيفْ 
 إٓ [78]هقد: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ لفؿ: ققلف مـ وكان

 حؾ أن إلك ريـسادِ  شفقاهتؿ ويف يـمتؿادِ  فؿغق   ويف يعؿفقن سؽرهتؿ يف كاكقا الؼقم ن  أَ 
 العزيز. كتابف مـ مقاضع يف ذلؽ تعالك اهلل قص   كؿا :العذاب هبؿ وكزل ،العؼاب هبؿ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: ققلف :مـفا
 وققلف ،[15-14:]العـؽبقت ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ تعالك:
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: وققلف ،[17-12:]الذاريات ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ
 ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 .[81-82:]هقد ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 هبؿ كزل الذي ؽالوالـ   هبؿ تحؾ   التل العؼقبة هذه أن طؾك دٓلةٌ  فقفا أية وهذه
 فعؾفؿ. ويػعؾ ،طؿؾفؿ يعؿؾ ـمؿ   ببعقد لقس

 الؿسؾؿقـ بيجـ   أن سبحاكف وكسللف ،طؼابف وألقؿ ،غضبف اِت بَ مقجِ  مـ باهلل كعقذ
 :وطقاقبفا وغقائؾفا الػقاحش مـ يجقرهؿ وأن حـ،والؿِ  رورالش   مـ يعقذهؿ وأن ،الػتـ

 مجقب. سؿقع فإك  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اهلل كبل   ةقص   سقاق يف تعالك اهلل ذكره ما :الؼرآن يف الواردة إكبقاء دطوات من إن
ًٓ  كان الذي ، شعقب  ديـ كشر سبقؾ يف ؾفوتحؿ   إذى طؾك ربالص   يف اطالقً  مثا

 بؼقلف: طؾقـا اهلل فقص   ما ققمف مع أمره مـ وكان الؿستؼقؿ، صراصف إلك طقةوالد   ،اهلل

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿
 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ
 ک ک ڑڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 .[89-88:]إطراف ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک

 اهلل كبل   ارُ الؽػ   بف واجفت اطؿ   اهلل مـ إخبار هذا» : كثقر ابن الحافظ قال
 اإلكراه أو ،الؼرية مـ ػلبالـ   معف ومـ إياه هؿدِ قط  تَ  يف الؿممـقـ مـ معف ومـ ،ابً قْ عَ ُش 

 الرسقل مع خطاب وهذا :فقف هؿ فقؿا معفؿ خقللدّ وا ،مؾتفؿ يف جقعالر   طؾك
 .(1)«الؿؾة طؾك معفؿ كاكقا الذيـ أتباطف والؿراد

 مـ معف ولؿـ ، شعقٍب  اهلل لـبل ارالؽػ   مـ شديد دوتقط   صريح هتديدٌ  ففاهـا
 لؼقمف: اجقابً   قال ولفذا :الؽػر ةمؾ   يف يعقدوا لؿ إن بؾدهؿ مـ ردبالط   الؿممـقـ

 طؾك أكتابعؽؿ أي:» وتعجٍب  إكؽارٍ  استػفام وهق لالستػفام، هـا والفؿزة ﴾ٹ ٹ ٿ﴿
 كقع لف ـمَ  إلقفا كطَ دْ يُ  فنكؿا ببطالهنا، لعؾؿـا لفا، كارهقـ اكـ   ولق الباصؾة تؽؿومؾ   ديـؽؿ

 .(2)«؟!إلقفا يدطك فؽقػ اتبعفا ـِ مَ  طؾك والتشـقع ،طـفا بالـفل يعؾـ مـ أما فقفا، رغبةٍ 

                                                           
 (.1/444) «تػسقر ابـ كثقر» (7)
 (.114)ص:« بـ سعديتػسقر ا» (2)
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 دعاء شعيب 

  فقؾبَ  فبشاشتُ  وخالطت ،اإليؿان إلك اهلل هداه ـْ مَ  أن طؾك دٓلةٌ  لسقاقا هذا ويف
 صريؼ ولػساد ،وحسـف الفداية صريؼ لقضقح :طـف لالتحق   يريد وٓ ،اأبدً  يسخطف ٓ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ قال: ولفذا :وقبحف اللالض  
 .[89]إطراف: ﴾ڃڃ

 مـ طؾقف صـار  خَ وتَ  اكذبً  اهلل طؾك ااختؾؼـ قد يؼقل:» : الطبري اإلمام قال
 كارَ بص   بلن مـفا، اهلل أكؼذكا إذ :بعد فقفا جعـافرَ  ،تؽؿمؾ   يف دكاطُ  كحـ إن :باصاًل  الؼقل
 .اهـ.(1)«طؾقف كحـ ذيالْ  الفدى وصقاب ،خطلها

 مـ معف ومـ هق دطقتف مـ ارلؾؽػ   قٌس ئِ قْ تَ   شعقٍب  اهلل كبل   مـ الؼقل وهذا
 طؾك طظقؿ افرتاء ركوالش   الؽػر مـ طؾقف هؿ ما أن لفؿ مـف وبقانٌ  تفؿ،مؾّ  لكإ الؿممـقـ

 يف اشريؽً  معف وجعؾ ،تعالك اهلل غقر طبد مؿـ افرتاءً  أطظؿ أحد ٓ وأكف تعالك، اهلل
 معف. شريؽ وٓ ،سقاه رب وٓ غقره، إلف ٓ تعالك اهلل بؾ خصائصف، مـ شلء

 مـ جاةبالـ   معف آمـ مـ وطؾك ،طؾقف تعالك اهلل ةلؿـ   اذكرً   فُ ققلُ  تضؿـ كؿا
 مـ طؾك ـ  يؿُ   اهلل فنن   :قحقدوالت   واإلسالم اإليؿان إلك والفداية ،ركوالش   الؽػر
 طـ فقضؾ   ،طباده مـ يشاء مـ ويخذُل  الحؼ، إلك لؾفداية ُؼفُ فققف   ،طباده مـ يشاء

 چ ڃ ڃ﴿ بؼقلف:  شعقب هللا كبل دهأك   الؿعـك وهذا الباصؾ. طؾك ويؼقؿ ،الحؼ
 إلك لألمر رد   ففذا ،[89]إطراف: ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 هق وما كان ما يعؾؿ :اطؾؿً  شلءٍ  كؾ   وسع الذي هق إذ: لف التسؾقؿ جفة طؾك اهلل مشقئة
 خروج ٓ إذ :اهلل بقد وهدايتف العبد تقفقؼ وأن   يؽقن، كقػ كان لق يؽـ لؿ وما ،كائـ

 وقدره. وقضائف مشقئتف طـ ٕحدٍ 

 :تعالك اهلل طؾك ؾقك  والت   طاءبالد   ققمف ارلؽػ   تفمحاج    شعقب اهلل كبل ختؿ ثؿ  

 .[89]إطراف: ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ﴿ فؼال:

                                                           
 (.71/178« )طربيتػسقر ال»( 7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء شعيب 

  فقؾبَ  فبشاشتُ  وخالطت ،اإليؿان إلك اهلل هداه ـْ مَ  أن طؾك دٓلةٌ  لسقاقا هذا ويف
 صريؼ ولػساد ،وحسـف الفداية صريؼ لقضقح :طـف لالتحق   يريد وٓ ،اأبدً  يسخطف ٓ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ قال: ولفذا :وقبحف اللالض  
 .[89]إطراف: ﴾ڃڃ

 مـ طؾقف صـار  خَ وتَ  اكذبً  اهلل طؾك ااختؾؼـ قد يؼقل:» : الطبري اإلمام قال
 كارَ بص   بلن مـفا، اهلل أكؼذكا إذ :بعد فقفا جعـافرَ  ،تؽؿمؾ   يف دكاطُ  كحـ إن :باصاًل  الؼقل
 .اهـ.(1)«طؾقف كحـ ذيالْ  الفدى وصقاب ،خطلها

 مـ معف ومـ هق دطقتف مـ ارلؾؽػ   قٌس ئِ قْ تَ   شعقٍب  اهلل كبل   مـ الؼقل وهذا
 طؾك طظقؿ افرتاء ركوالش   الؽػر مـ طؾقف هؿ ما أن لفؿ مـف وبقانٌ  تفؿ،مؾّ  لكإ الؿممـقـ

 يف اشريؽً  معف وجعؾ ،تعالك اهلل غقر طبد مؿـ افرتاءً  أطظؿ أحد ٓ وأكف تعالك، اهلل
 معف. شريؽ وٓ ،سقاه رب وٓ غقره، إلف ٓ تعالك اهلل بؾ خصائصف، مـ شلء

 مـ جاةبالـ   معف آمـ مـ وطؾك ،طؾقف تعالك اهلل ةلؿـ   اذكرً   فُ ققلُ  تضؿـ كؿا
 مـ طؾك ـ  يؿُ   اهلل فنن   :قحقدوالت   واإلسالم اإليؿان إلك والفداية ،ركوالش   الؽػر
 طـ فقضؾ   ،طباده مـ يشاء مـ ويخذُل  الحؼ، إلك لؾفداية ُؼفُ فققف   ،طباده مـ يشاء

 چ ڃ ڃ﴿ بؼقلف:  شعقب هللا كبل دهأك   الؿعـك وهذا الباصؾ. طؾك ويؼقؿ ،الحؼ
 إلك لألمر رد   ففذا ،[89]إطراف: ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 هق وما كان ما يعؾؿ :اطؾؿً  شلءٍ  كؾ   وسع الذي هق إذ: لف التسؾقؿ جفة طؾك اهلل مشقئة
 خروج ٓ إذ :اهلل بقد وهدايتف العبد تقفقؼ وأن   يؽقن، كقػ كان لق يؽـ لؿ وما ،كائـ

 وقدره. وقضائف مشقئتف طـ ٕحدٍ 

 :تعالك اهلل طؾك ؾقك  والت   طاءبالد   ققمف ارلؽػ   تفمحاج    شعقب اهلل كبل ختؿ ثؿ  

 .[89]إطراف: ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ﴿ فؼال:

                                                           
 (.71/178« )طربيتػسقر ال»( 7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 وكـادُ تعِ  فقؿا كستـد وإلقف ،أمركا يف كعتؿد اهلل طؾك يؼقل:» : الطبري اإلمام قال
 .(1)«طؾقف كتقكؾ مـ الؽايف ففنك: قمالؼ أيفا شركؿ مـ بف

 ۈ ﴿ لؼقمف: قال أكف أخرى آية يف  شعقٍب  فق  بِ كَ  طـ تعالك اهلل حؽك وقد
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
 :[88]هقد: ﴾حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ

 بف أمرين ما أداء يف أي: :﴾حئ جئ﴿ كػايتف يف ؼتوثِ وَ  أمقري يف طؾقف اطتؿدت أي:
 واإلكابة بربف آستعاكة وهؿا العبد، أحقال تستؼقؿ إمريـ وهبذيـ العبادات. أكقاع مـ

 [.5]الػاتحة:  ﴾ٿ  ٿ ٿ ٿ﴿وهذا يف معـك ققلف تعالك:  :إلقف

 أي: :[89]إطراف: ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ وققلف:
 يـصر بلن ،جقر وٓ حقػ وٓ فقف ضؾؿ ٓ الذي الحؼ   بحؽؿؽ وبقـفؿ بقــا احؽؿ

 وكظقر الحاكؿقـ، خقر أي: :﴾ڳ گ گ﴿ ،وأهؾف الباصؾ ويذل   ،وأهؾف الحؼ  

 ،[26 ]سبل: ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ تعالك: ققلف هذا
 ففق ، هلل طظقؿة كؿال صػة طؾك دال   وهق الحسـك، اهلل أسؿاء مـ اسؿ :الػتاحو

 بؿا مـفؿ يشاء مـ طؾك ـ  ويؿُ  يريد، بؿا فقفؿ ويؼضل شاء بؿا طباده بقـ يحؽؿ سبحاكف
 وأمره. لؼضائف بمعؼ   وٓ لحؽؿف راد   ٓ يشاء،

  :كقطان لعباده تعالك وفتحف» : عديِس  ابن قال

 الؿستؼقؿقـ مـ هق ومـ الل،الض   من دىوالفُ  الباصل، من الحق بتبققن العؾم فتح
 طـف. مـحرٌف  هق ـمؿ   راطالص   طؾك

 واإلكرام والـجاة الظالؿقـ، طؾك العؼقبة إيؼاعو ،بالجزاء فتحف :اينالث   وعالـ  
 لؾصالحقـ.
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 دعاء شعيب 

 وطربه آياتف مـ فؿيريَ  وأن والعدل، بالحؼ   ققمفؿ وبقـ بقـفؿ يػتح أن اهلل فسللقا
 .(1)«ـقْ الػريؼَ  بقـ فاصاًل  يؽقن ما

 أمره فجاء ،بالحؼ   ققمف وبقـ بقـف فػتح  شعقٍب  فكبق   دطقة اهلل استجاب وقد

 ۓ﴿ تعالك: اهلل قال :الؽافريـ وإهالك معف والؿممـقـ  شعقب كبقف بـصر سبحاكف
 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ
 .[94]هقد: ﴾﯁ ﯀
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء شعيب 

 وطربه آياتف مـ فؿيريَ  وأن والعدل، بالحؼ   ققمفؿ وبقـ بقـفؿ يػتح أن اهلل فسللقا
 .(1)«ـقْ الػريؼَ  بقـ فاصاًل  يؽقن ما

 أمره فجاء ،بالحؼ   ققمف وبقـ بقـف فػتح  شعقٍب  فكبق   دطقة اهلل استجاب وقد

 ۓ﴿ تعالك: اهلل قال :الؽافريـ وإهالك معف والؿممـقـ  شعقب كبقف بـصر سبحاكف
 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ
 .[94]هقد: ﴾﯁ ﯀
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار771
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

771 دعاء شعيب ÷



.  
 772 

 

 
 كؾ    يقسػ لـبقف ـيْ دطاءَ  يوسف سورة من نقْ موضعَ  يف تعالى اهلل ذكر لؼد
 وتدبرها. تلمؾفا يحسـ التل ومـاسبتف شلكف لف دطاء

 گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: اهلل قال :إول الدطاء 
 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 .[14-11: ]يقسػ ﴾ہ ۀ

 والققاية كبالذ   مؼارفة مـ العصؿة صؾب يف اهلل إلك عزَ الػَ  مؼامات مـ مؼامٌ  وهذا
 هذه يف الرجال طؾك الػتـ أشد   مـ هل التل ـ  ـتفُ تْ وفِ  ساءالـ   كقد ؿاسق   وٓ :إشرار كقد مـ

 .(1)«اءِ َس الـ   نَ مِ  الِ َج الر   ىؾَ طَ  ر  َض أَ  ةً ـَ تْ فِ  يدِ عْ بَ  ُت كْ رَ تَ  امَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال بؾ الحقاة.
 مـف نَ دْ رَ أَ  الاليت سقةالـ   مـ العظقؿة الػتـة لفذه تفوفتق   شبابف يف ضتعر   قد  ويقسػ

ٓ    مـف كان فؿا ،الػاحشة فعؾ ـ  كقدِ  طـ عدالبُ  إ  العصؿة بطؾب اهلل إلك ؾجلوال   ،ه
 أن يعـي: :﴾کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ سبحاكف: ققلف وذلؽ فتـتفـ، مـ

 ٍػ شظَ  مـ فقف ما طؾك- رغبتفا يؾب   لؿ إن العزيز امرأة بف دتفهد   الذي جـالس   دخقل
 مرضاةَ   فآثر ة،الخطقئ واقرتاف ،الؿعصقة يف القققع مـ وأهقن طؾقف أسفُؾ  -ةٍ وشد  
 ،ذلؽ مـ ربف فؿْ يعِص  لؿ إن كػسف طـ ذلؽ صرَف  قُؼ طِ يُ  ٓ بلكف لعؾؿف :إلقف والتجل ،اهلل

 .﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ قال: ولفذا :فقف القققع مـ ويـجف
ـ  عؾَ فِ  رب   يا لطـ   تدفع لؿ وإن يؼقل:» : الطبري قال  يف بل يػعؾـ الذي ف

ـ  دَ راوَ مُ   نَ دْ رِ يُ  ما طؾك وأتابعفـ إلقفـ أمقؾ يؼقل: ﴾ڳ ڳ﴿ سفـأكػ طؾك ايإي   هت
 .(2)«ـَ يْ فقَ يَ وَ  لـ  مِ 

                                                           
 (.2741) «صحقح مسؾؿ»(، و5196) «صحقح البخاري» (7)
 (.71/744) «تػسقر الطربي» (2)
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 دعاء يىسف 

 العجُز  إٓ كػسل مـ لل فؾقس ،كػسل إلك ؾتـلوكَ  إن يعـل» : كثقر ابن وقال
ٓ   اضر   وٓ اكػعً  لـػسل أمؾؽ وٓ عػ،والض   ٓ   ضعقٌػ  فلكا ،اهلل شاء ما إ  يتـلقق   ما إ
 .(1)«وققتؽ بحقلؽ تـلط  وُح  وحػظتـل ؿتـلوطَص 

 بصبقيت أكـ أي: :﴾ڳ ڳ﴿ ققلف: طؾك معطقف ﴾ڱ ڳ ڳ﴿ وققلف:
ـ    ٓ اأحدً  أن طؾك هذا دل وقد ،وهنقؽ أمرك وخالػقا ؽحؼ   جفؾقا الذيـ مـ إلقف
ٓ   فقفا القققع مـ يسؾؿ وٓ ،اهلل معصقة طـ يؿتـع  اأيًض  دل   كؿا وتقفقؼف، اهلل بعقن إ
 .جاهٌؾ  ففق :اهلل طصك مـ كؾ   وأن   ،صاحبف وذم   ،الجفؾ قبح طؾك

 من مستـبطة فوائد» بعـوان أفردها طظقؿة رسالة يف  عديِس  ابن العالمة قال
 خقف طـد اهلل إلك ئيؾتج أن لؾعبد يـبغل أكف -الػقائد أي:- ومـفا» :«يوسف قصة

 فعؾ كؿا ،اطـف عدالبُ  يف وآجتفاد ربالص   مع ،والذكقب الؿعاصل فتـة يف القققع
 وأن ،﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ قال: فرب   ودطا ، يقسػ
ٓ   طصؿةَ  وٓ ةَ قق   وٓ لف حقَل  ٓ العبد  وترك ،الؿلمقر بػعؾ ملمقرٌ  فالعبد ،باهلل إ

 اهـ. .(2)«ؽقرالش   بالؿؾؽ آستعاكة مع ،الؿؼدور طؾك ربوالص   ،الؿحظقر

 ں ڱ ڱ﴿ سبحاكف: قال ولفذا : يقسػ فكبق   دطقةَ  اهلل استجاب وقد
 بف ولطػ ،دطاءه لققسػ اهلل فاستجاب أي: :﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں

 أخرى: آية يف تعالك قال كؿا :الؿعصقة يف القققع ومـ ،سقةالـ   كقد مـ وطصؿف
 فققسػ .[24 ]يقسػ: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ﴿

 الـساء ةفتـ مـ صفوخؾ   لـػسف، اهلل فلخؾصف ف،ب  وُح  تقحقده تعالك هلل أخؾص قد 
 الؿردية. الشفقات يف القققع ومـ ،الؿفؾؽة

 قصتف: ذكر تؿام يف  يقسػ فكبق   طـ حؽايةً  تعالك اهلل قال :الثاين الدطاء 
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

                                                           
 (.7/471) «البداية والـفاية» (7)
 (.79)ص:  «فقائد مستـبطٌة مـ قصة يقسػ» (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

772
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء يىسف 

 العجُز  إٓ كػسل مـ لل فؾقس ،كػسل إلك ؾتـلوكَ  إن يعـل» : كثقر ابن وقال
ٓ   اضر   وٓ اكػعً  لـػسل أمؾؽ وٓ عػ،والض   ٓ   ضعقٌػ  فلكا ،اهلل شاء ما إ  يتـلقق   ما إ
 .(1)«وققتؽ بحقلؽ تـلط  وُح  وحػظتـل ؿتـلوطَص 

 بصبقيت أكـ أي: :﴾ڳ ڳ﴿ ققلف: طؾك معطقف ﴾ڱ ڳ ڳ﴿ وققلف:
ـ    ٓ اأحدً  أن طؾك هذا دل وقد ،وهنقؽ أمرك وخالػقا ؽحؼ   جفؾقا الذيـ مـ إلقف
ٓ   فقفا القققع مـ يسؾؿ وٓ ،اهلل معصقة طـ يؿتـع  اأيًض  دل   كؿا وتقفقؼف، اهلل بعقن إ
 .جاهٌؾ  ففق :اهلل طصك مـ كؾ   وأن   ،صاحبف وذم   ،الجفؾ قبح طؾك

 من مستـبطة فوائد» بعـوان أفردها طظقؿة رسالة يف  عديِس  ابن العالمة قال
 خقف طـد اهلل إلك ئيؾتج أن لؾعبد يـبغل أكف -الػقائد أي:- ومـفا» :«يوسف قصة

 فعؾ كؿا ،اطـف عدالبُ  يف وآجتفاد ربالص   مع ،والذكقب الؿعاصل فتـة يف القققع
 وأن ،﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ قال: فرب   ودطا ، يقسػ
ٓ   طصؿةَ  وٓ ةَ قق   وٓ لف حقَل  ٓ العبد  وترك ،الؿلمقر بػعؾ ملمقرٌ  فالعبد ،باهلل إ

 اهـ. .(2)«ؽقرالش   بالؿؾؽ آستعاكة مع ،الؿؼدور طؾك ربوالص   ،الؿحظقر

 ں ڱ ڱ﴿ سبحاكف: قال ولفذا : يقسػ فكبق   دطقةَ  اهلل استجاب وقد
 بف ولطػ ،دطاءه لققسػ اهلل فاستجاب أي: :﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں

 أخرى: آية يف تعالك قال كؿا :الؿعصقة يف القققع ومـ ،سقةالـ   كقد مـ وطصؿف
 فققسػ .[24 ]يقسػ: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ﴿

 الـساء ةفتـ مـ صفوخؾ   لـػسف، اهلل فلخؾصف ف،ب  وُح  تقحقده تعالك هلل أخؾص قد 
 الؿردية. الشفقات يف القققع ومـ ،الؿفؾؽة

 قصتف: ذكر تؿام يف  يقسػ فكبق   طـ حؽايةً  تعالك اهلل قال :الثاين الدطاء 
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

                                                           
 (.7/471) «البداية والـفاية» (7)
 (.79)ص:  «فقائد مستـبطٌة مـ قصة يقسػ» (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار773
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

773 دعاء يوسف ÷
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 .[717 ]يقسػ: ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ

 الؿ    فرب   بف دطا يؼ،د  الص   يقسػ مـ دطاء هذا» : كثقر ابن الحافظ قال
ـ   وما وإخقتف، فيْ بلبقَ  باجتؿاطف طؾقف الـعؿة تتؿ    والؿؾؽ، بقةالـ   مـ طؾقف بف اهلل م

 يتقفاه وأن أخرة، يف طؾقف هبا يستؿر   أن الدكقا يف طؾقف كعؿتف أتؿ كؿا  ربف سلل
 الـبققـ مـ إخقاكف وهؿ بالصالحقـ، يؾحؼف وأن -الضحاك قالف- يتقفاه حقـ امسؾؿً 

 .(1)«أجؿعقـ طؾقفؿ وسالمف اهلل تصؾقا والؿرسؾقـ

 هذه جؿعت» : الؼقم ابن المةالع   قال جامعة، مباركة طظقؿة دطقة ففل
 مقآة مـ والرباءة إلقف، آفتؼار وإضفار ،ب  لؾر   وآستسالم ،بالتقحقد اإلقرار الدطقة
 بقد ٓ اهلل بقد ذلؽ وأن العبد، غايات أجؾ   اإلسالم طؾك القفاة وكقن سبحاكف، غقره
 .(2)«السعداء مرافؼة وصؾب بالؿعاد، وآطرتاف العبد،

 بالدطاء طؾقف ح  ؾِ ويُ  ربف إلك ادائؿً  يؾجل أن العبد طؾك أن :الدطاء هذا من ويستػاد 
 ،عؿةالـ   لف يتؿ   أن تعالك اهلل ويسلَل  لذلؽ، الؿقجبة إسباَب  ويعؿَؾ  إيؿاكف، يثبت بلن

 كريؿٌ  اهلل فنن :خقاتؿفا أطؿالف وخقر ،آخرها أيامف خقرَ  يجعؾ وأن الخاتؿة، لف ويحسـ
 رحقؿ. جقاد

 دطا أكف طؾك يدل   ما الؿؼام هذا يف  يقسػ دطاء مـ اهلل حؽاه فقؿا ولقس
 طؾك الثبات فرب   سلل  أكف الؽالم ضاهرُ  طؾقف يدل الذي وإكؿا الؿقت، باستعجال
 طباده. مـ صالحقـبال ويؾحؼ طؾقف يتقفاه حقـ يتقفاه حتك اإلسالم

 قال قال:  أكس حديث يف كؿا :الؿقت تؿـل طـ الـفل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت وقد
 :ْل ؼُ قَ ؾْ فَ  ،اًل اطِ فَ  د  بُ  َٓ  انَ كَ  نْ نِ فَ  ،هُ ابَ َص أَ  ر  ُض  نْ مِ  َت وْ الؿَ  مُ كُ ُد َح أَ  ن  قَ ـ  ؿَ تَ يَ  َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

ِ قِ ْح أَ  م  فُ الؾ   ِ ف  وَ تَ وَ  ي،لِ  ارً قْ َخ  اةُ قَ الَح  ِت كَ اكَ  امَ  يـ  .(3)طؾقف متػؼ .«يلِ  ارً قْ َخ  اةُ فَ الوَ  ِت كَ اكَ  امَ  يـ

                                                           
 (.4/117« )بـ كثقرتػسقر ا» (7)
 (.149)ص: «الػقائد» (2)
 (.2681) (، ومسؾؿ5677) البخاري رواه (1)
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 الصابر ، قبأي   اهلل كبل دطاءَ  :الؽريم الؼرآن يف الواردة العظقؿة الدطوات من إن

 بؿا بضرَ لقُ  الؿثَؾ  إن   كحت   ،ومالف وأهؾف بدكف يف طظقؿ ٓبتالء ضتعر   وقد الؿحتسب،
ًٓ  اواحتسابً  اصربً إٓ فكؾ   هذا هدْ يزِ  ولؿ ،الباليا أكقاع مـ  لف حصؾ  اهلل إلك وابتفا
 يف الؿالذ وحده هق سبحاكف ٕكف والبالء: الضر   مـ بف ما لؽشػ ،إلقف اوتضرطً  ،تعالك

 خاء.والر   ةد  الش   يف ق  الؿدطُ  ،اِت بَ الؽرُ 

 :[47:]ص ﴾ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿ تعالك: اهلل قال
 بف، امستغقثً  اداطقً  ربف كادى إذ قبأي   طبدكا -ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  ـالـبق   والخطاب- واذكر أي:
 ةٍ بؿشؼ   أي: :وطذاب ٍب ْص بـُ  الشقطان مسـل لإك   رب   يا فؼال: ،اشاكقً  غقره إلك ٓ وإلقف
 ومالف. أهؾف يف وهالك وطذاٍب  جسده، يف وتعب

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ أخرى: آية يف سبحاكف وقال
 ٿ﴿ :والبالء ر  الض   فمس   وقد ربف كادى إذ أيقب واذكر أي: :[81]إكبقاء: ﴾ٹ
 ورسقلف اهلل طبد طؾك طظقؿٌ  ثـاءٌ  قاقالس   هذا ويف :﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ،امحتسبً  اصابرً  هُ فقجدَ  ،شديد ببالء  اهلل ابتاله حقـ لؼدره ورفع ، قبأي  
 ٿ ٿ﴿ تعالك: قال كؿا ،لؾؿبتؾقـ ةً قَ ؾْ وَس  ،ـلؾصابري قدوةً  ربالص   هبذا صار حتك
 .[44]ص: ﴾ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ

 امبؾغً  مـف الضر بؾغ وأكف ،كػسف حال طـ باإلخبار  اهلل إلك  ؾتقس   وقد
 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ ربف فـادى :العامة القاسعة اهلل وبرحؿة ،اطظقؿً 

 .[81]إكبقاء:

 التقحقد حؼقؼة بقـ دطاءال هذا يف - أيقب :يعـل- جؿع» : الؼقم ابن قال
 بصػة لف واإلقرار لف، ؿؾؼالت   يف الؿحبة صعؿ ووجقد ربف، إلك والػاقة ؼرالػَ  وإضفار
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 الصابر ، قبأي   اهلل كبل دطاءَ  :الؽريم الؼرآن يف الواردة العظقؿة الدطوات من إن

 بؿا بضرَ لقُ  الؿثَؾ  إن   كحت   ،ومالف وأهؾف بدكف يف طظقؿ ٓبتالء ضتعر   وقد الؿحتسب،
ًٓ  اواحتسابً  اصربً إٓ فكؾ   هذا هدْ يزِ  ولؿ ،الباليا أكقاع مـ  لف حصؾ  اهلل إلك وابتفا
 يف الؿالذ وحده هق سبحاكف ٕكف والبالء: الضر   مـ بف ما لؽشػ ،إلقف اوتضرطً  ،تعالك

 خاء.والر   ةد  الش   يف ق  الؿدطُ  ،اِت بَ الؽرُ 

 :[47:]ص ﴾ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿ تعالك: اهلل قال
 بف، امستغقثً  اداطقً  ربف كادى إذ قبأي   طبدكا -ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  ـالـبق   والخطاب- واذكر أي:
 ةٍ بؿشؼ   أي: :وطذاب ٍب ْص بـُ  الشقطان مسـل لإك   رب   يا فؼال: ،اشاكقً  غقره إلك ٓ وإلقف
 ومالف. أهؾف يف وهالك وطذاٍب  جسده، يف وتعب

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ أخرى: آية يف سبحاكف وقال
 ٿ﴿ :والبالء ر  الض   فمس   وقد ربف كادى إذ أيقب واذكر أي: :[81]إكبقاء: ﴾ٹ
 ورسقلف اهلل طبد طؾك طظقؿٌ  ثـاءٌ  قاقالس   هذا ويف :﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ،امحتسبً  اصابرً  هُ فقجدَ  ،شديد ببالء  اهلل ابتاله حقـ لؼدره ورفع ، قبأي  
 ٿ ٿ﴿ تعالك: قال كؿا ،لؾؿبتؾقـ ةً قَ ؾْ وَس  ،ـلؾصابري قدوةً  ربالص   هبذا صار حتك
 .[44]ص: ﴾ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ

 امبؾغً  مـف الضر بؾغ وأكف ،كػسف حال طـ باإلخبار  اهلل إلك  ؾتقس   وقد
 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ ربف فـادى :العامة القاسعة اهلل وبرحؿة ،اطظقؿً 

 .[81]إكبقاء:

 التقحقد حؼقؼة بقـ دطاءال هذا يف - أيقب :يعـل- جؿع» : الؼقم ابن قال
 بصػة لف واإلقرار لف، ؿؾؼالت   يف الؿحبة صعؿ ووجقد ربف، إلك والػاقة ؼرالػَ  وإضفار
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 وفؼره، هق حاجتف وشدة سبحاكف بصػاتف إلقف ؾقس  والت   احؿقـ،الر   أرحؿ وأكف الرحؿة
 .(1)«بؾقاه طـف ْت ػَ ِش كُ  هذا كؾَ تَ بْ الؿُ  وجد ومتك

 ڤ ڤ﴿ سبحاكف: قال ولفذا : أيقب كبقف دطاء تعالك اهلل استجاب وقد
 ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ
 أراد لؿا سبحاكف وأكف ، أيقب طـ الضر كشػف كقػقة سبحاكف اهلل وبّقـ :[84:]إكبقاء
 ىت مت حتخت جت﴿ تعالك: قال كؿا :برجؾف ضيركُ  أن أمره أيقب طـ الضر إذهاب
 .[42]ص: ﴾جث يت

 فلكبع بف، رَ مِ أُ  ما فامتثؾ برجؾؽ، إرَض  اضرِب  :أي» : كثقر ابن الحافظ قال
 يجده كان ما طـف اهلل فلذهب مـفا، ويشرب فقفا يغتسؾ أن رَ مِ وأُ  الؿاء، باردة اطقـً  لف اهلل
 بعد اهلل وأبدلف ،اوباصـً  اضاهرً  جسده يف كان الذي والؿرض ؼؿوالس   وإذى إلؿ مـ
ًٓ  ،وباصـةً  ضاهرةً  صحةً  كؾف ذلؽ ًٓ  ،اام  ت وجؿا  ،اصب   الؿال مـ لف صب   حتك ،اكثقرً  وما
 ڄ ڄ﴿ تعالك: قال كؿا :أهؾف لف اهلل وأخؾػ ذهب، ـْ مِ  اجرادً  اطظقؿً  امطرً 
 طـفؿ ضفوطق   ػ،سؾَ  فقؿـ آجره وققل: بلطقاهنؿ، اهلل أحقاهؿ فؼقل: ،﴾ڃ ڄ

 أي: :﴾ڃ ڃ ڃ﴿ وققلف: أخرة، ارالد   يف فؿبؽؾ   فشؿؾَ  لف وجؿع بدلفؿ، الدكقا يف
 چ﴿ اوإحساكً  ورأفة ،بف مـا رحؿةً  :﴾ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ تفشد   طـف رفعـا
 :أيقب اهلل بـبل أسقة فؾف ولده، أو مالف أو جسده يف ابتؾل لؿـ تذكرةً  أي: :﴾چ
 .(2)«طـف اهلل فّرج حتك واحتسب فصرب ،ذلؽ مـ أطظؿ هق بؿا اهلل ابتاله حقث

 وتذكرة» يؼول:: ﴾چ چ﴿ تعالى: قوله معـى يف  الطبري وقال
 أحب وَمـ ،أولقاءه يبتؾل قد اهلل أن ويعؾؿقا بف، لقعتربوا :بف ذلؽ اـَ ؾْ عَ فَ  فؿرب   لؾعابديـ

 ولؽـ طؾقف، بف قانٍ هَ  غقر مـ ومالف، وأهؾف كػسف يف البالء مـ بضروب الدكقا يف طباده مـ
  لف هاطد  أَ  التل فتَ مـزلَ  يؼقـف وحسـ إياه، واحتسابف طؾقف، بصربه لقبؾغ مـف ااختبارً 

                                                           
 (.149)ص:« الػقائد» (7)
 (.7/571) «البداية والـفاية» (2)

.  
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 دعاء أيىب 

ـٍ  ؿاأي  » قال: أكه الؼرضي كعب بنا محؿد إلك بسـده ساق ثؿ :«طـده الؽرامة مـ  ممم
 .(1)«إكبقاء مـ اكبق   ا،مـ   خقرٌ  هق مـ أصاب قد ؾ:فؾقؼُ  أيقب، أصاب ما فذكر ،بالء أصابف

 وقاص بلأ بـ سعد طـ الحديث يف جاء بؾ لالبتالء، الحقاة هذه يف رضةٌ طُ  والؿممـ
 م  ثُ  ،ونَ ُح الِ الص   م  ثُ  اءُ قَ بِ كْ إَ » قال: ؟ءً اَل بَ  د  َش أَ  اسِ الـ   أي   اهلل! رسقل يا قؾت: قال: 

ِ دِ  ِب َس َح  ىؾَ طَ  ُل ُج الر   ىؾَ تَ بْ يُ  ،ُل ثَ مْ إَ فَ  ُل ثَ مْ إَ  ِ دِ  يفِ  انَ كَ  نْ نِ فَ  ؛هِ يـ  ،هِ ئِ اَل بَ  يفِ  يَد زِ  ،ةٌ بَ اَل َص  هِ يـ
ِ يدِ  يفِ  انَ كَ  نْ إِ وَ   ضِ رْ إَ  رِ فْ ضَ  ىؾَ طَ  يَ ِش ؿْ يَ  ىت  َح  دِ بْ العَ بِ  ءُ اَل البَ  اُل زَ يَ  امَ وَ  ،هُ ـْ طَ  َف ػ  ُخ  ةٌ ق  رِ  هِ ـ
 .(2)والرتمذي أحؿد رواه .«ةٌ قئَ طِ َخ  هِ قْ ؾَ طَ  َس قْ لَ 

ـَ ؾِ تَ بْ الؿُ  مـ ؾيتلم   ومـ  ،وطربةً  سؾقةً  ذلؽ يف يجد : أيقب اهلل كبل أصاب ما ق
 ذلؽ، سبب يف وتلمؾقا زوالف، بعد اهلل أثابف ما ثؿ   ديد،الش   بالءال مـ أصابف ما رأوا فنذا

 لفؿ. وقدوة أسقةً  فجعؾقه ربالص   وجدوه

 دطاَءه الػرج أسباب أطظؿ مـ أن بقانُ   أيقب دطاء مـ تعالك اهلل حؽك وفقؿا
 وصػاتف الحسـك بلسؿائف وذكره لديف، الػاقة وإضفار ،لف والتضرع ،إلقف وآبتفاَل  ،

 بذلؽ. إلقف ؾوالتقس   لعؾقا،ا

 ارفعً  أو ئات،ق  لؾس   اتؽػقرً  يؽقن قد بؾ ؼاء،والش   الفقان طؾك يدل   ٓ البالء أن   :وفقه
 هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» يف ثبت وقد :ذلؽ يف البالغةُ  الحؽؿةُ  فؾؾ ف رجات،لؾد  

 َٓ وَ  ،م  هَ  َٓ وَ  ،ٍب َص وَ  َٓ وَ  ،ٍب َص كَ  نْ مِ  مَ ؾِ ْس الؿُ  قُب ِص يُ  امَ » قال: أكف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ 
  .(3)«اهُ ايَ طَ َخ  افَ بِ  اهللُ  رَ ػ  كَ  ٓ  إِ  افَ اكُ َش يُ  ةِ كَ وْ الش   ىت  َح  م  غَ  َٓ وَ  ،ىذً أَ  َٓ وَ  ،ُحْزنٍ 

 :بالؼضاء ضاوالر   الصرب يـايف ٓ البالء ورفع ،الضر بؽشػ الدطاء أن :كذلك وفقه
 يؽقن فال تعالك اهلل إلك إضفارها أما الخؾؼ كإل الشؽقى بنضفار يؽقن الصرب ترك فنن
 لؾصرب. اتركً 

                                                           
 (.168-76/167« )طربيتػسقر ال» (7)
وصححف  ،(4121ابـ ماجف ) ورواه(. 2198« )جامع الرتمذي»(، و7/772« )مسـد أحؿد» (2)

 (.2/565) «صحقح الرتمذي»يف إلباين 
 (. 641تؼدم تخريجف )ص: (1)

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة776
ّ
القسم الرابع: جوامع األدعية في الكتاب والسن
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء أيىب 

ـٍ  ؿاأي  » قال: أكه الؼرضي كعب بنا محؿد إلك بسـده ساق ثؿ :«طـده الؽرامة مـ  ممم
 .(1)«إكبقاء مـ اكبق   ا،مـ   خقرٌ  هق مـ أصاب قد ؾ:فؾقؼُ  أيقب، أصاب ما فذكر ،بالء أصابف

 وقاص بلأ بـ سعد طـ الحديث يف جاء بؾ لالبتالء، الحقاة هذه يف رضةٌ طُ  والؿممـ
 م  ثُ  ،ونَ ُح الِ الص   م  ثُ  اءُ قَ بِ كْ إَ » قال: ؟ءً اَل بَ  د  َش أَ  اسِ الـ   أي   اهلل! رسقل يا قؾت: قال: 

ِ دِ  ِب َس َح  ىؾَ طَ  ُل ُج الر   ىؾَ تَ بْ يُ  ،ُل ثَ مْ إَ فَ  ُل ثَ مْ إَ  ِ دِ  يفِ  انَ كَ  نْ نِ فَ  ؛هِ يـ  ،هِ ئِ اَل بَ  يفِ  يَد زِ  ،ةٌ بَ اَل َص  هِ يـ
ِ يدِ  يفِ  انَ كَ  نْ إِ وَ   ضِ رْ إَ  رِ فْ ضَ  ىؾَ طَ  يَ ِش ؿْ يَ  ىت  َح  دِ بْ العَ بِ  ءُ اَل البَ  اُل زَ يَ  امَ وَ  ،هُ ـْ طَ  َف ػ  ُخ  ةٌ ق  رِ  هِ ـ
 .(2)والرتمذي أحؿد رواه .«ةٌ قئَ طِ َخ  هِ قْ ؾَ طَ  َس قْ لَ 

ـَ ؾِ تَ بْ الؿُ  مـ ؾيتلم   ومـ  ،وطربةً  سؾقةً  ذلؽ يف يجد : أيقب اهلل كبل أصاب ما ق
 ذلؽ، سبب يف وتلمؾقا زوالف، بعد اهلل أثابف ما ثؿ   ديد،الش   بالءال مـ أصابف ما رأوا فنذا

 لفؿ. وقدوة أسقةً  فجعؾقه ربالص   وجدوه

 دطاَءه الػرج أسباب أطظؿ مـ أن بقانُ   أيقب دطاء مـ تعالك اهلل حؽك وفقؿا
 وصػاتف الحسـك بلسؿائف وذكره لديف، الػاقة وإضفار ،لف والتضرع ،إلقف وآبتفاَل  ،

 بذلؽ. إلقف ؾوالتقس   لعؾقا،ا

 ارفعً  أو ئات،ق  لؾس   اتؽػقرً  يؽقن قد بؾ ؼاء،والش   الفقان طؾك يدل   ٓ البالء أن   :وفقه
 هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» يف ثبت وقد :ذلؽ يف البالغةُ  الحؽؿةُ  فؾؾ ف رجات،لؾد  

 َٓ وَ  ،م  هَ  َٓ وَ  ،ٍب َص وَ  َٓ وَ  ،ٍب َص كَ  نْ مِ  مَ ؾِ ْس الؿُ  قُب ِص يُ  امَ » قال: أكف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ 
  .(3)«اهُ ايَ طَ َخ  افَ بِ  اهللُ  رَ ػ  كَ  ٓ  إِ  افَ اكُ َش يُ  ةِ كَ وْ الش   ىت  َح  م  غَ  َٓ وَ  ،ىذً أَ  َٓ وَ  ،ُحْزنٍ 

 :بالؼضاء ضاوالر   الصرب يـايف ٓ البالء ورفع ،الضر بؽشػ الدطاء أن :كذلك وفقه
 يؽقن فال تعالك اهلل إلك إضفارها أما الخؾؼ كإل الشؽقى بنضفار يؽقن الصرب ترك فنن
 لؾصرب. اتركً 

                                                           
 (.168-76/167« )طربيتػسقر ال» (7)
وصححف  ،(4121ابـ ماجف ) ورواه(. 2198« )جامع الرتمذي»(، و7/772« )مسـد أحؿد» (2)

 (.2/565) «صحقح الرتمذي»يف إلباين 
 (. 641تؼدم تخريجف )ص: (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اكبق    وكان ،يقكس قصة يف ورد ما :الؼرآن يف الؿذكورة العظقؿة طواتالد   ومن

 فدطاهؿ بالعراق، ؾِص قْ الؿَ  أرض مـ ىقَ قـَ كِ  أهؾ إلك امبعقثً  وكان تعالك، اهلل أكبقاء مـ
 بقـ مـ خرج ثؿ بالعذاب، فقطدهؿ ،كػرهؿ يف اوْ وتؿادَ  ،طؾقف اقْ بَ فلَ  ،تعالك اهلل إلك

 سػقـةٍ  يف جؿاطةٍ  مع ركب أن إلك بذلؽ، تعالك اهلل يلمره أن قبؾ لفؿ ابً مغاِض  أضفرهؿ
 طؾك فاقرتطقا يغرققا، أن وخافقا البحر، يف هبؿ ْت جَ فؾج   وإحؿال، ابك  بالر   مؾقئة
 مـ ابتالءً   يقكس طؾك الؼرطة فققعت مـف، ػقالقتخػ   البحر يف ـفؿبق مـ فقكَ ؼُ ؾْ يُ  مـ
 احقتً  البحر مـ تعالك اهلل فلرسؾ البحر، يف بـػسف وألؼك  قام وطـدئذٍ  :لف تعالك اهلل

 لف يفشؿ وٓ الحؿً  لف يلكؾ ٓ  أ الحقت ذلؽ إلك اهلل وأوحك ، يقكس فالتؼؿ اطظقؿً 

 ک ڑ ڑ ژ﴿ تعالك: اهلل يؼقل هذا ويف :اسجـً  فل بطـف لقؽقن :يبتؾعف بؾ ،اطظؿً 
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
 .[744-719:]الصافات ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 افً رِ تَ عْ مُ  امستغقثً  فرب   كادى ؾؿات،الظ   تؾؽ يف الحقت بطـ يف  يقكس صار اولؿ  
 الضر ويؽشػ جقى،والـ   ر  الس   يعؾؿ الذي والجالل العزة ذو طـف أخرب كؿا بخطئف،
 الدطقات ومجقب دقت، وإن الخػقات وطالؿ ػت،عُ َض  وإن إصقات سامعُ  والبؾقى،

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ كتابف: يف قال حقث :طظؿت وإن
 ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 .[88-87:]إكبقاء ﴾ے ھ ھ ھھ ہ ہ

 الـقن ذا محؿد يا واذكر :ذكره تعالك يؼقل» الطبري: اإلمام قال ﴾ک ک﴿ فؼقلف:
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 دعاء يىوس 

 .(1)«مّتك بـ يقكس قنالـ   بذي طـك وإكؿا -الحقت :والـقن- الـقن صاحب :يعـي

 ومثؾف ،«ققمف طؾك غضب» قال:  اسٍ طب   ابن طن ﴾گ ک ک﴿ وققلف:
 .(2) اكالضح   طـ

 لـ أن ضـ يؼقل:» قال:  طباس ابن طن ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿ وققلف:
 أخذ وطؼقبتف وفراره، طؾقفؿ غضبف يف بؼقمف صـع قؿاف بالءً  وٓ طؼقبةً  طؾقف كؼضل

 .(3) والضحاك ومجاهد قتادة طـ وكحقه ،«اهي  إِ  قنِ الـ  

 رين:الؿػس   من وغقرهؿا طباس وابن مسعود ابن لقا :﴾ڱ ڳ ڳ﴿ وققلف:
 .(4)«الؾقؾ وضؾؿة البحر، ؾؿةوضُ  الحقت، بطـ ؾؿةضُ »

  يقكس كادى أي: :﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ وققلف:
 خطقئتف. مـ اتائبً  بذكبف، امعرتفً  الؼقل هبذا ربف

 جواكب: ثالثة نيتضؿ   الحوت بطن يف ربه  يوكس هب   كادى الذي العظقم الدطاء وهذا

 إثبات فقف» : تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال ،﴾ں ں ڱ ڱ﴿ ققلف: :إول
 إثبات فػقفا ،وحؽؿتف ورحؿتف وقدرتف طؾؿف كؿال تتضؿـ واإللفقة باإللفقة، اكػراده
 وكقكف ،دَ عبْ يُ  أن يستحؼ   الذي هق والؿللقه الؿللقه، هق اإللف فنن العباد، إلك إحساكف
 الؿحبقب هق يؽقن أن تستؾزم التل الصػات مـ بف اتصػ بؿا هق يعبد أن يستحؼ

 .(5)«الذل بغاية الحب غاية تتضؿـ والعبادة الخضقع، غاية لف الؿخضقع ،الحب   غايةَ 

 وإثبات وطقٍب  كؼصٍ  كؾ   مـ اهلل تـزيف إثبات وفقف ،﴾ڻ﴿ قلف:ق :الثاين

                                                           
 (.76/174) «تػسقر الطربي» (7)
 (.76/174) «تػسقره»رواهؿا ابـ جرير يف  (2)
 (.181-76/179) «تػسقر الطربي»اكظر:  (1)
 (.27 - 2/21ٓبـ كثقر )« البداية والـفاية»(، و76/182« )تػسقر الطربي»اكظر:  (4)
 (.4/164) «دقائؼ التػسقر» (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء يىوس 

 .(1)«مّتك بـ يقكس قنالـ   بذي طـك وإكؿا -الحقت :والـقن- الـقن صاحب :يعـي

 ومثؾف ،«ققمف طؾك غضب» قال:  اسٍ طب   ابن طن ﴾گ ک ک﴿ وققلف:
 .(2) اكالضح   طـ

 لـ أن ضـ يؼقل:» قال:  طباس ابن طن ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿ وققلف:
 أخذ وطؼقبتف وفراره، طؾقفؿ غضبف يف بؼقمف صـع قؿاف بالءً  وٓ طؼقبةً  طؾقف كؼضل

 .(3) والضحاك ومجاهد قتادة طـ وكحقه ،«اهي  إِ  قنِ الـ  

 رين:الؿػس   من وغقرهؿا طباس وابن مسعود ابن لقا :﴾ڱ ڳ ڳ﴿ وققلف:
 .(4)«الؾقؾ وضؾؿة البحر، ؾؿةوضُ  الحقت، بطـ ؾؿةضُ »

  يقكس كادى أي: :﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ وققلف:
 خطقئتف. مـ اتائبً  بذكبف، امعرتفً  الؼقل هبذا ربف

 جواكب: ثالثة نيتضؿ   الحوت بطن يف ربه  يوكس هب   كادى الذي العظقم الدطاء وهذا

 إثبات فقف» : تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال ،﴾ں ں ڱ ڱ﴿ ققلف: :إول
 إثبات فػقفا ،وحؽؿتف ورحؿتف وقدرتف طؾؿف كؿال تتضؿـ واإللفقة باإللفقة، اكػراده
 وكقكف ،دَ عبْ يُ  أن يستحؼ   الذي هق والؿللقه الؿللقه، هق اإللف فنن العباد، إلك إحساكف
 الؿحبقب هق يؽقن أن تستؾزم التل الصػات مـ بف اتصػ بؿا هق يعبد أن يستحؼ

 .(5)«الذل بغاية الحب غاية تتضؿـ والعبادة الخضقع، غاية لف الؿخضقع ،الحب   غايةَ 

 وإثبات وطقٍب  كؼصٍ  كؾ   مـ اهلل تـزيف إثبات وفقف ،﴾ڻ﴿ قلف:ق :الثاين

                                                           
 (.76/174) «تػسقر الطربي» (7)
 (.76/174) «تػسقره»رواهؿا ابـ جرير يف  (2)
 (.181-76/179) «تػسقر الطربي»اكظر:  (1)
 (.27 - 2/21ٓبـ كثقر )« البداية والـفاية»(، و76/182« )تػسقر الطربي»اكظر:  (4)
 (.4/164) «دقائؼ التػسقر» (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ فؼقلف: :والعققب الـؼائص مـ براءتف لف الؿقجبة طظؿتف
 تعالك هلل والثـاء الؿدح كؿال فػقف العؾقا، وصػاتف ،الحسـك اهلل أسؿاء معاين يتضؿـ

 والخضقع. والحب   الذل   كؿال مع

 حالف، وبحؼقؼة بذكبف اطرتاٌف  وفقف ،﴾ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ ققلف: :الثالث  
 الطؾب، بصقغة يسلل تارةً  ائؾالس   البالط   فنن   :تعالك اهلل مـ الؿغػرة صؾب يتضؿـ وهق
 بقصػ وإما الؿسمول، حال بقصػ وإما حالف، بقصػ إما الخرب: بصقغة يسلل وتارة

 الحالقـ.

 العظقؿة والدٓٓت ،الجؾقؾة الؿعاين مـ تضؿـ قد الؿؼام هذا يف  يقكس فدطاء
 مـ فقفا فنن ،الـقن ذي دطقة وأما» : الؼقم ابن قال ،واإلجابة الؼبقل يقجب ما

 أدوية أبؾغ مـ هق ما وذكبف بظؾؿف العبد واطرتاف تعالك، لؾرب والتـزيف التقحقد كؿال
 التقحقد فنن :الحقائج قضاء يف سبحاكف اهلل إلك القسائؾ وأبؾغ ،والغؿ والفؿ الؽرب

 وآطرتاف طـف. وتؿثقؾ وطقب كؼص كؾ   وسؾَب  ،هلل كؿال كؾ إثبات يتضؿـان تـزيفوال
 إلك فورجقطَ  هاكؽسارَ  ُب قجِ ويُ  والعؼاب، والثقاب بالشرع العبد إيؿان يتضؿـ ؾؿبالظ  
 وقع قد أمقرٍ  أربعة ففاهـا :ربف إلك وافتؼاره بعبقديتف وآطرتاف طثرتف، فتَ واستؼالَ  اهلل

 .(1)«وآطتراف ،والعبودية والتـزيه، لتوحقد،ا هبا: التقسؾ

 ہ ہ ہ ہ﴿ تعالك: قال ولفذا:  يقكس فلـبق   اهلل استجاب وقد
 الغؿ   مـ قـاهوكج   الحقت بطـ يف دطاكا إذ :اكاإي   دطاءه لققكس فاستجبـا أي: :﴾ھھ
  الحقت. بطـ يف حبسف بسبب كان الذي

 دطقةٌ  وأهنا ،قةالدط هذه كؿال فقف :﴾ے ھ ھ﴿ تعالك: وققلف
 كرب مـ يقكس أكجقـا وكؿا ثـاؤه: جؾ يؼقل» : الطبري جرير ابن قال .مستجابةٌ 
 استغاثقا إذا كرهبؿ مـ الؿممـقـ كـجل كذلؽ دطاكا، إذ البحر يف الحقت بطـ يف الحبس

                                                           
 (.4/218) «زاد الؿعاد» (7)
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 دعاء يىوس 

 .(1)«ودطقكا بـا

 حال يف ءطاالد   هبذا اقْ طَ دَ  إذا ؿاسق   وٓ» وقال: ،هذا من اكحوً   كثقر ابن وذكر
 والرتمذي أحؿد رواه ما أورد ثؿ (2)«إكبقاء سقد طـ هبا الدطاء يف رغقبالت   جاء فؼد :البالء

 ذْ إِ  ونِ الـ   يذِ  ةُ وَ طْ دَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  وقاص أبل بـ سعد طـ وغقرهؿا
 ،﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :وِت الُح  نِ طْ بَ  يفِ  وَ هُ وَ  هب  رَ  اطَ دَ 
 .(3)«هُ لَ  قَب جِ تُ اْس  ٓ  إِ  ط  قَ  ءٍ يْ َش  يفِ  مٌ ؾِ ْس مُ  ٌل ُج رَ  افَ بِ  عُ ْد يَ  مْ لَ 
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 (.76/185) «الطربي تػسقر» (7)
 (.5/161) «كثقرتػسقر ابـ » (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة780
ّ
القسم الرابع: جوامع األدعية في الكتاب والسن

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء يىوس 

 .(1)«ودطقكا بـا

 حال يف ءطاالد   هبذا اقْ طَ دَ  إذا ؿاسق   وٓ» وقال: ،هذا من اكحوً   كثقر ابن وذكر
 والرتمذي أحؿد رواه ما أورد ثؿ (2)«إكبقاء سقد طـ هبا الدطاء يف رغقبالت   جاء فؼد :البالء

 ذْ إِ  ونِ الـ   يذِ  ةُ وَ طْ دَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  وقاص أبل بـ سعد طـ وغقرهؿا
 ،﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :وِت الُح  نِ طْ بَ  يفِ  وَ هُ وَ  هب  رَ  اطَ دَ 
 .(3)«هُ لَ  قَب جِ تُ اْس  ٓ  إِ  ط  قَ  ءٍ يْ َش  يفِ  مٌ ؾِ ْس مُ  ٌل ُج رَ  افَ بِ  عُ ْد يَ  مْ لَ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار781
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(6) 

 

 بلسالقب العزيز كتابف مـ كثقرة مقاضع يف  مقسك كبقف قصة تعالك اهلل ساق لؼد
  فك  ٕ :اوطربً مقاقػ مـفا أكثرُ  وٓ قصتف، مـ أطظؿُ  الؼرآن قصص يف ولقس ،متـقطةٍ 
 بـل الـاس طرفف شعب أطـت وطالج وجـقَده، فرطقنَ  :اريخالت   طرفف صاغقةٍ  أكرب طالج

 سآت.الر   أضفر مـ ورسالتف اتؿ  فَ الؿَ  أققى مـ  مقسك مفؿة فؽاكت إسرائقؾ،
 اهلل فقف دطا طديدةٍ  مقاقػ طؾك الؽريؿ الؼرآن يف  مقسك ةقص   اشتؿؾت وقد
 العالؿقـ، رب هلل طبقديتف وتؿام ،وخضقطف فذل   كؿال طؾك لةدا طظقؿةٍ  بدطقاٍت  تعالك
 . ربف طـد شلكف وطؾق ،ووجاهتف مؽاكتف وطؾك

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ تعالك: ققلف يف جاء ما : موسى دطاء فؿن
 ااستغػارً  : مقسك قالف قد الدطاء وهذا ،[76:]الؼصص ﴾گ گ گ ک کک

 مساطدة َقَصدَ  فـ  لؽِ وَ  لؼتؾف، قصد غقر مـ خطلً  اق  قبط رجاًل  لؼتؾف سبحاكف فرب   إلك وتقبةً 
 يده، بؼبضة ضربف أي: :مقسك فقكزه الؼبطل، طؾك بف استغاث شقعتف مـ إسرائقؾل رجؾ
 بذلؽ، امعتذرً  الؼدر إلك َؾ عْ الػِ  هذا  ْب ُس ـْ يَ  ولؿ ، مقسك لؼقة ،طؾقف فؼضك

  قتادة طن َي وِ رُ  ما معـك هذاو ،فقف بَب الس   كان ٕكف وآستغػار: بالتقبة بادر بؾ
 ج،الؿخرَ  أيـ مـ  اهلل كبل   وطرف» قال: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ تعالى: قوله يف

 .(1)«فرب   طؾك فذكبَ  ُيؾؼ فؾؿ ،الؿخرج فلراد
 لف الذي الؽافر قتؾ أن» الؼصة: هذه فوائد من  عديِس  ابن العالمة ذكر وقد

 ،«إلقف وتاب اهلل واستغػر الؼبطل، قتؾف طؾك كدم مقسك فنن يجقز، ٓ طرٍف  أو بعؼدٍ  طفدٌ 
 الؿػسديـ الجباريـ مـ يعد حؼ بغقر الـػقس يؼتؾ الذي أن» فوائدها: من اأيًض  وذكر

                                                           
 (.6/199) «الدر الؿـثقر»أورده السققصل يف  (7)
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 (1) دعاء مىس ى 

 الشرعُ  دَ رِ يَ  حتك ،ٌح ؾِ ْص مُ  أكف زطؿ ولق اإلرهاب، ذلؽ مـ غرضف كان ولق إرض، يف
 اهـ. .(1)«الـػس قتؾ قُح بِ يُ  بؿا

 الؿـدفعقـ بعض طؾقف ما فسادُ  ؿعؾَ يُ   ذكره الذي الؿتقـ الؽالم وهبذا
 وقتؾ الؿطؿئـقـ وإخافة أمـقـ، وإرطاب الؿممـقـ إرهاب جعؾقا مؿـ ريـوالؿتفق  

 يف اريـالجب   مـ الحؼقؼة يف وهؿ بزطؿفؿ، لإلصالح سبقاًل  والؿستلمـقـ الؿسؾؿقـ
 الؿػسديـ. ومـ ،إرض
 ،الؼبطل   لؼتؾف مـف لقثلروا بف تؿرونيل إقباط بلن ُأخرب لؿا أكف : موسى دطاء ومن

 مب﴿ تعالك: اهلل قال كؿا الحال، هذه يف  فرب   اداطقً  ،بـػسف افرارً  الؿديـة مـ خرج
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىث مث جث يت ىت مت خت جتحت يب ىب

 .[22-27:]الؼصص ﴾ڀ ڀ پ

 يلتؿرون الذيـ وققمف فرطقن مـ بالـجاة دطاءٌ  ﴾مث جث يت ىت مت﴿ فؼقلف:
 لؾؼتؾ، مـف قصد غقر مـ اغضبً  وفعؾف ذكبف، مـ تاب قد ٕكف الؿقـ:ض اهؿوسؿ   لؼتؾف.
 أكػسفؿ ضؾؿقا ٕهنؿ :ضالؿقـ سؿاهؿ وققل: ،واطتداءٌ  مـفؿ ضؾؿٌ  بالؼتؾ لف هؿدفتقط  

 تعالك. باهلل بؽػرهؿ

 الطريؼ إلك بالفداية دطاءٌ  [22:الؼصص] ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ وققلف:
 وأخرة. الدكقا يف خقرٍ  ؾ  كُ  وإلك -ـيَ دْ مَ  هقو- قصده الذي البؾد إلك ؾقِص الؿُ  القسط
 ذلؽ، بف اهلل فػعؾ» : كثقر ابن قال سلل، ما وأططاه دطاءه اهلل استجاب وقد
 .(2)«امفدي   اهاديً  فجعؾف وأخرة، الدكقا يف الؿستؼقؿ الطريؼ إلك وهداه

 أن طؾك الطقػً  اتـبقفً  الدطاء هذا يف أن   إلك الؿؼام هذا يف عديِس  ابن العالمة وأشار
 :قـلَ قْ الؼَ  أحد طـده ْح يرتج   لؿ إذا ،بف التؽؾؿ أو العؾؿ إلك الحاجة طـد العؾؿ يف الـاضر
 بؼؾبف الحؼ   يؼصد أن بعد لقـ،قْ الؼَ  مـ قابالص   إلك يفديف أن ويسللف ،ربف يستفدي فنكف

 ؾؼاءتِ  قصد اؿ  ل  لؿقسك جرى كؿا :فحالُ  هذه ـْ مَ  ُب ق  خَ يُ  ٓ اهلل فنن :طـف ويبحث

                                                           
 (.717)ص «تقسقر الؾطقػ الؿـان» (7)
  (.6/216) «تػسقر ابـ كثقر» (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (1) دعاء مىس ى 

 الشرعُ  دَ رِ يَ  حتك ،ٌح ؾِ ْص مُ  أكف زطؿ ولق اإلرهاب، ذلؽ مـ غرضف كان ولق إرض، يف
 اهـ. .(1)«الـػس قتؾ قُح بِ يُ  بؿا

 الؿـدفعقـ بعض طؾقف ما فسادُ  ؿعؾَ يُ   ذكره الذي الؿتقـ الؽالم وهبذا
 وقتؾ الؿطؿئـقـ وإخافة أمـقـ، وإرطاب الؿممـقـ إرهاب جعؾقا مؿـ ريـوالؿتفق  

 يف اريـالجب   مـ الحؼقؼة يف وهؿ بزطؿفؿ، لإلصالح سبقاًل  والؿستلمـقـ الؿسؾؿقـ
 الؿػسديـ. ومـ ،إرض
 ،الؼبطل   لؼتؾف مـف لقثلروا بف تؿرونيل إقباط بلن ُأخرب لؿا أكف : موسى دطاء ومن

 مب﴿ تعالك: اهلل قال كؿا الحال، هذه يف  فرب   اداطقً  ،بـػسف افرارً  الؿديـة مـ خرج
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىث مث جث يت ىت مت خت جتحت يب ىب

 .[22-27:]الؼصص ﴾ڀ ڀ پ

 يلتؿرون الذيـ وققمف فرطقن مـ بالـجاة دطاءٌ  ﴾مث جث يت ىت مت﴿ فؼقلف:
 لؾؼتؾ، مـف قصد غقر مـ اغضبً  وفعؾف ذكبف، مـ تاب قد ٕكف الؿقـ:ض اهؿوسؿ   لؼتؾف.
 أكػسفؿ ضؾؿقا ٕهنؿ :ضالؿقـ سؿاهؿ وققل: ،واطتداءٌ  مـفؿ ضؾؿٌ  بالؼتؾ لف هؿدفتقط  

 تعالك. باهلل بؽػرهؿ

 الطريؼ إلك بالفداية دطاءٌ  [22:الؼصص] ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ وققلف:
 وأخرة. الدكقا يف خقرٍ  ؾ  كُ  وإلك -ـيَ دْ مَ  هقو- قصده الذي البؾد إلك ؾقِص الؿُ  القسط
 ذلؽ، بف اهلل فػعؾ» : كثقر ابن قال سلل، ما وأططاه دطاءه اهلل استجاب وقد
 .(2)«امفدي   اهاديً  فجعؾف وأخرة، الدكقا يف الؿستؼقؿ الطريؼ إلك وهداه

 أن طؾك الطقػً  اتـبقفً  الدطاء هذا يف أن   إلك الؿؼام هذا يف عديِس  ابن العالمة وأشار
 :قـلَ قْ الؼَ  أحد طـده ْح يرتج   لؿ إذا ،بف التؽؾؿ أو العؾؿ إلك الحاجة طـد العؾؿ يف الـاضر
 بؼؾبف الحؼ   يؼصد أن بعد لقـ،قْ الؼَ  مـ قابالص   إلك يفديف أن ويسللف ،ربف يستفدي فنكف

 ؾؼاءتِ  قصد اؿ  ل  لؿقسك جرى كؿا :فحالُ  هذه ـْ مَ  ُب ق  خَ يُ  ٓ اهلل فنن :طـف ويبحث

                                                           
 (.717)ص «تقسقر الؾطقػ الؿـان» (7)
  (.6/216) «تػسقر ابـ كثقر» (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 وقد ،﴾ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ قال: ،إلقفا ـعق  الؿُ  الطريؼ يدري وٓ ،يـدْ مَ 
 .(1)وتؿـاه رجاه ما وأططاه ،اهلل هداه

ـْ  ولؿ ،مبؾغ كؾ   الجقع بف وبؾغ ،السػر بف دَ جفِ  الؿ   أكف : دطائه ومن  مـ معف يؽ
 ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ ف:رب   اقً مسرتزِ  الحال هذه يف قال ،يلكؾف ما الطعام
 .[24:]الؼصص
 مـ بف لؿا يلكؾف ما الدطاء هذا يف صؾب  مقسك أن طؾك رونالؿػس   أجؿع وقد
 وهق الخقر، مـ إلقف اهلل أكزل ما إلك فؼقرٌ  بلكف لحالف وصٌػ  هذا فنن :ديدالش   الجقع
 . اهلل إلك القسائؾ أبؾغ مـ وهذا :إلقف الخقر إكزاَل  اهلل لسمال ـٌ متضؿ  

 وصػاتف بلسؿائف إلقف ؾيتقس   أن اطلالد   مـ يحب كؿا اهلل إن» : عديِس  ابنُ  قال
 وطدم وفؼره ،وطجزه بضعػف إلقف يتقسؾ أن مـف يحب فنكف والخاصة، العامة وكعؿف
 ڍ﴿ : مقسك قال كؿا كػسف، طـ إضرار ودفع ،مصالحف تحصقؾ طؾك قدرتف
 هلل وآفتؼار لؿسؽـةوا عضر  الت   إضفار مـ ذلؽ يف لؿا ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 اهـ. .(2)«طبدٍ  كؾ   حؼقؼة هق الذي
 :لخربا بصقغة يسلل وتارة ،الطؾب بصقغة يسلل تارةً  السائؾ الطالب أن ظُ َح اَل ويُ 

 وكؿالٍ  غـك مـ الؿسمول حال بقصػ اوإم   وضعػ، واحتقاج فؼرٍ  مـ حالف بقصػ إما
ـ    لؿسمول.ا وحال السائؾ حال الحالقـ: بقصػ اوإم   وططاء وَم

 ومقٓه، ربف إلك واحتقاجف فؼره وأضفر ،حالف طقةالد   هذه يف وصػ  ومقسك
 طؾقف. ـ  الؿَ  ومقآةَ  إلقف الخقر إكزاَل  سبحاكف سمالف ـيتضؿ   وهق

ـ   فقالك سلل فقؿا اهلل أجابف وقد  ديـمَ  يف  َل ؼِ وبَ  العطاء، لف وأجزل ،طؾقف الؿ
ًٓ  واجتباه اهلل اصطػاه نأ إلك ورزق خقر ويف ،وطافقة أمـ يف  ،اكريؿً  اوكبق   اأمقـً  رسق

 بققـ.الـ   جؿقع وطؾك ،طؾقف وبركاتف وسالمف اهلل صؾقات

                                                           
 (.712-717)ص« تقسقر الؾطقػ الؿـان»اكظر:  (7)
 (.712)ص:« تقسقر الؾطقػ الؿـان» (2)
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 إلك لدطقهتؿ وققمف فرطقن إلك بعثف الؿ   تعالك اهلل أن : موسى دطاء ومن
 تعالك: اهلل قال كؿا :يـالد   وبقان سالةر  ال تبؾقغ يف طؾقف يػتح أن  ربف سلل اإلسالم،

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿
 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
 .[15-25:]صف ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 مـ سمال هذا» : كثقر ابن الحافظ قال كؿا :طظقؿٍ  مؼامٍ  يف طظقؿ دطاءٌ  وهذا
 وخطب طظقؿ بلمر أمره قد فنكف :بف بعثف فقؿا هصدرَ  لف يشرح أن  لربف  مقسك
هؿ وأجربِهؿ ذاك، إذ إرض وجف طؾك مؾؽ أطظؿ إلك بعثف جسقؿ،  هؿوأكثرِ  اكػرً  وأشد 

 ،اهللَ  ُف عرِ يَ  ٓ أكف كطَ اد   أن أمره مـ بؾغ ،ادً تؿر   وأبؾغفؿ وأصغاهؿ امؾؽً  وأطؿرهؿ اجـقدً 
  .(1)«غقره اإلفً  لرطاياه يعؾؿ وٓ

 هبا يستعقـ معـقية، ةٌ قق   ففنك   :لنالش   هذا يف كبقرةٌ  ةٌ أهؿقّ  لف لصدرا بشرح والدطاء
 ،الؿشاق   واحتؿال لؾصرب مدطاةٌ  ففنك   الؽربى، ةفؿ  الؿَ  تؾؽ أداء طؾك  مقسك اهلل كبل  

 عػالض   أسباب مـ ففل :والسآمة درالص   ضقؼ وأما .وكشاط هبؿة الدطقة طؾك واإلقبال
 قال كؿا :تعالك اهلل إلك ودطقهتؿ الخؾؼ لفداية يصؾح ٓ حالف هذا ـْ ومَ  العزيؿة، قروَخ 
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  فلـبق   سبحاكف اهلل

 .[759:طؿران ]آل ﴾ٹٹ ٹ ٿ

                                                           
 (.5/276« )ابـ كثقرتػسقر » (7)

   
 611  

 

  موسىدعاء 
 

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 إلك لدطقهتؿ وققمف فرطقن إلك بعثف الؿ   تعالك اهلل أن : موسى دطاء ومن
 تعالك: اهلل قال كؿا :يـالد   وبقان سالةر  ال تبؾقغ يف طؾقف يػتح أن  ربف سلل اإلسالم،

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿
 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
 .[15-25:]صف ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 مـ سمال هذا» : كثقر ابن الحافظ قال كؿا :طظقؿٍ  مؼامٍ  يف طظقؿ دطاءٌ  وهذا
 وخطب طظقؿ بلمر أمره قد فنكف :بف بعثف فقؿا هصدرَ  لف يشرح أن  لربف  مقسك
هؿ وأجربِهؿ ذاك، إذ إرض وجف طؾك مؾؽ أطظؿ إلك بعثف جسقؿ،  هؿوأكثرِ  اكػرً  وأشد 

 ،اهللَ  ُف عرِ يَ  ٓ أكف كطَ اد   أن أمره مـ بؾغ ،ادً تؿر   وأبؾغفؿ وأصغاهؿ امؾؽً  وأطؿرهؿ اجـقدً 
  .(1)«غقره اإلفً  لرطاياه يعؾؿ وٓ

 هبا يستعقـ معـقية، ةٌ قق   ففنك   :لنالش   هذا يف كبقرةٌ  ةٌ أهؿقّ  لف لصدرا بشرح والدطاء
 ،الؿشاق   واحتؿال لؾصرب مدطاةٌ  ففنك   الؽربى، ةفؿ  الؿَ  تؾؽ أداء طؾك  مقسك اهلل كبل  

 عػالض   أسباب مـ ففل :والسآمة درالص   ضقؼ وأما .وكشاط هبؿة الدطقة طؾك واإلقبال
 قال كؿا :تعالك اهلل إلك ودطقهتؿ الخؾؼ لفداية يصؾح ٓ حالف هذا ـْ ومَ  العزيؿة، قروَخ 
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  فلـبق   سبحاكف اهلل

 .[759:طؿران ]آل ﴾ٹٹ ٹ ٿ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 يف  قال ولفذا :وتقفقؼف تعالك اهلل تقسقر مـ بد ٓ واكشراحف الصدر سعة ومع
 قينطَ  أكت تؽـ لؿ إن أي:» : ركثق ابن الحافظ قال .﴾ۋ ۋ ٴۇ﴿ طاء:الدّ  هذا

ٓ   ،وضفقري وطضدي ،وكصقري  .(1)«بذلؽ لل صاقة فال وإ

 إمقر جؿقعَ  يليت أن اطللؾد   يقسر أن :إمر تقسقر ومـ» : عديِس  ابن وقال
 إلك ؾةالؿقِص  رقالط   بلقرب ويدطقه لف، ُب يـاِس  بؿا أحد كؾ ويخاصب أبقاهبا، مـ

 .(2)«ققلف بقلقَ 

 :بالؼقل واإلففام البقان طؾك الداطل قدرةَ  اهلل إلك الدطقة وسائؾ أهؿ   مـ إن ثؿ 
 ې ېې ۉ ۉ ۅ﴿ ققلف: يف بذلؽ، طؾقف يػتح أن ربف  مقسك دطا ولفذا
 الؽالم، طـف ػفؿيُ  يؽاد ٓ ٌؾ ؼَ ثِ  مقسك لسان يف كان فأك   رونالؿػس   ذكر وقد .﴾ې

 مـ التام الؿؼصقد ولقحصؾ ققلف، قالقػفؿ لساكف مـ طؼدةً  ؾ  يحُ  أن تعالك اهلل فسلل
 الؿعاين. طـ والبقان والؿراجعة الؿخاصبة

 : موسى قصة من الؿستػادة الػوائد جؿؾة من  سعدي ابن العالمة ذكر ولذا
 مـ مقسك صؾب لفذا :الدطقة إقامة وطؾك عؾقؿالت   طؾك يعقـ امؿ   والبقان الػصاحة أن»

 الػفؿ حصؾ إذا فقفا طقَب  ٓ ثغةالؾ   وأن ف،ققلَ  قالقػؼف لساكف مـ طؼدةً  ؾ  يحُ  أن ربف
 سلل بؾ فا،كؾ   ثغةالؾ   زواَل  يسلل لؿ أكف :فرب   مع  مقسك أدب كؿال ومـ .لؾؽالم
 يسللقن إكؿا سؾالر  » : البصري الحسن قال .(3)«الؿؼصقد بف يحصؾ ما إزالة

 .(4)«بؼقة لساكف يف بؼقت ولفذا الحاجة، بحسب

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ : مقسك قال ثؿ
 .﴾ېئ ېئ ېئ

                                                           
 (.5/276« )ابـ كثقرتػسقر » (7)
 (.587)ص:« ابـ سعديتػسقر » (2)
 (.716)ص:« تقسقر الؾطقػ الؿـان» (1)
 (.2/61) «البداية والـفاية»أورده ابـ كثقر يف  (4)

.  
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 (2) دعاء مىس ى 

 طـف، خارجل أمر يف مقسك مـ سمال اأيًض  وهذا» :كثقر ابن الحافظ قال
 التعؾقؾ بقانُ  الؽريؿ الؼرآن مـ آخر مقضع يف وجاء .(1)«لف هارون أخقف مساطدة وهق
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ ققلف: مـ طـف اهلل حؽاه ما وهق مقسك، مـ مالالس   لفذا
 سلل  فؿقسك ،[14:]الؼصص ﴾وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې
  وجاهتف مـ وهذا الرسالة، وتبؾقغ ةبق  الـ   يف لف اشريؽً  هارون أخاه يجعؾ أن ربف
 :أهؾف مـ قـُفُ عِ مُ  يؽقن أن مقسك وصؾب أخقف، إلك اهلل يقحَل  أن شػع حقـ ف،رب   طـد
 أسعدَ  أخقف طؾك أحد يؽـ لؿ فإك   ويؼال: قرابتف. اإلكسان برب وأحؼ الرب، باب مـ ٕكف

 فؼال: ،هذا سمالف يف الػائدة  مقسك ذكر ثؿ ،(2)لفارون مقسك مـ أكػع وٕخقف
 .﴾ی ی ی ی ىئ ىئ﴿

ـِ والد   كؾ فا العبادات مدار أن  طؾؿ» : سعدي ابن العالمة قال  ي
 والتؼقى، الرب طؾك ويتعاوكان يتساطدان معف أخاه يجعؾ أن اهلل فسلل اهلل، ذكر طؾك
 اأيًض  ـَ ق  وبَ  .(3)«العبادات أكقاع مـ وغقره والتفؾقؾ التسبقح مـ اهلل ذكر مـفؿا فقؽثر
 هلل، ذكرٌ  كؾ فا والعباداُت  ٕجؾف، الخؾؼ اهلل خؾؼ الذي هق أكف كؿا الذكر أن 
 بقـ القققف طؾقف نويفق   ت،شؼ   وإن اطاتبالط   الؼقام طؾك العبد يعقـ الذكر فؽذلؽ
 حقـ لؿقسك تعالك اهلل قال وقد تعالك، اهلل إلك الدطقة طؾقف ويخػػ الجبابرة، يدي
 طـ تضعػا وٓ ارَ تُ ػْ تَ  ٓ أي: :(4) [42]صف: ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ بعثف:
 .ةٌ د  وطُ  سالٌح  لؽؿا فنكف :ذكري

 ﴾يئ ىئ مئ حئ﴿ بؼقلف: كؾفا إمقر هذه يف لربف دطاءه  مقسك وختؿ
 أبصر وأكت إمقر، كؾ   يف إلقؽ فتؼاركاوا وطجزكا وضعػـا حالـا تعؾؿ» أي: :[15]صف:

                                                           
 (.5/277) «تػسقر ابـ كثقر» (7)
 (.1/128« )أبل الؿظػر السؿعاينتػسقر » (2)
 (.587)ص:« بـ سعديتػسقر ا» (1)
 (.715)ص:« قر الؾطقػ الؿـانتقس» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (2) دعاء مىس ى 

 طـف، خارجل أمر يف مقسك مـ سمال اأيًض  وهذا» :كثقر ابن الحافظ قال
 التعؾقؾ بقانُ  الؽريؿ الؼرآن مـ آخر مقضع يف وجاء .(1)«لف هارون أخقف مساطدة وهق
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ ققلف: مـ طـف اهلل حؽاه ما وهق مقسك، مـ مالالس   لفذا
 سلل  فؿقسك ،[14:]الؼصص ﴾وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې
  وجاهتف مـ وهذا الرسالة، وتبؾقغ ةبق  الـ   يف لف اشريؽً  هارون أخاه يجعؾ أن ربف
 :أهؾف مـ قـُفُ عِ مُ  يؽقن أن مقسك وصؾب أخقف، إلك اهلل يقحَل  أن شػع حقـ ف،رب   طـد
 أسعدَ  أخقف طؾك أحد يؽـ لؿ فإك   ويؼال: قرابتف. اإلكسان برب وأحؼ الرب، باب مـ ٕكف

 فؼال: ،هذا سمالف يف الػائدة  مقسك ذكر ثؿ ،(2)لفارون مقسك مـ أكػع وٕخقف
 .﴾ی ی ی ی ىئ ىئ﴿

ـِ والد   كؾ فا العبادات مدار أن  طؾؿ» : سعدي ابن العالمة قال  ي
 والتؼقى، الرب طؾك ويتعاوكان يتساطدان معف أخاه يجعؾ أن اهلل فسلل اهلل، ذكر طؾك
 اأيًض  ـَ ق  وبَ  .(3)«العبادات أكقاع مـ وغقره والتفؾقؾ التسبقح مـ اهلل ذكر مـفؿا فقؽثر
 هلل، ذكرٌ  كؾ فا والعباداُت  ٕجؾف، الخؾؼ اهلل خؾؼ الذي هق أكف كؿا الذكر أن 
 بقـ القققف طؾقف نويفق   ت،شؼ   وإن اطاتبالط   الؼقام طؾك العبد يعقـ الذكر فؽذلؽ
 حقـ لؿقسك تعالك اهلل قال وقد تعالك، اهلل إلك الدطقة طؾقف ويخػػ الجبابرة، يدي
 طـ تضعػا وٓ ارَ تُ ػْ تَ  ٓ أي: :(4) [42]صف: ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ بعثف:
 .ةٌ د  وطُ  سالٌح  لؽؿا فنكف :ذكري

 ﴾يئ ىئ مئ حئ﴿ بؼقلف: كؾفا إمقر هذه يف لربف دطاءه  مقسك وختؿ
 أبصر وأكت إمقر، كؾ   يف إلقؽ فتؼاركاوا وطجزكا وضعػـا حالـا تعؾؿ» أي: :[15]صف:

                                                           
 (.5/277) «تػسقر ابـ كثقر» (7)
 (.1/128« )أبل الؿظػر السؿعاينتػسقر » (2)
 (.587)ص:« بـ سعديتػسقر ا» (1)
 (.715)ص:« قر الؾطقػ الؿـانتقس» (4)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ـ   وأرحؿ، أكػسـا مـ بـا  فاستجاب .(1)«دطقكاك فقؿا لـا وأجب سللـاك بؿا طؾقـا فُؿ
 :[16]صف: ﴾يب ىب مب خب﴿ : فؼال ، مقسك وكؾقؿف فكبق   دطاء تعالك اهلل
 لؿقسك اجقابً  تعالك وقال فقف. والؿرغقب ةُ بَ ؾِ الط   مل:والس   ،سللَت  ما جؿقع ططقَت أُ  أي:
 ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ سمالف: طؾك اأيًض 
 ،طاءالد   لف استجاب فأك   سبحاكف فلخرب .[15 ]الؼصص: ﴾ی ی ی ی ىئ

 سبقؾ فال ،وققمف فرطقن طؾك اسؾطاكً  لفؿا وجعؾ ،بلخقف اهوقق   دهفعض   ،الرجاء لف ؼوحؼ  
 والعاقبة صروالـ   ؾبةالغَ  عؾوج اصعات،الس   أيات مـ بف دهؿاأي   بؿا أذاهؿا إلك لفؿ

ِ  :وٕتباطفؿا لفؿا الحؿقدة  قر.ِص الـ   وكعؿ ،سبحاكف هق الؿقلك ؿَ عْ فـ
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 بؾغف لؿا أكف :دطائه فؿن ، مقسك اهلل كبل دطاء طـ اماضقً  الحديث يزال ٓ
 حؽك كؿا وجربوتف، فرطقن بلس مـ بف اقذً مستع فرب   إلك التجل بالؼتؾ لف فرطقن هتديدُ 
 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال: حقث :ذلؽ تعالك اهلل

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 .[27-26 ]غافر: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 رويجوالت   ؿقيفالت   مـ وهق يؽقن، ما أطجب مـ -اهلل حفقب  - هذا فرطقن وققل
 «.ارً مذك   فرطقن صار» :-التفؽؿ سبقؾ طؾك- ؿثؾال يف يؼال ولفذا :طؾقف هق الذي لؾباصؾ
 فؿؾّ ِض يُ  أن الـاس طؾك يخاف أكف هذا كالمف يف يزطؿ فرطقن فنن :مـف تضؾقٌؾ  وهذا
 ليبد   نْ أَ  مـ مـف، طؾقفؿ ويخشك مقسك مـ الـاس طؾك شػؼيُ  اواطظً  فصار ، مقسك
 بالـاس يريد إكؿا أكف لـػسف ويزطؿ الػساد، إرض يف ظفريُ  أن أو ديـفؿ، اسالـ   طؾك

 زمان كؾ   يف اللالض   وأئؿة الباصؾ دطاة شلن وهذا شاد،الر   سبقؾ إلك وهدايَتفؿ الخقرَ 
 ،اوخبثً  افسادً  هؿوأشد   تعالك اهلل خؾؼ شر   مـ أكف مع ذلؽ فرطقن قال وقد :ومؽان

 طؾقف. اوتعالقً  الحؼ طؾك ارً وتؽب   بالعؼقل، اواستخػافً  بالـاس اومؽرً 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ الـاس: افً ومـب   تعالك اهلل اداطقً   مقسك قال فذاول
 .[27 ]غافر: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 لبرب   -الؼقم أيفا- استجرت إين» الدطاء: هذا معـى يف  الطبري اإلمام قال
 بققمٍ  يممـ ٓ وصاطتف، بللقهقتف واإلقرار تقحقده طـ رَ تؽب   طؾقف، متؽرب كؾ مـ ؽؿورب  

 خص   وإكؿا أساء، بؿا والؿسلء بنحساكف، الؿحسـ فقجازي :خؾؼف فقف اهلل يحاسب

   
 617  

 

  موسىدعاء 
 

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 .[27-26 ]غافر: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 رويجوالت   ؿقيفالت   مـ وهق يؽقن، ما أطجب مـ -اهلل حفقب  - هذا فرطقن وققل
 «.ارً مذك   فرطقن صار» :-التفؽؿ سبقؾ طؾك- ؿثؾال يف يؼال ولفذا :طؾقف هق الذي لؾباصؾ
 فؿؾّ ِض يُ  أن الـاس طؾك يخاف أكف هذا كالمف يف يزطؿ فرطقن فنن :مـف تضؾقٌؾ  وهذا
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 بالـاس يريد إكؿا أكف لـػسف ويزطؿ الػساد، إرض يف ظفريُ  أن أو ديـفؿ، اسالـ   طؾك

 زمان كؾ   يف اللالض   وأئؿة الباصؾ دطاة شلن وهذا شاد،الر   سبقؾ إلك وهدايَتفؿ الخقرَ 
 ،اوخبثً  افسادً  هؿوأشد   تعالك اهلل خؾؼ شر   مـ أكف مع ذلؽ فرطقن قال وقد :ومؽان

 طؾقف. اوتعالقً  الحؼ طؾك ارً وتؽب   بالعؼقل، اواستخػافً  بالـاس اومؽرً 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ الـاس: افً ومـب   تعالك اهلل اداطقً   مقسك قال فذاول
 .[27 ]غافر: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 لبرب   -الؼقم أيفا- استجرت إين» الدطاء: هذا معـى يف  الطبري اإلمام قال
 بققمٍ  يممـ ٓ وصاطتف، بللقهقتف واإلقرار تقحقده طـ رَ تؽب   طؾقف، متؽرب كؾ مـ ؽؿورب  
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 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ٕن الحساب: بققم يممـ ٓ مؿـ باهلل آستعاذة -طؾقف وسالمف اهلل صؾقات- مقسك
 لؾعؼاب وٓ ،اراجقً  اإلحسان طؾك لؾثقاب يؽـ لؿ ،امصدقً  الحساب بققم يممـ لؿ ـْ مَ 

 الصـػ هذا مـ استجارتف كاكت ولذلؽ :اخائػً  إفعال مـ يليت ما وقبقح اإلساءة طؾك
 .(1)«خاصة الـاس مـ

 ڀ﴿ قوله: يف اأيًض  الدطاء هذا كحو  موسى كبقه طن تعالى اهلل حؽى وقد
 .[21:]الدخان ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 مـؽؿ بف واستجرت ؽؿورب   لبرب   اطتصؿت لوإك   يؼقل:» : الطبري اإلمام قال
ًٓ  ؽقني قد جؿوالر  » قال: .(2)«قنِ ؿُ ُج رْ تَ  أن  يؼال: أن والصقاب بالقد، وفعاًل  بالؾسان قق

 :ومؽروهٌ  ىأذً  الؿرجقم إلك مـف يصؾ الذي رجؿفؿ معاين كؾ   مـ فبرب   مقسك استعاذ
 .(3)«بالقد بالحجارة ارجؿً  أو بالؾسان، ذلؽ كان اشتؿً 

ـٍ  غقر ارً متؽب   كان مـ أن :الؽريم السقاق هذا من ويستػاد  يحؿؾف الحساب بققم ممم
 هذا شر   مـ باهلل يستعقذ أن الؿممـ طؾك وأن   والػساد، ر  الش   طؾك ،إيؿاكف وطدم رهتؽب  

 أن   ، إشعري مقسك أبل طـ «داود أبل ســ» يف ثبت وقد :الخؾؼ مـ ـػالص  
 نْ مِ  َك بِ  وذُ عُ كَ وَ  ،مْ هِ ورِ ُح كُ  يفِ  َك ؾُ عَ ْج كَ  اك  إِ  م  فُ الؾ  » قال: اققمً  خاف إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ  
 .(4)«مْ هِ ورِ رُ ُش 

 كؿا :هارون وٕخقف لـػسف استغػاره : موسى دطاء من تعالى اهلل حؽى ومؿا
 ﴾ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ سبحاكف: قال

 .[757:]إطراف

 ٴۇ ۈ ۈ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا :ولؼومه لـػسه ودطاؤه استغػاره وكذلك

                                                           
 (.177-21/171) «طربيتػسقر ال» (7)
 (.27/17) «طربيتػسقر ال» (2)
 (.27/11) «طربيتػسقر ال» (1)
 .(678:)ص تؼدم تخريجف (4)
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 (3) دعاء مىس ى 

 وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ
 يئجب ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ
 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىب مب خب حب
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 .[756-755:]إطراف ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 : كثير ابن الحافظ ئليهما أشاز كما نيْ فصل   على املقام هرا في دعاؤه واشتمل

 يئجب ىئ مئ حئ جئ﴿ ققلف: وهق الؿحذور، دفع فقف :طاءالد   من لإو   الػصل
 ذلؽ. مـ والققاية بالذكب الؿماخذة برتك دطاء ففذا :﴾مب خب حب

 ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ ققلف: وهق الؿؼصقد، تحصقؾ يف :الدطاء من الثاين والػصل
 .(1)حسـة فقفؿا لـا وأثبت لـا أوجب أي: :﴾پ پ پ پ

 صؾب طؾك الؿشتؿؾ طاءالد   هبذا سبحاكف يدطقه ـْ مَ  كتابف يف تعالك اهلل مدح وقد
 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ تعالك: فؼال :وأخرة كقاالد   يف الحسـة
 ﴾ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

  .[212-217:]البؼرة

 وصرفت الدكقا يف خقر كؾ الدطقة هذه فجؿعت» : كثقر ابن الحافظ قال
 وزوجة رحبة، ودار طافقةٍ  مـ دكققي   مطؾقب كؾ تشؿؾ الدكقا يف الحسـة فنن :شر كؾ

 غقر إلك جؿقؾ، وثـاء هـلء، ومركب صالح، وطؿؾ كافع، وطؾؿ واسع، ورزق حسـة،
 الحسـة يف مـدرجة فاكؾ   فنهنا :بقـفا مـافاة وٓ ريـ،الؿػس   طبارات طؾقف اشتؿؾت مؿا ذلؽ
 الػزع مـ إمـ مـ وتقابعف الجـة دخقل ذلؽ فلطؾك أخرة يف الحسـة وأما الدكقا، يف

 وأما .الصالحة أخرة أمقر مـ ذلؽ غقرو الحساب، وتقسقر العرصات، يف إكرب
 وترك ،وأثام الؿحارم اجتـاب مـ :الدكقا يف أسبابف تقسقر يؼتضل ففق ارالـ   مـ الـجاة

                                                           
 (.1/478« )بـ كثقرتػسقر ا»اكظر:  (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (3) دعاء مىس ى 

 وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ
 يئجب ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ
 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىب مب خب حب
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 .[756-755:]إطراف ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 : كثير ابن الحافظ ئليهما أشاز كما نيْ فصل   على املقام هرا في دعاؤه واشتمل

 يئجب ىئ مئ حئ جئ﴿ ققلف: وهق الؿحذور، دفع فقف :طاءالد   من لإو   الػصل
 ذلؽ. مـ والققاية بالذكب الؿماخذة برتك دطاء ففذا :﴾مب خب حب

 ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ ققلف: وهق الؿؼصقد، تحصقؾ يف :الدطاء من الثاين والػصل
 .(1)حسـة فقفؿا لـا وأثبت لـا أوجب أي: :﴾پ پ پ پ

 صؾب طؾك الؿشتؿؾ طاءالد   هبذا سبحاكف يدطقه ـْ مَ  كتابف يف تعالك اهلل مدح وقد
 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ تعالك: فؼال :وأخرة كقاالد   يف الحسـة
 ﴾ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

  .[212-217:]البؼرة

 وصرفت الدكقا يف خقر كؾ الدطقة هذه فجؿعت» : كثقر ابن الحافظ قال
 وزوجة رحبة، ودار طافقةٍ  مـ دكققي   مطؾقب كؾ تشؿؾ الدكقا يف الحسـة فنن :شر كؾ

 غقر إلك جؿقؾ، وثـاء هـلء، ومركب صالح، وطؿؾ كافع، وطؾؿ واسع، ورزق حسـة،
 الحسـة يف مـدرجة فاكؾ   فنهنا :بقـفا مـافاة وٓ ريـ،الؿػس   طبارات طؾقف اشتؿؾت مؿا ذلؽ
 الػزع مـ إمـ مـ وتقابعف الجـة دخقل ذلؽ فلطؾك أخرة يف الحسـة وأما الدكقا، يف

 وأما .الصالحة أخرة أمقر مـ ذلؽ غقرو الحساب، وتقسقر العرصات، يف إكرب
 وترك ،وأثام الؿحارم اجتـاب مـ :الدكقا يف أسبابف تقسقر يؼتضل ففق ارالـ   مـ الـجاة

                                                           
 (.1/478« )بـ كثقرتػسقر ا»اكظر:  (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 .(1)«والحرام الشفقات

 كان قال:  أكسٍ  فعـ طاء،الد   هذا يف بالرتغقب الؿطفرة ةـ  الس   وردت ولفذا
 اـَ قِ وَ  ةً ـَ َس َح  ةِ رَ أِخ  يفِ وَ  ةً ـَ َس َح  اقَ كْ الد   يفِ  اـَ آتِ  م  فُ الؾ  » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هبا يدطق دطقةٍ  أكثرُ 

 ،ورجعـا بـاتُ  أي: :﴾ڀڀ ڀ ڀ﴿ : مقسك وققل .(2)طؾقف متػؼ «ارِ الـ   اَب َذ طَ 
 إلقؽ. وأكبـا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

│ 

                                                           
 (.156-7/155« )بـ كثقرتػسقر ا» (7)
 (.2691« )صحقح مسؾؿ»(، و6189« )يصحقح البخار» (2)
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 تعالك اهلل أططاه لذيا،  سؾقؿان اهلل كبي دطوةُ  :الؼرآن يف إكبقاء دطوات نْ مِ 

 الطقر. لغة وطؾؿف والؿؾؽ ةبق  الـ  

 چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ﴿ تعالك: اهلل قال
 ،تعالك ربف يدطق طؾقف: اهلل لـعؿة اشاكرً   وكان ،[76ؿؾ:]الـ ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 الحالص   العؿؾ طؾك بف وآستعاكة ،الؿبقـ الػضؾ هذا شؽر ؿفؾفِ يُ  أن إلقف ويبتفؾ
 أخرب كؿا :الصالحقـ اهلل طباد مع ةالجـ   بدخقل ،ورحؿتف تعالك اهلل رضقان بف اليـ الذي
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ ققلف: يف بذلؽ تعالك اهلل
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ
 .[79-77:]الـؿؾ

 اهلل يدطق كان وما ، سؾقؿان مؾؽ مـ اكبً جا -أيات هذه يف- تعالك فذكر
 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ ققلف: وهق بف، تعالك
 .﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 العظقؿ الؿؾؽ مـ اهلل أططاه وما ، لحالف أكسبفا ومـ إدطقة، أجؿع مـ وهذا
 الؿبقـ. والػضؾ

 ؽرلؾش   يؼّقضف أن اهلل مـ صؾٌب  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ فؼقلف:
 الطقر مـطَؼ  تعؾقِؿفِ  مـ غقره طؾك ةالؿزي   مـ بف فخص   ما وطؾك طؾقف، بف أكعؿ ما طؾك

 الـؿؾة. ققَل  وإسؿاِطفِ 

 سلل ولفذا :القلد طؾك كعؿةٌ  القالديـ طؾك الـعؿة أن فقف ﴾ۓ ے﴿ وققلف:
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة792
ّ
القسم الرابع: جوامع األدعية في الكتاب والسن



.  
 793 

 

 
 تعالك اهلل أططاه لذيا،  سؾقؿان اهلل كبي دطوةُ  :الؼرآن يف إكبقاء دطوات نْ مِ 

 الطقر. لغة وطؾؿف والؿؾؽ ةبق  الـ  

 چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ﴿ تعالك: اهلل قال
 ،تعالك ربف يدطق طؾقف: اهلل لـعؿة اشاكرً   وكان ،[76ؿؾ:]الـ ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 الحالص   العؿؾ طؾك بف وآستعاكة ،الؿبقـ الػضؾ هذا شؽر ؿفؾفِ يُ  أن إلقف ويبتفؾ
 أخرب كؿا :الصالحقـ اهلل طباد مع ةالجـ   بدخقل ،ورحؿتف تعالك اهلل رضقان بف اليـ الذي
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ ققلف: يف بذلؽ تعالك اهلل
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ
 .[79-77:]الـؿؾ

 اهلل يدطق كان وما ، سؾقؿان مؾؽ مـ اكبً جا -أيات هذه يف- تعالك فذكر
 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ ققلف: وهق بف، تعالك
 .﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 العظقؿ الؿؾؽ مـ اهلل أططاه وما ، لحالف أكسبفا ومـ إدطقة، أجؿع مـ وهذا
 الؿبقـ. والػضؾ

 ؽرلؾش   يؼّقضف أن اهلل مـ صؾٌب  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ فؼقلف:
 الطقر مـطَؼ  تعؾقِؿفِ  مـ غقره طؾك ةالؿزي   مـ بف فخص   ما وطؾك طؾقف، بف أكعؿ ما طؾك

 الـؿؾة. ققَل  وإسؿاِطفِ 

 سلل ولفذا :القلد طؾك كعؿةٌ  القالديـ طؾك الـعؿة أن فقف ﴾ۓ ے﴿ وققلف:
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

793



.  

. 
 794 

 

 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 بوالديه والؿراد والديف، وطؾك ،طؾقف والدكققية الديـقة كعؿتف بشؽر لؾؼقام قفقؼالت   فرب  
 .(1)الصالحات العابدات مـ وكاكت فوأم    داودُ 

ِ ؼْ وف   أي: :﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿ وققلف:  امقافؼً  لؽقكف :ترضاه اصالحً  أطؿؾ أن لـ
 والؿـؼصات. الؿػسدات مـ اسالؿً  لقجفؽ، اخالًص  ٕمرك،

 اصالحً  يؽقن قد العؿؾ أن إلك إشارةً  فقف فنن   :﴾﮴ ﮳﴿ لؼقلف: ؾلم  الت   ويـبغل
 خالص غقر لؽقكف أو سبحاكف، ٕمره مقافٍؼ  غقَر  لؽقكف :تعالك اهلل هيرضا وٓ صاحبف كظر يف

 لقجفف. اخالًص  لشريعتف، امقافؼً  كان ما إٓ إطؿال مـ تعالك اهلل يرضك فال ، لقجفف

 الحقـبالص   فللحؼـل قتـلتقف   إذا أي: :﴾﮹ ﮷﮸  ﮵﮶ ﴿ وققلف:
 مع اسؿل ِت بِ ثْ وأَ  جؿؾتفؿ، يف ـلؾْ دِخ أَ  :بؿعـى :أولقائؽ مـ إطؾك فقؼوالر   طبادك، مـ

 وإسؿاطقؾ إبراهقؿ مع يريد» : طباس ابن قال :زمرهتؿ يف واحشرين أسؿائفؿ،
 .(2)«الـبققـ ـَ مِ  بعدهؿ ـْ ومَ  ويعؼقب وإسحاق

 ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ تعالك: ققلف يف اهلل حؽاه ما : سؾقؿان اهلل كبي دطاء ومن
 ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 .[15-14ص:] ﴾﮺

 ولعل   ،اجسدً  فكرسق   طؾك ألؼك بلن  سؾقؿان فوكبق   هدَ بْ طَ  ابتؾك أكف تعالك فلخرب
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ، هريرة أبل حديث مـ «الصحقحقـ» يف ثبت ما به الؿراد
َ  : دَ اوُ دَ  نُ بْ  انُ ؿَ قْ ؾَ ُس  اَل قَ » قال:  ،قنَ عِ ْس تِ وَ  عٍ ْس تِ  وْ أَ  ةٍ أَ َر امْ  ةِ ائَ مِ  ىؾَ طَ  ةَ ؾَ قْ الؾ   ن  وفَ صُ َٕ

 نْ إِ  :ْل ؼُ يَ  مْ ؾَ فَ  .اهللُ  اءَ َش  نْ إِ  :ْل قُ  :هُ بُ احِ َص  هُ لَ  اَل ؼَ فَ  ،اهللِ  قلِ بِ َس  يفِ  ُد اهِ َج يُ  سٍ ارِ ػَ بِ  يلتِ يَ  ن  فُ ؾ  كُ 
 هِ دِ قَ بِ  دٍ ؿ  َح مُ  ُس ػْ كَ  يذِ ال  وَ  ،لٍ ُج رَ  ق  ِش بِ  ْت اءَ َج  ةٌ َد احِ وَ  ةٌ أَ رَ امْ  ٓ  إِ  ن  فُ ـْ مِ  ْل ؿِ ْح يَ  مْ ؾَ فَ  ،اهللُ  اءَ َش 

 ،ولدٍ  بشؼ   اهلل فابتاله ،(3)«ونَ عُ ؿَ ْج أَ  ااكً َس رْ فُ  اهللِ  قلِ بِ َس  يفِ  واُد اهَ َج لَ  ؛اهللُ  اءَ َش  نْ إِ  :اَل قَ  وْ لَ 

                                                           
 (.2/127ٓبـ كثقر )« البداية والـفاية»اكظر:  (7)
  (.1/477) «تػسقره»أورده البغقي يف  (2)
 (.7654« )مسؾؿصحقح »(، و2879« )البخاريصحقح » (1)
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 دعاء سليمان 

 أربعقـ مؾؽف طؾك طتسؾ   الذي الجـل صخر هق فق  كرِس  طؾك لؼلأُ  الذي الجسد إن وققل:
 طؾقفا. دُ ؿَ عتَ يُ  وٓ ،إسرائقؾ بـل ارأخب يف جاءت صقيؾةٍ  ةٍ قص   يف الـاس، بقـ يحؽؿ ايقمً 

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ قال: ؿ  ثَ  ـْ ومِ  :فرب   إلك تاب أي: :﴾ہ ہ﴿ وققلف:
 .﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳

 ٕحد يـبغل ٓ اؽً ؾْ مُ  لف يفب أن ابالقه   باسؿف إلقف ؾوتقس   ذكبف، مغػرة اهلل فسلل
 البشر. مـ بعده مـ

 اهلل قال :بعده مـ ٕحدٍ  يحصؾ لؿ اؽً ؾْ مُ  وأططاه لف، فغػر دطقتف اهلل استجاب وقد

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ تعالك:
 ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
 ؛اينوالث   مـف، الؼرب درجة وهل ؛لػىالز   أمريـ: الؿغػرة طؾك اهلل فزاده ،[41-16:]ص

 .(1)اهلل طـد الؿلوى وصقب ،الؿـؼؾب حسـ وهق الؿآب، حسـ

 بـ طؿرو بـ اهلل طبد طـ ،«ماجف ابـ»و «سائلالـ   ســ» يف الحديث يف بتث وقد
 سِ دِ ؼْ الؿَ  َت قْ بَ  ىـَ بَ  اؿ  لَ  ملسو هيلع هللا ىلص دَ اوُ دَ  نَ بْ  انَ ؿَ قْ ؾَ ُس  ن  أَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ، العاص

 اؽً ؾْ مُ   اهللَ  َل لَ َس وَ  .هُ قَ وتِ لُ فَ  هُ ؿَ ؽْ ُح  ُف ادِ َص يُ  اؿً ؽْ ُح   اهللَ  َل لَ َس  :ةً ثَ اَل ثَ  ًٓ اَل ِخ   اهللَ  َل لَ َس 
َ  يغِ بَ ـْ يَ  َٓ   ٌد َح أَ  هُ قَ تِ لْ يَ  ٓ  أ دِ جِ ْس الؿَ  اءِ ـَ بِ  نْ مِ  غَ رَ فَ  قنَ حِ   اهللَ  َل لَ َس وَ  .هُ قَ وتِ لُ فَ  هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  دٍ َح ِٕ
 ٓ  إِ  َيـَْفُزهُ  ٓ» وققلف:، (2)«هُ م  أُ  هُ تْ َد لَ وَ  مِ وْ قَ كَ  هِ تِ قئَ طِ َخ  نْ مِ  هُ َج رِ ْخ يُ  نْ أَ  قهِ فِ  الةُ الص   ٓ  إِ  َيـَْفُزهُ  َٓ 

 ذلؽ. إٓ يحركف ٓ أي: :«قهِ فِ  ةُ اَل الص  

 لؾؿسؾؿقـ، هد  يرُ  وأن ،هُ ققدَ  َؼ يطؾِ  وأن ،القفقد أيدي مـ أسره يػؽ أن اهلل وكسلل
 وكعؿ مسمول خقر سبحاكف إكف :القفقد رجس مـ ارً مطف   فقف الةبالص   أطقـفؿ رؼِ يُ  وأن

 القكقؾ. وكعؿ حسبـا وهق الؿلمقل،

                                                           
 (.277ٓبـ الؼقؿ )ص:« صريؼ الفجرتقـ»اكظر:  (7)
 (.7/229« )صحقح الـسائل». وصححف إلباين يف (7418« )ابـ ماجف»(، و692« )ســ الـسائل» (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء سليمان 

 أربعقـ مؾؽف طؾك طتسؾ   الذي الجـل صخر هق فق  كرِس  طؾك لؼلأُ  الذي الجسد إن وققل:
 طؾقفا. دُ ؿَ عتَ يُ  وٓ ،إسرائقؾ بـل ارأخب يف جاءت صقيؾةٍ  ةٍ قص   يف الـاس، بقـ يحؽؿ ايقمً 

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ قال: ؿ  ثَ  ـْ ومِ  :فرب   إلك تاب أي: :﴾ہ ہ﴿ وققلف:
 .﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳

 ٕحد يـبغل ٓ اؽً ؾْ مُ  لف يفب أن ابالقه   باسؿف إلقف ؾوتقس   ذكبف، مغػرة اهلل فسلل
 البشر. مـ بعده مـ

 اهلل قال :بعده مـ ٕحدٍ  يحصؾ لؿ اؽً ؾْ مُ  وأططاه لف، فغػر دطقتف اهلل استجاب وقد

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ تعالك:
 ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
 ؛اينوالث   مـف، الؼرب درجة وهل ؛لػىالز   أمريـ: الؿغػرة طؾك اهلل فزاده ،[41-16:]ص

 .(1)اهلل طـد الؿلوى وصقب ،الؿـؼؾب حسـ وهق الؿآب، حسـ

 بـ طؿرو بـ اهلل طبد طـ ،«ماجف ابـ»و «سائلالـ   ســ» يف الحديث يف بتث وقد
 سِ دِ ؼْ الؿَ  َت قْ بَ  ىـَ بَ  اؿ  لَ  ملسو هيلع هللا ىلص دَ اوُ دَ  نَ بْ  انَ ؿَ قْ ؾَ ُس  ن  أَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ، العاص

 اؽً ؾْ مُ   اهللَ  َل لَ َس وَ  .هُ قَ وتِ لُ فَ  هُ ؿَ ؽْ ُح  ُف ادِ َص يُ  اؿً ؽْ ُح   اهللَ  َل لَ َس  :ةً ثَ اَل ثَ  ًٓ اَل ِخ   اهللَ  َل لَ َس 
َ  يغِ بَ ـْ يَ  َٓ   ٌد َح أَ  هُ قَ تِ لْ يَ  ٓ  أ دِ جِ ْس الؿَ  اءِ ـَ بِ  نْ مِ  غَ رَ فَ  قنَ حِ   اهللَ  َل لَ َس وَ  .هُ قَ وتِ لُ فَ  هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  دٍ َح ِٕ
 ٓ  إِ  َيـَْفُزهُ  ٓ» وققلف:، (2)«هُ م  أُ  هُ تْ َد لَ وَ  مِ وْ قَ كَ  هِ تِ قئَ طِ َخ  نْ مِ  هُ َج رِ ْخ يُ  نْ أَ  قهِ فِ  الةُ الص   ٓ  إِ  َيـَْفُزهُ  َٓ 

 ذلؽ. إٓ يحركف ٓ أي: :«قهِ فِ  ةُ اَل الص  

 لؾؿسؾؿقـ، هد  يرُ  وأن ،هُ ققدَ  َؼ يطؾِ  وأن ،القفقد أيدي مـ أسره يػؽ أن اهلل وكسلل
 وكعؿ مسمول خقر سبحاكف إكف :القفقد رجس مـ ارً مطف   فقف الةبالص   أطقـفؿ رؼِ يُ  وأن

 القكقؾ. وكعؿ حسبـا وهق الؿلمقل،

                                                           
 (.277ٓبـ الؼقؿ )ص:« صريؼ الفجرتقـ»اكظر:  (7)
 (.7/229« )صحقح الـسائل». وصححف إلباين يف (7418« )ابـ ماجف»(، و692« )ســ الـسائل» (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ربف دطا أكف ، زكريا اهلل كبل   ةقص   يف جاء ما الؼرآن يف إكبقاء دطقات ـْ مِ  إن  

 يؽـ ولؿ يـ،بالد   والؼقام ةبق  والـ   العؾؿ يف لف اوارثً  يؽقن ،اصالحً  اولدً  يرزقف أن 
 بؽؿال طؾؿ طؾك لؽـف السـ، فب موتؼد   ،اطاقرً  امرأتف وكاكت حقاتف، يف اولدً  زقرُ  قد 
 إذ :العادة يف الؿعؾقمة أسبابف تتقفر لؿ ولق كان، اشقئً  أراد إذا سبحاكف وأكف اهلل، قدرة
 وخزائـف. شلء كؾ   مؼالقد وبقده بات،والؿسب   إسباب خالؼ هق

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل قال
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 .[6-7:]مريؿ ﴾ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ

 رغبتف، وشدةَ  حالتف ذكرَ   ازكري   بف دطا الذي العظقؿ الدطاء هذا ـتضؿ   وقد
 .طامةً  وبعباده ةً خاص   بف ورحؿتف بؼدرتف التامة وثؼتف ف،رب   مع أدبف وكؿال

 زكريا. بعبده اهلل رحؿة ذكر هذا أي: :﴾پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ ققلف:

 والرغبة. طاءالد   هق هـا داءالـ   ﴾ڀ ڀ پ﴿ لف:وقق

 ٓلةٌ دَ  فقف اخػق   دطائف بؽقن طؾقف الثـاء وهذا ،اطؾـً  ٓ اسر   أي: :﴾ڀ ڀ﴿ وققلف:
 وإطالكف. إضفاره مـ أفضؾ الدطاء إخػاء أن طؾك

 قال الؽرب، مـ ق  ورَ  مـل العظؿ ػعُ َض  أي: :﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ وققلف:
 البدن طؿقد ٕكف :العظؿ ضعػ ذكر وإكؿا» : ؼقطيالشـ إمقن محؿد العالمة

 فقف ما أشد   ٕكف البدن: جؿقع ضعػ طؾك دل وهـ فنذا بـائف، أصؾ وهق قامف،قِ  وبف
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 دعاء شكسيا 

ـَ  يستؾزم فقهـف وأصؾُبُف،  .(1)«البدن مـ غقره وه

 دلقُؾ  قَب الش   ٕن الرأس: يف قبالش   اكتشر أي: :﴾ٹ ٹ ٿ﴿ وققلف:
 وكذيره. ورائده لؿقتا ورسقل ،رِ والؽبَ  الضعػ

 ،روالؽبَ  عػالض   طـ اإلخبار هذا مـ والؿراد» : كثقر ابن الحافظ قال
 .(2)«والباصـة الظاهرة ودٓئؾف

 إلقف. بافتؼاره سبحاكف إلقف اًل متقس   لحالف ابقاكً  بذلؽ ربف وكادى 

 مـ وهذا وطجزه، بضعػف تعالك اهلل إلك ؾفتقس  » : عديِس  ابن العالمة قال
 بحقل الؼؾب ؼوتعؾ   ة،والؼق   الحقل مـ يرب الت   طؾك يدل   ٕكف اهلل: إلك القسائؾ أحب
 .(3)«وققتف اهلل

 لؿ ٕكؽ بدطائؽ: رب يا َؼ ْش أَ  لؿ أي: :﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ وققلف:
 مـ سؾػ بؿا إلقف ٌؾ تقس   ففق حاجتل، وتؼضل دطقيت تجقب كـت بؾ ،دطائل ْب تخق  

 إلك وإجابتف حقائجف قضاء مـ دهق  طَ  التل طادتف طؾك فُ يَ ارِ جَ يُ  أن اصالبً  :وإحساكف إجابتف
 .(4)سللف ما

 فؿـفا: فقف، يستحب   وما الدطاء آداب أيات هذه ـْ مِ  قدَ ػِ تُ اْس » : الؼاسؿي قال
 ل  الذ   وإضفار الدطاء يف الخضقع استحباب ومـفا: ،﴾ڀ﴿ لؼقلف: :طاءبالدّ  اإلسرار

 بـعؿف تعالك اهلل إلك ؾقس  الت   ومـفا: .﴾ٹ ٹ ٿ﴿ لؼقلف: :عػوالض   والؿسؽـة
 .(5)«﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ لؼقلف: :الجؿقؾة وطقائده

 إسرائقؾ بـل طؾك كيتقل   مـ خػت وإين أي: :﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ وققلف:

                                                           
 (.4/214) «أضقاء البقان» (7)
 (.5/216) «ابـ كثقرتػسقر » (2)
 (.569)ص:« ابـ ِسعديتػسقر » (1)
 (.1/514ٓبـ الؼقؿ ) «بدائع الػقائد»اكظر:  (4)
 (.77/4727) «محاسـ التلويؾ» (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء شكسيا 

ـَ  يستؾزم فقهـف وأصؾُبُف،  .(1)«البدن مـ غقره وه

 دلقُؾ  قَب الش   ٕن الرأس: يف قبالش   اكتشر أي: :﴾ٹ ٹ ٿ﴿ وققلف:
 وكذيره. ورائده لؿقتا ورسقل ،رِ والؽبَ  الضعػ

 ،روالؽبَ  عػالض   طـ اإلخبار هذا مـ والؿراد» : كثقر ابن الحافظ قال
 .(2)«والباصـة الظاهرة ودٓئؾف

 إلقف. بافتؼاره سبحاكف إلقف اًل متقس   لحالف ابقاكً  بذلؽ ربف وكادى 

 مـ وهذا وطجزه، بضعػف تعالك اهلل إلك ؾفتقس  » : عديِس  ابن العالمة قال
 بحقل الؼؾب ؼوتعؾ   ة،والؼق   الحقل مـ يرب الت   طؾك يدل   ٕكف اهلل: إلك القسائؾ أحب
 .(3)«وققتف اهلل

 لؿ ٕكؽ بدطائؽ: رب يا َؼ ْش أَ  لؿ أي: :﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ وققلف:
 مـ سؾػ بؿا إلقف ٌؾ تقس   ففق حاجتل، وتؼضل دطقيت تجقب كـت بؾ ،دطائل ْب تخق  

 إلك وإجابتف حقائجف قضاء مـ دهق  طَ  التل طادتف طؾك فُ يَ ارِ جَ يُ  أن اصالبً  :وإحساكف إجابتف
 .(4)سللف ما

 فؿـفا: فقف، يستحب   وما الدطاء آداب أيات هذه ـْ مِ  قدَ ػِ تُ اْس » : الؼاسؿي قال
 ل  الذ   وإضفار الدطاء يف الخضقع استحباب ومـفا: ،﴾ڀ﴿ لؼقلف: :طاءبالدّ  اإلسرار

 بـعؿف تعالك اهلل إلك ؾقس  الت   ومـفا: .﴾ٹ ٹ ٿ﴿ لؼقلف: :عػوالض   والؿسؽـة
 .(5)«﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ لؼقلف: :الجؿقؾة وطقائده

 إسرائقؾ بـل طؾك كيتقل   مـ خػت وإين أي: :﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ وققلف:

                                                           
 (.4/214) «أضقاء البقان» (7)
 (.5/216) «ابـ كثقرتػسقر » (2)
 (.569)ص:« ابـ ِسعديتػسقر » (1)
 (.1/514ٓبـ الؼقؿ ) «بدائع الػقائد»اكظر:  (4)
 (.77/4727) «محاسـ التلويؾ» (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

797 دعاء زكريا ÷
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 وكصحف شػؼتف فقف وهذا إلقؽ، طبادك يدطقَ  وٓ الؼقام حؼ   بديـؽ يؼقمَ  ٓ  أ مقيت بعد ـْ مِ 
 ضقاطف. مـ والخقف ،الديـ ققام طؾك وحرصف

 شباهبا. مـذ دُ تؾِ  ٓ زوجتل وكاكت أي: :﴾ڄ ڄ ڄ﴿ وققلف:

 : ديعْ ِس  ابن قال ،اقـً عِ مُ  اصالحً  اولدً  أي: :﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ وققلف:
 ڇ چ چ﴿ قال: ولفذا :والعؿؾ والعؾؿ الـبقة ومقراث ،يـالد   وٓية القٓية وهذه»
  ، اهلل إلك ودطقة ةوكبق   ؾؿٍ ط إرث هق إكؿا هـا الؿذكقر فاإلرث .(1)«﴾ڇڇ ڇ
 مال. إرُث  ٓ

 ،أكت ترضاه امرضق   لل هتبف الذي هذا اجعؾ أي: :﴾ڌ ڍ ڍ﴿ وققلف:
 .اؼً ؾْ وَخ  اؼً وُخؾُ  اديـً  طبادك ويرضاه

 يبؼك اصالحً  اذكرً  اولدً  اهلل سلل أكف :والحاصل» : سعدي ابن العالمة قال
 أفضؾ وهذا :خؾؼف وطـد اهلل طـد امرضق   اكبق   ويؽقن بعده، مـ اولق   ويؽقن مقتف، بعد
 إخالق لؿؽارم اجامعً  اصالحً  اولدً  يرزقف أن بعبده اهلل رحؿة ـْ ومِ  إوٓد، مـ يؽقن ما

  .(2)«ؿقَ الش   ومحامد

 ٻ ٱ﴿ تعالك: اهلل ققل :هذا  زكريا دطاء ذكر طؾى الؿشتؿؾة أيات ومن
 وقال ،[18طؿران: ]آل ﴾ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ
 .[89 ]إكبقاء: ﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك:
 أن بعد اقدً لُ وَ  فامرأتَ  فجعؾ ، زكريا كبقف لدطاء استجاب أكف تعالك اهلل أخرب وقد
 إكبقاء. مـ اكبق   وجعؾف ،يحقك سؿاه اصالحً  اذكرً  اولدً  ورزقف ،ارً طاقِ  كاكت

 ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ تعالك: قال
 وقال ،[91:]إكبقاء ﴾ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ ائ ائ ى ى

                                                           
 (.569)ص «تػسقر ابـ سعدي» (7)
 (.571-569)ص «ديتػسقر ابـ سع» (2)
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 وقال ،[7]مريؿ: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك:
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك:
 .[19 طؿران: ]آل ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 يؼص   أن ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف أمر تعالك اهلل أن   :والؿؼصود» : كثقر ابن الحافظ قال
 وكاكت ر،الؽبَ  طؾك اولدً  اهلل وهبف حقـ أمره مـ كان وما ، زكريا خرب الـاس طؾك
 ،ورحؿتف اهلل فضؾ مـ أحد يقلس ٓ كحت   ،اأيًض  تأسـ   وقد ،شبقبتفا حال يف اطاقرً  امرأتف
 .(1)«سوتؼد   تعالك فضؾف مـ يؼـط وٓ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة798
ّ
القسم الرابع: جوامع األدعية في الكتاب والسن

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء شكسيا 

 وقال ،[7]مريؿ: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك:
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك:
 .[19 طؿران: ]آل ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 يؼص   أن ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف أمر تعالك اهلل أن   :والؿؼصود» : كثقر ابن الحافظ قال
 وكاكت ر،الؽبَ  طؾك اولدً  اهلل وهبف حقـ أمره مـ كان وما ، زكريا خرب الـاس طؾك
 ،ورحؿتف اهلل فضؾ مـ أحد يقلس ٓ كحت   ،اأيًض  تأسـ   وقد ،شبقبتفا حال يف اطاقرً  امرأتف
 .(1)«سوتؼد   تعالك فضؾف مـ يؼـط وٓ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(6) 

 

 بدطائف ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  ورسقلف كبقف فقفا تعالك اهلل يلمر طديدةٌ  مقاضعُ  الؽريؿ الؼرآن يف
 طظقؿة فائدة لف والؿػقد لؾؿسؾؿ الؿـاسب ومـ .ومسللة صؾٍب  ودطاء ،وثـاءٍ  رٍ كْ ذِ  دطاء
 ذكر يف شقدالر   والؿسؾؽ ،السديد فجوالـ   الؼقيؿ الفدي مـفا ؿلقتعؾ   :طؾقفا يؼػ أن

 ودطائف.  الّرب  

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ :تعالى اهلل قول الؿواضع هذه ومن 
 .[215 ]إطراف: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 وآخره، الـفار لأو   يف ؿاسق   وٓ ،واإللحاح عضّر التّ  مع قػةً ِخ   اهلل بذكر إمر فػقفا
 الغافؾقـ. وسبقؾ الغػؾة مـ والتحذيرُ 

 ﴾ې ې﴿ بؼقلف: الؿراد أن اختار وقد-  ابن تقؿقة اإلسالم شقخ قال
 ،الصالة يف وأصال بالغدو   الؿشروع اهلل ذكر أن ومعؾقم» :-الؼؾب مع بالؾسان :أي

 الؿشروع كروالذ   والعصر، الػجر صاليتِ مثؾ الؼؾب، مع بالؾسان هق الةالص   وخارج
 مـ الؿلثقرة وإدطقة إذكار مـ وفعؾف ؿفوطؾ   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بف أمر وما تقـاَل الص   طؼب
 .(1)«صالوأ بالغدو   الـفار صريف الؿشروطة والؾقؾة الققم طؿؾ

 ڈ ڈ ڎ﴿ تعالك: ققلف :بالدطاء ملسو هيلع هللا ىلص لـبقه اهللِ  أمرُ  فقفا التي أيات ومن 
 ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 .[27-26:طؿران ]آل ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ
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د  ىا محمَّ  (1)دعاء هبّيِ

 لف اوشاكرً  ؾقف،ط متقّكاًل   لرّبف اؿً معظ   الدطاء هبذا يدطقَ  أن ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل أمر وهذا
 إلقف. اًض ومػق  

 يشاء مـ يمتقف الذي هق سبحاكف هق وأكف ف،كؾ   بالؿؾؽ دهبتػر   سبحاكف أية رفصد  »
  :غقره ٓ يشاء ـمؿ   ويـزطف

 عزّ يُ  الذي هق سبحاكف وأكف فقف، فصر  بالت   تػّرده :والثاين .بالؿؾؽ تػّرده :فإول
 فكؾ   الخقر وأن طـف، العز   ذلؽ بسؾب يشاء مـ ذّل ويُ  ،العزّ  أكقاع مـ يشاء بؿا يشاء ـْ مَ 

  .شلءٌ  مـف معف ٕحدٍ  لقس بقديف

 وطؿقم ،ففوتصر   وحده مؾؽف أية فتـاولت .﴾ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ بؼقلف: ختؿفا ثؿ
 طؿـ الؿؾؽ فُ بُ ؾْ َس فَ  خقر، فاكؾ   وأهنا بقده، فاؾ  كُ  فاِت صر  الت   هذه أن وتضّؿـت قدرتف،
 التصرف هذا فنن :لقؾالذ   الؿسؾقب إلك بالـسبة اشر   كان وإن ،خقرٌ  يشاء ـْ مَ  فوإذٓلُ  يشاء
 دؿَ حْ يُ  خقر كؾف وهذا ذلؽ، طـ تخرج ٓ والؿصؾحة والحؽؿة ،والػضؾ العدل بقـ دائر
 قالف «إلقف لقس وأكف ر  الش   طـ بتـزيفف طؾقف كـَ ثْ ويُ  دؿَ حْ يُ  كؿا :بف طؾقف كـَ ثْ ويُ  الرب طؾقف
  .(1) الؼقؿ ابـ

 إلك وإرشاد تـبقف أية هذه ويف» لًية: تػسقره يف  كثقر ابن الحافظ وقال
 إسرائقؾ بـل مـ الـبقة حّقل اهلل ٕن إّمة: وهذه ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف طؾك تعالك اهلل كعؿة شؽر
 إلك اهلل ورسقل اإلصالق، طؾك إكبقاء خاتؿ إّمل الؿؽل الؼرشل العربل الـبل إلك

ـ   ،اإلكسِ  :ـقْ ؼؾَ الث   جؿقع  فوخص   قبؾف، كان مـ محاسـ فقف اهللُ  جؿع الذي ،والج
ًٓ  وٓ إكبقاء مـ اكبق   يعطفا لؿ بخصائص  وشريعتف، باهلل العؾؿ يف الرسؾ مـ رسق
 أفاق يف تفأم   وكشر أخرة، حؼائؼ طـ وكشػف وأتقة، الؿاضقة الغققب طؾك وإصالطف

 فصؾقات :رائعوالش   إديان سائر طؾك وشرطف ديـف وإضفار ومغارهبا، إرض مشارق يف
 .(2)«والـفار الؾقؾ تعاقب ما ،يـالد   يقم إلك ادائؿً  طؾقف وسالمف اهلل

                                                           
 (.779 - 778ٓبـ الؼقؿ )ص: « شػاء العؾقؾ» (7)
 (.21-2/22« )ابـ كثقرتػسقر » (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

800
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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د  ىا محمَّ  (1)دعاء هبّيِ

 لف اوشاكرً  ؾقف،ط متقّكاًل   لرّبف اؿً معظ   الدطاء هبذا يدطقَ  أن ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل أمر وهذا
 إلقف. اًض ومػق  

 يشاء مـ يمتقف الذي هق سبحاكف هق وأكف ف،كؾ   بالؿؾؽ دهبتػر   سبحاكف أية رفصد  »
  :غقره ٓ يشاء ـمؿ   ويـزطف

 عزّ يُ  الذي هق سبحاكف وأكف فقف، فصر  بالت   تػّرده :والثاين .بالؿؾؽ تػّرده :فإول
 فكؾ   الخقر وأن طـف، العز   ذلؽ بسؾب يشاء مـ ذّل ويُ  ،العزّ  أكقاع مـ يشاء بؿا يشاء ـْ مَ 

  .شلءٌ  مـف معف ٕحدٍ  لقس بقديف

 وطؿقم ،ففوتصر   وحده مؾؽف أية فتـاولت .﴾ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ بؼقلف: ختؿفا ثؿ
 طؿـ الؿؾؽ فُ بُ ؾْ َس فَ  خقر، فاكؾ   وأهنا بقده، فاؾ  كُ  فاِت صر  الت   هذه أن وتضّؿـت قدرتف،
 التصرف هذا فنن :لقؾالذ   الؿسؾقب إلك بالـسبة اشر   كان وإن ،خقرٌ  يشاء ـْ مَ  فوإذٓلُ  يشاء
 دؿَ حْ يُ  خقر كؾف وهذا ذلؽ، طـ تخرج ٓ والؿصؾحة والحؽؿة ،والػضؾ العدل بقـ دائر
 قالف «إلقف لقس وأكف ر  الش   طـ بتـزيفف طؾقف كـَ ثْ ويُ  دؿَ حْ يُ  كؿا :بف طؾقف كـَ ثْ ويُ  الرب طؾقف
  .(1) الؼقؿ ابـ

 إلك وإرشاد تـبقف أية هذه ويف» لًية: تػسقره يف  كثقر ابن الحافظ وقال
 إسرائقؾ بـل مـ الـبقة حّقل اهلل ٕن إّمة: وهذه ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف طؾك تعالك اهلل كعؿة شؽر
 إلك اهلل ورسقل اإلصالق، طؾك إكبقاء خاتؿ إّمل الؿؽل الؼرشل العربل الـبل إلك

ـ   ،اإلكسِ  :ـقْ ؼؾَ الث   جؿقع  فوخص   قبؾف، كان مـ محاسـ فقف اهللُ  جؿع الذي ،والج
ًٓ  وٓ إكبقاء مـ اكبق   يعطفا لؿ بخصائص  وشريعتف، باهلل العؾؿ يف الرسؾ مـ رسق
 أفاق يف تفأم   وكشر أخرة، حؼائؼ طـ وكشػف وأتقة، الؿاضقة الغققب طؾك وإصالطف

 فصؾقات :رائعوالش   إديان سائر طؾك وشرطف ديـف وإضفار ومغارهبا، إرض مشارق يف
 .(2)«والـفار الؾقؾ تعاقب ما ،يـالد   يقم إلك ادائؿً  طؾقف وسالمف اهلل

                                                           
 (.779 - 778ٓبـ الؼقؿ )ص: « شػاء العؾقؾ» (7)
 (.21-2/22« )ابـ كثقرتػسقر » (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :تعالى هقولُ  بالدطاء ملسو هيلع هللا ىلص أمره فقفا التي أيات ومن 
 .[46ر:]الزم ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ذكر ما الؿشركقـ طـ ذكر بعدما طاءالد   هبذا ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  كبقف تعالك اهلل أمر وقد
 التقحقد. طـ وكػرهتؿ الشركَ  فؿُ حب   يف لفؿ ةالؿذم   مـ

 :وإرض السؿاوات فاصر هق الذي لف، شريؽ ٓ وحده اهللَ  -الـبل   فاأي  - ادع والؿعـى:
 ۋ﴿ والعالكقة، السر أي: :﴾ی ىئ ىئ﴿ سبؼ، مثالٍ  غقر طؾك خالؼفؿا أي:
 معادهؿ يقم بقـفؿ وستػصؾ دكقاهؿ، يف أي: :﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .(1)«قبقرهؿ مـ وققامفؿ

 وآستعاكة ،الحسـك بلسؿائف والدطاء تعالك اهلل إلك آلتجاء العباد تعؾقؿ هذا ويف
 شرورهؿ. مـ والسالمة ،العدو   كقد دفع طؾك وآبتفال بالتضرع

 مـ قام اإذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قالت:  طائشة طـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت وقد
 اِت اوَ ؿَ الس   رَ اصِ فَ  ،قَل افِ رَ ْس إِ وَ  قَل ائِ قؽَ مِ وَ  قَل ائِ رَ بْ جِ  ب  رَ  م  فُ الؾ  » فؼال: ،صالتف افتتح الؾقؾ

 ،ونَ ػُ ؾِ تَ ْخ يَ  قهِ فِ  وااكُ كَ  اقؿَ فِ  كَ ادِ بَ طِ  نَ قْ بَ  مُ ؽُ ْح تَ  َت كْ أَ  ،ةِ ادَ فَ الش  وَ  ِب قْ الغَ  مَ الِ طَ  ض،رْ إَ وَ 
 .(2)«قمٍ ؼِ تَ ْس مُ  اطٍ رَ ِص  ىلَ إِ  اءُ َش تَ  نْ مَ  يدِ فْ تَ  َك ك  إِ  ؛َك كِ ذْ نِ بِ  ق  الَح  نَ مِ  قهِ فِ  َف ؾِ اختُ  اؿَ لِ  يكِ دِ اهْ 

 ۋ ٴۇ ۈ﴿ تعالك: ققلف يف جاء ما :ملسو هيلع هللا ىلص الـبي به أمر الذي الدطاء ومن 
 .[729 ]التقبة: ﴾ەئ ائ ائ ى ېى ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 لؿطفرةا العظقؿة الشريعة مـ بف جئتفؿ طؿا الؽػار أطرض فنن أية: ومعـى
 وهق: طاء،الد   هذا أكت فؼؾ :امؾةالش   الؽامؾة

 اهلل. كايف  أي: :﴾ۅ ۋ﴿

ٓ   بحؼ   معبقد ٓ أي: :﴾ېې ۉ ۉ ۅ﴿  هق. إ

                                                           
 (.7/94« )بـ كثقرتػسقر ا»اكظر:  (7)
 (.571تؼدم تخريجف )ص: (2)
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د  ىا محمَّ  (1)دعاء هبّيِ

 أمقري. جؿقع فقضت وإلقف طؾقف، اطتؿدت أي: :﴾ېى ې﴿

 العرش رب   فٕك   وخالؼف: شلءٍ  كؾ   مالؽ هق أي: :﴾ەئ ائ ائ ى﴿
 الؿخؾققات، أطظؿ ٕكف :كربالذ   العرش خصو قات،الؿخؾق سؼػ هق الذي العظقؿ
 أولك. باب مـ دوكف ما فقف فقدخؾ

 قنَ حِ وَ  ُح بِ ْص يُ  قنَ حِ  مٍ وْ يَ  ل  كُ  يفِ  اَل قَ  نْ مَ » قال:  الدرداء أبل طـ الحديث ويف
 ؛اٍت ر  مَ  عَ بْ َس  ،قمِ ظِ العَ  شِ رْ العَ  ب  رَ  وَ هُ وَ  ُت ؾْ ك  وَ تَ  هِ قْ ؾَ طَ  وَ هُ  ٓ  إِ  هَ لَ إِ  َٓ  اهللُ  يَ بِ ْس َح  ي:ِس ؿْ يُ 

 «والؾقؾة الققم طؿؾ» يف السـل ابـ رواه :«ةِ رَ أِخ وَ  اقَ كْ الد   رِ مْ أَ  نْ مِ  هُ ؿ  هَ أَ  امَ   اهللُ  اهُ ػَ كَ 
 ومثؾ ثؼات، إسـاده رجال والؿقققف ،(1)امقققفً  غقره ورواه ،ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   إلك امرفقطً 
 ؿرفقع.ال سبقؾ فسبقؾف :وآجتفاد الرأي ؾِ بَ قِ  مـ يؼال ٓ هذا
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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د  ىا محمَّ  (1)دعاء هبّيِ

 أمقري. جؿقع فقضت وإلقف طؾقف، اطتؿدت أي: :﴾ېى ې﴿

 العرش رب   فٕك   وخالؼف: شلءٍ  كؾ   مالؽ هق أي: :﴾ەئ ائ ائ ى﴿
 الؿخؾققات، أطظؿ ٕكف :كربالذ   العرش خصو قات،الؿخؾق سؼػ هق الذي العظقؿ
 أولك. باب مـ دوكف ما فقف فقدخؾ

 قنَ حِ وَ  ُح بِ ْص يُ  قنَ حِ  مٍ وْ يَ  ل  كُ  يفِ  اَل قَ  نْ مَ » قال:  الدرداء أبل طـ الحديث ويف
 ؛اٍت ر  مَ  عَ بْ َس  ،قمِ ظِ العَ  شِ رْ العَ  ب  رَ  وَ هُ وَ  ُت ؾْ ك  وَ تَ  هِ قْ ؾَ طَ  وَ هُ  ٓ  إِ  هَ لَ إِ  َٓ  اهللُ  يَ بِ ْس َح  ي:ِس ؿْ يُ 

 «والؾقؾة الققم طؿؾ» يف السـل ابـ رواه :«ةِ رَ أِخ وَ  اقَ كْ الد   رِ مْ أَ  نْ مِ  هُ ؿ  هَ أَ  امَ   اهللُ  اهُ ػَ كَ 
 ومثؾ ثؼات، إسـاده رجال والؿقققف ،(1)امقققفً  غقره ورواه ،ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   إلك امرفقطً 
 ؿرفقع.ال سبقؾ فسبقؾف :وآجتفاد الرأي ؾِ بَ قِ  مـ يؼال ٓ هذا
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(1) 

 

 تعالك: ققلف :ودطائه اهلل بذكر ملسو هيلع هللا ىلص الـبي أمر فقفا ورد التي الؿواضع ومن 
 ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿
 .[777]اإلسراء: ﴾﮸

 فب  لر اتقحقدً  يؼقلف بلن ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  فكبق   تعالك اهلل أمر ،وتؿجقد ثـاء دطاء وهذا
 الؼرضي كعب بن محؿد طن إثر يف جاء وقد بف، يؾقؼ ٓ ما كؾ طـ لف اوتـزيفً  ،سبحاكف

  ؽلبق   العرب: وقالت ،اولدً  اهلل خذات   قالقا: والـصارى القفقد إن» يؼول: كان هأك  
ٓ   لؽ شريؽ ٓ  :اهلل لذل اهلل أولقاء لقٓ والؿجقس: الصابئقن وقال لؽ، هق اشريؽً  إ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ أية: هذه هللا فلكزل
 .(1)«﴾﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲

 وصػات ،الؽؿال بـعقت سبحاكف ٓختصاصف :لؾحؿد اهلل استحؼاق بقانُ  أية ويف
 طـ الغـل   لف، شريؽ ٓ بالؿؾؽ دالؿتػر   القلد، خاذات   طـ الؿـّزه سبحاكف ففق الجالل،
 بف لقتؽثر أو ذلة، مـ بف لقتعزز :مـفؿ اأحدً  كيتقل   وٓ ،مـفؿ أحدٍ  إلك يحتاج ٓ ،طباده
 .الؿتعالِ  الؽبقر سبحاكف وهق قّؾة، مـ

 ڑ ڑ ژ ژ﴿ تعالك: ققلف :بالدطاء ملسو هيلع هللا ىلص أمره فقفا التي الؿواضع ومن 
 .[81:]اإلسراء ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 تعالك اهلل سمال ـٌ متضؿ   وهق يؼقلف، أن ملسو هيلع هللا ىلص فكبق   تعالك اهلل أمر مسللة دطاء وهذا
 ک ک ڑ ڑ ژ﴿ ققلف: يف وذلؽ :دقالص   طؾك ومخرجف مدخؾف يجعؾ أن
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د  ىا محمَّ  (2)دعاء هبّيِ

 .﴾ک ک
 الثابت الحؼ   هق إشقاء هذه يف الصدق وحؼقؼة» : الؼقم ابن العالمة قال
 ذلؽ وجزاء وإطؿال، إققال مـ ولف بف كان ما وهق اهلل، إلك الؿقصؾ باهلل الؿتصؾ

 وأخرة. قاالدك   يف

 ويف هلل اثابتً  احؼ   وخروجف دخقلف يؽقن أن :دقالص   جرَ ْخ ومُ  دقالص   لدَخ فؿُ 
 غاية ٓ الذي دخؾفومُ  الؽذب خرجمُ  ضدّ  الؿطؾقب، وحصقل غقةبالبُ  ػربالظ   مرضاتف،

 الصدق جخرَ ومُ  .بدرٍ  يقم أطدائف كؿخرج طؾقفا، يؼقم ثابتةٌ  ساق لف وٓ إلقفا، يقصؾ لف
 َؾ دَخ مُ  كان الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص ؾفدَخ مُ  وكذلؽ زوة،الغ تؾؽ يف وأصحابف هق ملسو هيلع هللا ىلص جفخرَ كؿُ 

 صؾبف ما وإدراك ،والـصر والظػر ليقدالت   بف صؾفات   اهلل، مرضات وابتغاء وهلل باهلل ،صدٍق 
 يقم الؿديـة بف يدخؾقا أن أطداؤه رام الذي الؽذب ؾَخ دْ مُ  بخالف وأخرة، الدكقا يف

ّٓ  بف صؾيت   فؾؿ ولرسقلف، هلل ةً محاد   كان بؾ هلل، وٓ باهلل يؽـ لؿ فنكف إحزاب،  ذٓنالخِ إ
 حصـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل والؿحاربقـ القفقد ـَ مِ  دخؾ ـْ مَ  القفقد مدخؾ وكذلؽ والبقار،

 أصاهبؿ. ما معف أصاهبؿ كذٍب  ؾَخ دْ مُ  كان الؿ   فنكف :قريظة بـل

ـٌ  فصاحبف وهلل باهلل كان ٍج رَ خْ ومُ  ؾٍ َخ دْ مُ  فؽؾ    صدٍق  ؾَخ دْ مُ  ففق اهلل، طؾك ضام
 صدق. جخرَ ومُ 

 أطقذ إين فؿ  الؾ  » وقال: ؿاءالس   إلك رأسف رفع داره مـ خرج إذا ؾػالس   بعض وكان
 .صدٍق  مخرج الؿخرج يؽقن ٓ  أ يريد :«طؾقؽ اضامـً  فقف أكقن ٓ امخرًج  أخرج أن بؽ

رَ  ولذلؽ   :الؿديـة ودخقلف مؽة مـ ملسو هيلع هللا ىلص بخروجف ومخرجف الصدق مدخؾ ُفس 
 مداخؾف أجؾ   مـ والؿخرج الؿدخؾ هذا فنن :ؿثقؾالت   سبقؾ طؾك ذاه أن ريب وٓ

ّٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ومخارجف  :صدق مخارج ومخارجف صدق، مداخؾ فاكؾ  ومخارجف  فؿداخؾف وإ
 مرضاتف. وٓبتغاء وبلمره وباهلل، هلل هل إذ

ّٓ  رَ آَخ  مدخاًل  أو ،سققف ودخؾ بقتف مـ أحدٌ  خرج وما  فؿخرج بؽذب، أو بصدقإ

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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د  ىا محمَّ  (2)دعاء هبّيِ

 .﴾ک ک
 الثابت الحؼ   هق إشقاء هذه يف الصدق وحؼقؼة» : الؼقم ابن العالمة قال
 ذلؽ وجزاء وإطؿال، إققال مـ ولف بف كان ما وهق اهلل، إلك الؿقصؾ باهلل الؿتصؾ

 وأخرة. قاالدك   يف

 ويف هلل اثابتً  احؼ   وخروجف دخقلف يؽقن أن :دقالص   جرَ ْخ ومُ  دقالص   لدَخ فؿُ 
 غاية ٓ الذي دخؾفومُ  الؽذب خرجمُ  ضدّ  الؿطؾقب، وحصقل غقةبالبُ  ػربالظ   مرضاتف،

 الصدق جخرَ ومُ  .بدرٍ  يقم أطدائف كؿخرج طؾقفا، يؼقم ثابتةٌ  ساق لف وٓ إلقفا، يقصؾ لف
 َؾ دَخ مُ  كان الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص ؾفدَخ مُ  وكذلؽ زوة،الغ تؾؽ يف وأصحابف هق ملسو هيلع هللا ىلص جفخرَ كؿُ 

 صؾبف ما وإدراك ،والـصر والظػر ليقدالت   بف صؾفات   اهلل، مرضات وابتغاء وهلل باهلل ،صدٍق 
 يقم الؿديـة بف يدخؾقا أن أطداؤه رام الذي الؽذب ؾَخ دْ مُ  بخالف وأخرة، الدكقا يف

ّٓ  بف صؾيت   فؾؿ ولرسقلف، هلل ةً محاد   كان بؾ هلل، وٓ باهلل يؽـ لؿ فنكف إحزاب،  ذٓنالخِ إ
 حصـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل والؿحاربقـ القفقد ـَ مِ  دخؾ ـْ مَ  القفقد مدخؾ وكذلؽ والبقار،

 أصاهبؿ. ما معف أصاهبؿ كذٍب  ؾَخ دْ مُ  كان الؿ   فنكف :قريظة بـل

ـٌ  فصاحبف وهلل باهلل كان ٍج رَ خْ ومُ  ؾٍ َخ دْ مُ  فؽؾ    صدٍق  ؾَخ دْ مُ  ففق اهلل، طؾك ضام
 صدق. جخرَ ومُ 

 أطقذ إين فؿ  الؾ  » وقال: ؿاءالس   إلك رأسف رفع داره مـ خرج إذا ؾػالس   بعض وكان
 .صدٍق  مخرج الؿخرج يؽقن ٓ  أ يريد :«طؾقؽ اضامـً  فقف أكقن ٓ امخرًج  أخرج أن بؽ

رَ  ولذلؽ   :الؿديـة ودخقلف مؽة مـ ملسو هيلع هللا ىلص بخروجف ومخرجف الصدق مدخؾ ُفس 
 مداخؾف أجؾ   مـ والؿخرج الؿدخؾ هذا فنن :ؿثقؾالت   سبقؾ طؾك ذاه أن ريب وٓ

ّٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ومخارجف  :صدق مخارج ومخارجف صدق، مداخؾ فاكؾ  ومخارجف  فؿداخؾف وإ
 مرضاتف. وٓبتغاء وبلمره وباهلل، هلل هل إذ

ّٓ  رَ آَخ  مدخاًل  أو ،سققف ودخؾ بقتف مـ أحدٌ  خرج وما  فؿخرج بؽذب، أو بصدقإ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار805
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

805 دعاء نبّينا محمد ÷ )2(
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 اهـ. .(1)«الؿستعان واهلل والؽذب، دقالص   يعدو ٓ مدخؾفو واحد كؾ

 ڳ گ گ گ گ﴿ بؼقلف: تعالك اهلل سمال العظقؿ الدطاء هذا تضؿـ كؿا
 .﴾ڳ

ّٓ  إمر هبذا لف صاقة ٓ أن طؾؿ اهلل كبل إن» : قتادة قال  اسؾطاكً  فسلل ،بسؾطانٍ إ
 رحؿةٌ  السؾطان ن  وإِ  .اهلل ديـ ةوإلقام اهلل، ولػرائض اهلل، ولحدود ، اهلل لؽتاب اكصقرً 
 هؿشديدُ  فلكؾ ،بعضٍ  طؾك فؿبعُض  ٕغار ذلؽ لقٓ طباده، رفُ ضْ أَ  بقـ جعؾفا اهلل مـ

 .(2)«فؿضعقػَ 

 .(3)«بقـة حجة :﴾ ڳ ڳ﴿ : مجاهد وقال

 بسمالف الؿراد يف قتادة ققل كثقر ابـ والحافظ الطربي جرير ابـ اإلمام ورّجح
 طاداه لؿـ قفر مـ الحّؼ  مع بد   ٓ ٕكف» : كثقر ابن افظالح قال ،الـصقر السؾطان
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: قال ولفذا :وكاوأه
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ
 .[25 ]الحديد: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ

 بالسؾطان لقؿـع أي: :(4)«آنِ رْ الؼُ بِ  عُ زَ يَ  َٓ  امَ  انِ طَ ؾْ الس  بِ  عُ زَ قَ لَ  اهللَ  ن  إِ » الحديث: ويف
 القطقد مـ فقف وما ،بالؼرآن الـاس مـ كثقرٌ  يؿتـع ٓ ما وأثام الػقاحش ارتؽاب ـط

 اهـ. .(5)«القاقع هق وهذا :الشديد والتفديد إكقد

                                                           
 (.277ـ  2/271« )مدارج السالؽقـ» (7)
 (.75/59) «تػسقره»رواه الطربي يف  (2)
 (.75/59) «تػسقره»رواه الطربي يف  (1)
مقققًفا.  (، طـ طؿر بـ الخطاب 4/718« )تاريخ بغداد»أخرج كحقه الخطقب يف  (4)

« التؿفقد»عـاه ابـ طبد الرب يف وأخرج م ،فقف الفقثؿ بـ طدي، وهق كّذاب مرتوك :وإسـاده تالػ
 ، وإسـاده معضؾ.( طـ طثؿان بـ طػان 7/778)

 (.5/719) «تػسقر ابـ كثقر» (5)
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د  ىا محمَّ  (2)دعاء هبّيِ

 جؿقع يف الثابت الحؼ طؾك يجعؾف بلن تعالك هلل سماٌل  أكف :الدطاء هذا وخالصة
 طؾك ويظفره الحؼ   بف يـصر وققةً  اسؾطاكً  لف يجعؾ وأن ومخرجف، مدخؾف يف أحقالف

 خالػف. ـْ مَ  كؾ

 ے ھ ھ ھ﴿ تعالك: ققلف :بالدطاء ملسو هيلع هللا ىلص أمره فقفا التي الؿواضع ومن 
 .[24]الؽفػ: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 لؾصقاب ؼفيقف   بلن إلقف ويتقّجف فرب   يسلل أن ملسو هيلع هللا ىلص لـبقف تعالك اهلل مـ أمرٌ  وهذا
 هق صريؼ طؾك تـليثب   أي: :﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ فقؼقل: والرشد،
 وأرشد. إلقف أقرب

 ٕقرب يفديف أن بف ويثؼ ،ويرجقه اهلل يدطق أن فلمره» : عديالس   العالمة قال
 ويستػرغ جفده يبذل ثؿ حالف، هذه تؽقن بعبدٍ  وحري   الرشد، إلك الؿقصؾة رقالط  

 ديسد   وأن رّبف، مـ الؿعقكة تلتقف وأن لذلؽ، ؼف  قَ يُ  أن والرشد الفدى صؾب يف وسعف
 اهـ. .(1)«أمقره عجؿق يف

 

 
 

 

│ 

                                                           
 (.557)ص:« ابـ سعديتػسقر » (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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د  ىا محمَّ  (2)دعاء هبّيِ

 جؿقع يف الثابت الحؼ طؾك يجعؾف بلن تعالك هلل سماٌل  أكف :الدطاء هذا وخالصة
 طؾك ويظفره الحؼ   بف يـصر وققةً  اسؾطاكً  لف يجعؾ وأن ومخرجف، مدخؾف يف أحقالف

 خالػف. ـْ مَ  كؾ

 ے ھ ھ ھ﴿ تعالك: ققلف :بالدطاء ملسو هيلع هللا ىلص أمره فقفا التي الؿواضع ومن 
 .[24]الؽفػ: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 لؾصقاب ؼفيقف   بلن إلقف ويتقّجف فرب   يسلل أن ملسو هيلع هللا ىلص لـبقف تعالك اهلل مـ أمرٌ  وهذا
 هق صريؼ طؾك تـليثب   أي: :﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ فقؼقل: والرشد،
 وأرشد. إلقف أقرب

 ٕقرب يفديف أن بف ويثؼ ،ويرجقه اهلل يدطق أن فلمره» : عديالس   العالمة قال
 ويستػرغ جفده يبذل ثؿ حالف، هذه تؽقن بعبدٍ  وحري   الرشد، إلك الؿقصؾة رقالط  

 ديسد   وأن رّبف، مـ الؿعقكة تلتقف وأن لذلؽ، ؼف  قَ يُ  أن والرشد الفدى صؾب يف وسعف
 اهـ. .(1)«أمقره عجؿق يف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار807
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(1) 

 

 ٺ﴿ تعالك: ققلف :اهلل ءبدطا ملسو هيلع هللا ىلص الؽريم الـبي فقفا َر مِ أُ  التي الؿواضع ومن 
 .[774 ]صف: ﴾ٿ ٿ ٺ

 إلك اطؾؿً  زدين رب   محؿد: يا وقؾ ذكره: تعالك يؼقل» : الطبري اإلمام قال
 .(1)«يعؾؿ ٓ ما العؾؿ ئدفقا مـ بؿسللتف أمره ؿتـل،طؾ   ما

 العؾؿ فنن   :العؾؿ زيادة يسللف أن تعالك اهلل أمره» : سعدي ابن العالمة وقال
 ،لؾعؾؿ والشقق آجتفاد :إلقفا والطريؼ اهلل، مـ وهل ،مطؾقبةٌ  الخقر وكثرة خقر،

 .(2)«وقٍت  كؾ   يف إلقف وآفتؼار بف وآستعاكة اهلل وسمال

 الدطاء. هبذا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ايةطـ السـّة يف ثبت وقد

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قال:  هريرة أبل حديث مـ ماجف وابـ الرتمذي فػل
ِ عْ ػَ اكْ  م  فُ الؾ  » يؼقل: ِ تَ ؿْ ؾ  طَ  اؿَ بِ  يـ ِ ؿْ ؾ  طَ وَ  ي،ـ ِ عُ ػَ ـْ يَ  امَ  يـ  .(3)«اؿً ؾْ طِ  يكِ دْ زِ وَ  ي،ـ

 .(4)« اهلل تقفاه حتك زيادة يف ملسو هيلع هللا ىلص يزل ولؿ» : طققـة بن سػقان قال

 يف ورد اومؿ   :الدطقة هبذه طـايةٍ  طؾك ô الصالح السؾػ يزل لؿ ذلؽوك
 :يدطو كان أكه ، مسعود ابن طن قدٍ ؿَ ُح  بـ وطبد مـصقر بـ سعقد رواه ما :ذلؽ

                                                           
 (.76/787) «ط ربيتػسقر ال» (7)
 (.599)ص« بـ سعديتػسقر ا» (2)
صحقح »يف  ٕلباين(. وصححف ا1811، 257« )ســ ابـ ماجف»(، و1599« )الرتمذيجامع » (1)

 (.1/476« )الرتمذي
 (.5/172« )تػسقره»ذكره ابـ كثقر يف  (4)
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د  ىا محمَّ  (3)دعاء هبّيِ

 .(1)«اؿً ؾْ طِ وَ  اقـً ؼِ يَ وَ  افً ؼْ فِ وَ  ااكً يؿَ إِ  لكِ دْ زِ  ؿ  فُ الؾ  »

ـِ  معاويةَ  وطـ ة ب  ،ادائؿً  اإيؿاكً  أسللؽ إين ؾفؿال» يؼقل: الدرداء أبق كان قال: ُقر 
 العؾؿ ومـ ،بدائؿ لقس اإيؿاكً  اإليؿان ـَ مِ  أن فـرى :معاويةُ  قال .اؿً قق   اوهديً  ،اكافعً  اوطؾؿً 

 .(2)«بؼقؿ لقس اهديً  الفدي ومـ ،يـػع ٓ اطؾؿً 

ّٓ  آدم ابـ شلن ـْ مِ » قال: أكه  أكس بن مالك اإلمام طن ىوَ رْ ويُ   كؾ   يعؾؿ أ
 اطؾؿً  اهلل مـ يطؾب أن آدم ابـ شلن ومـ يـسك، ثؿ يعؾؿ أن آدم ابـ نشل ومـ ،شلءٍ 
 .(3)«طؾؿف إلك

 چ چ چ ڃ﴿ تعالك: ققلف :بالدطاء ملسو هيلع هللا ىلص كبقه فقفا اهلل أمر التي الؿواضع ومن 
 .[94-91:]الؿممـقن ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 هبذا يدطق أن ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  كبقف اآمرً  تعالك يؼقل» : كثقر ابن الحافظ قال
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ الـؼؿ: حؾقل طـد دطاءال

 .(4)«﴾ڌ

ِ تَ يْ رَ أَ  إن رب   يا أي: الدطاء: هذا ومعـى  هبؿ تـزلف بلن العذاب، مـ يقطدون ما لـ
 أخرجـل بؾ بقـ،الؿعذ   الظالؿقـ جؿؾة يف تجعؾـل فال رب يا ذلؽ، شاهد حاضر وأكا
 طذاهبؿ. مـ ـلوكج   مـفؿ

ـٌ  هق ما تعالك اهلل يسلل أن لؾعبد يجقز أكف طؾك دلقٌؾ  اوهذ التػسقر: أهُؾ  قال»  كائ
 .(5)«محالة ٓ

 هبؿ كّزل إذا الؿقـالظ   الؼقم يف يجعؾف ٓ تعالك اهلل أن يعؾؿ كان ملسو هيلع هللا ىلص أكف :ذلك وبقان

                                                           
 (.5/612« )الدر الؿـثقر»أورده السققصل يف  (7)
 (.47)ص ٓبـ أبل شقبة «اإليؿان» (2)
 (.1/158« )تػسقره»ذكره أبق الؿظػر السؿعاين يف  (1)
 (.5/485) «تػسقر ابـ كثقر» (4)
 (.1/488) «السؿعاينتػسقر أبل الؿظػر » (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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د  ىا محمَّ  (3)دعاء هبّيِ

 .(1)«اؿً ؾْ طِ وَ  اقـً ؼِ يَ وَ  افً ؼْ فِ وَ  ااكً يؿَ إِ  لكِ دْ زِ  ؿ  فُ الؾ  »

ـِ  معاويةَ  وطـ ة ب  ،ادائؿً  اإيؿاكً  أسللؽ إين ؾفؿال» يؼقل: الدرداء أبق كان قال: ُقر 
 العؾؿ ومـ ،بدائؿ لقس اإيؿاكً  اإليؿان ـَ مِ  أن فـرى :معاويةُ  قال .اؿً قق   اوهديً  ،اكافعً  اوطؾؿً 

 .(2)«بؼقؿ لقس اهديً  الفدي ومـ ،يـػع ٓ اطؾؿً 

ّٓ  آدم ابـ شلن ـْ مِ » قال: أكه  أكس بن مالك اإلمام طن ىوَ رْ ويُ   كؾ   يعؾؿ أ
 اطؾؿً  اهلل مـ يطؾب أن آدم ابـ شلن ومـ يـسك، ثؿ يعؾؿ أن آدم ابـ نشل ومـ ،شلءٍ 
 .(3)«طؾؿف إلك

 چ چ چ ڃ﴿ تعالك: ققلف :بالدطاء ملسو هيلع هللا ىلص كبقه فقفا اهلل أمر التي الؿواضع ومن 
 .[94-91:]الؿممـقن ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 هبذا يدطق أن ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  كبقف اآمرً  تعالك يؼقل» : كثقر ابن الحافظ قال
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ الـؼؿ: حؾقل طـد دطاءال

 .(4)«﴾ڌ

ِ تَ يْ رَ أَ  إن رب   يا أي: الدطاء: هذا ومعـى  هبؿ تـزلف بلن العذاب، مـ يقطدون ما لـ
 أخرجـل بؾ بقـ،الؿعذ   الظالؿقـ جؿؾة يف تجعؾـل فال رب يا ذلؽ، شاهد حاضر وأكا
 طذاهبؿ. مـ ـلوكج   مـفؿ

ـٌ  هق ما تعالك اهلل يسلل أن لؾعبد يجقز أكف طؾك دلقٌؾ  اوهذ التػسقر: أهُؾ  قال»  كائ
 .(5)«محالة ٓ

 هبؿ كّزل إذا الؿقـالظ   الؼقم يف يجعؾف ٓ تعالك اهلل أن يعؾؿ كان ملسو هيلع هللا ىلص أكف :ذلك وبقان

                                                           
 (.5/612« )الدر الؿـثقر»أورده السققصل يف  (7)
 (.47)ص ٓبـ أبل شقبة «اإليؿان» (2)
 (.1/158« )تػسقره»ذكره أبق الؿظػر السؿعاين يف  (1)
 (.5/485) «تػسقر ابـ كثقر» (4)
 (.1/488) «السؿعاينتػسقر أبل الؿظػر » (5)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
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حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 ققلف يف وذلؽ: فقفؿ وهق العذاب هبؿ يـزل ٓ أكف كتابف يف تعالك أخرب وقد ،العذاُب 
 تعالك ب  الر   أمر هذا ومع ،[11 إكػال:] ﴾ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ تعالك:
 امؾتجئً  لرّبف اذاكرً  إوقات كؾ يف ولقؽقن ،أجره لقعظؿ :والسمال الدطاء هبذا ملسو هيلع هللا ىلص كبقف
 بجـابف. آئذً  إلقف

 كَ رْ تَ وَ  اِت رَ قْ الَخ  َل عْ فِ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » دطائف: يف ملسو هيلع هللا ىلص ققلف الؼبقؾ هذا ومـ
ِ ْض بِ اقْ فَ  ،ةً ـَ تْ فِ  كَ ادِ بَ عِ بِ  َت دْ رَ أَ  اذَ إِ وَ  ،قنِ اكِ َس الؿَ  ب  ُح وَ  ،اِت رَ ؽَ ـْ الؿُ   .(1)«ونٍ تُ ػْ مَ  رَ قْ غَ  َك قْ لَ إِ  يـ
 كثقرة. كظائر ولف

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ تعالك: ققلف :اأيًض  الؿواضع ومن 
 .[98-97:]الؿممـقن ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 فؿٕك   هؿ:شرور ومـ ،الشقاصقـ مـ بآستعاذة ملسو هيلع هللا ىلص لـبقف تعالك اهلل مـ أمر وهذا
 تعالك. باهلل بآستعاذة :مـفؿ جاةفالـ   بالؿعروف، يـؼادون وٓ ؾ،قَ الحِ  معفؿ تـػع ٓ

 ائً مترب  تؽوقق   لؽقْ بحَ  أطتصؿ أي: :﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ وققلف:
 الشقاصقـ. هؿزات مـ تؼقـل لؽل يت،وقق   حقلل مـ

 والـخس. الدفع :غةالؾ يف وأصؾفا رة،ؿْ وتَ  اترَ ؿَ كتَ  ،ةٍ زَ ؿْ هَ  جؿع والفؿزات:

 التل الؿقتة وهق بخـؼفؿ، :وفسرت .وكػثفؿ بـػخفؿ :﴾ڻ ں﴿ رتوفس  
 ووساوسفؿ. بـزغاهتؿ :وفسرت .الجـقن تشبف

 إلك واإلغقاء القساوس دفعفؿ :﴾ڻ ں﴿دف» : الؼقم ابن قال
 «.الؼؾب

 جؿقع فقفا دخؾ ْت دَ رِ فْ أُ  إذا ﴾ڻ ں﴿ إن :-إضفر وهق- يؼال وقد» قال:
 .(2)«ذلؽ كـظائر ،اخاص   اكقطً  كاكت والـػث بالـػخ قركت وإذا آدم، بـٓ إصابتفؿ

                                                           
وصححف  ،( مـ حديث ابـ طباس 1211، والرتمذي )(5/241« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  (7)

 (.1/177« )صحقح الرتمذي»يف  إلباين
 (.755-7/754« )إغاثة الؾفػان» (2)
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د  ىا محمَّ  (3)دعاء هبّيِ

 أطقذ أي:» : سعدي ابن العالمة قال ،﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ وققلف:
 يصقبـل الذي الشر ومـ ومّسفؿ، وهؿزهؿ مباشرهتؿ بسبب يصقبـل الذي الشر مـ بؽ

 فقفا ويدخؾ ف،وأصؾ فكؾ   الشر ةماد   مـ استعاذةٌ  وهذه ووسقستفؿ، حضقرهؿ بسبب
 هذا مـ طبده اهلل أطاذ فنذا ووسقستف، مّسف ومـ الشقطان كزغات جؿقع مـ آستعاذة

 .(1)«خقرٍ  لؽؾ   ؼف  ووُ  شر كؾ   مـ ؿسؾِ  :دطاءه وأجاب ر  الش  

 ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ ققلف: يف والظاهر» : الشـؼقطي العالمة وقال
 ذلؽ كان سقاءٌ  كان، ما اكائـً  يأمقر مـ أمرٍ  يف الشقطان يحضرين أن بؽ أطقذ الؿعـى: أن

 ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ تعالك: قال كؿا :الؼرآن تالوة وقَت 
 .(2)«إوقات جؿقع يف مونالش   جؿقع مـ ذلؽ غقر أو الؿقت، حضقر طـد أو ،[98]الـحؾ:

 آستػتاح: دطاء بعد صالتف يف يؼقل كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن الحديث يف ثبت وقد
 .(3)الرتمذي رواه «هِ ثِ ػْ كَ وَ  هِ خِ ػْ كَ وَ  هِ زِ ؿْ هَ  نْ مِ  ؛قمِ جِ الر   انِ طَ قْ الش   نَ مِ  قمِ ؾِ العَ  قعِ ؿِ لس  ا اهللِ بِ  وذُ طُ أَ »

 اهلل رسقل كان قال:  العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد طـ اأيًض  الحديث يف وثبت
 نْ مِ  ةِ ام  الت   اهللِ  اِت ؿَ ؾِ ؽَ بِ  وذُ طُ أَ  ،اهللِ  مِ ْس ابِ » الػزع: مـ قمالـ   طـد كؼقلفـ كؾؿاٍت  ؿـايعؾ   ملسو هيلع هللا ىلص

 داود وأبق أحؿد رواه «ونَ رُ ُض ْح يَ  نْ أَ وَ  قنِ اصِ قَ الش   اِت زَ ؿَ هَ  نْ مِ وَ  ،هِ ادِ بَ طِ  ر  َش وَ  هِ ابِ ؼَ طِ وَ  هِ بِ َض غَ 
 .(4)والرتمذي

 ،مـف وإياكؿ اهلل أطاذكا .كثقرةٌ  الرجقؿ الشقطان مـ باهلل ذعق  الت   يف القاردة وإحاديث
 ف.وكػث وكػخف هؿزه ومـ

                                                           
 (.651)ص« تػسقر ابـ سعدي» (7)
  (.5/879« )أضقاء البقان» (2)
 (، وابـ ماجف242) «جامع الرتمذي»(، و775، وأبق داود )(5/771) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1)

لباين يف أبل سعقد الخدري مـ حديث  (817)  (.7/749« )صحقح الرتمذي»، وصححف ٕا
 .(511:)ص تؼدم تخريجف (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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د  ىا محمَّ  (3)دعاء هبّيِ

 أطقذ أي:» : سعدي ابن العالمة قال ،﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ وققلف:
 يصقبـل الذي الشر ومـ ومّسفؿ، وهؿزهؿ مباشرهتؿ بسبب يصقبـل الذي الشر مـ بؽ

 فقفا ويدخؾ ف،وأصؾ فكؾ   الشر ةماد   مـ استعاذةٌ  وهذه ووسقستفؿ، حضقرهؿ بسبب
 هذا مـ طبده اهلل أطاذ فنذا ووسقستف، مّسف ومـ الشقطان كزغات جؿقع مـ آستعاذة

 .(1)«خقرٍ  لؽؾ   ؼف  ووُ  شر كؾ   مـ ؿسؾِ  :دطاءه وأجاب ر  الش  

 ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ ققلف: يف والظاهر» : الشـؼقطي العالمة وقال
 ذلؽ كان سقاءٌ  كان، ما اكائـً  يأمقر مـ أمرٍ  يف الشقطان يحضرين أن بؽ أطقذ الؿعـى: أن

 ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ تعالك: قال كؿا :الؼرآن تالوة وقَت 
 .(2)«إوقات جؿقع يف مونالش   جؿقع مـ ذلؽ غقر أو الؿقت، حضقر طـد أو ،[98]الـحؾ:

 آستػتاح: دطاء بعد صالتف يف يؼقل كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن الحديث يف ثبت وقد
 .(3)الرتمذي رواه «هِ ثِ ػْ كَ وَ  هِ خِ ػْ كَ وَ  هِ زِ ؿْ هَ  نْ مِ  ؛قمِ جِ الر   انِ طَ قْ الش   نَ مِ  قمِ ؾِ العَ  قعِ ؿِ لس  ا اهللِ بِ  وذُ طُ أَ »

 اهلل رسقل كان قال:  العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد طـ اأيًض  الحديث يف وثبت
 نْ مِ  ةِ ام  الت   اهللِ  اِت ؿَ ؾِ ؽَ بِ  وذُ طُ أَ  ،اهللِ  مِ ْس ابِ » الػزع: مـ قمالـ   طـد كؼقلفـ كؾؿاٍت  ؿـايعؾ   ملسو هيلع هللا ىلص

 داود وأبق أحؿد رواه «ونَ رُ ُض ْح يَ  نْ أَ وَ  قنِ اصِ قَ الش   اِت زَ ؿَ هَ  نْ مِ وَ  ،هِ ادِ بَ طِ  ر  َش وَ  هِ ابِ ؼَ طِ وَ  هِ بِ َض غَ 
 .(4)والرتمذي

 ،مـف وإياكؿ اهلل أطاذكا .كثقرةٌ  الرجقؿ الشقطان مـ باهلل ذعق  الت   يف القاردة وإحاديث
 ف.وكػث وكػخف هؿزه ومـ

                                                           
 (.651)ص« تػسقر ابـ سعدي» (7)
  (.5/879« )أضقاء البقان» (2)
 (، وابـ ماجف242) «جامع الرتمذي»(، و775، وأبق داود )(5/771) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1)

لباين يف أبل سعقد الخدري مـ حديث  (817)  (.7/749« )صحقح الرتمذي»، وصححف ٕا
 .(511:)ص تؼدم تخريجف (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار811
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(1) 

 

 ىئ﴿ تعالك: ققلف :طاءبالد   ملسو هيلع هللا ىلص امحؿًد  هكبق   فقفا اهلل أمر التي الؿواضع ومن 
 .[778 ]الؿممـقن: ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ

 .(1)«طاءالد   هذا إلك اهلل مـ إرشادٌ  هذا» : كثقر ابن الحافظ قال

 الرحقؿ. الغػقر ب  الر   مـ وآسرتحام لالستغػار ـٌ متضؿ   دطاءٌ  وهق

 ر.ػْ الغَ  صؾب وهق استغػار، ﴾ىئ ىئ﴿ فؼقلف:

 طـ وسرته الذكب محق معـاه: -أصؾؼ إذا- رػْ فالغَ » : كثقر ابن الحافظ قال
 .(2)«الـاس

 بعػقك ذكقبل طؾّل  اسرت رب   :-محؿد يا- وقؾ» : الطبري جرير ابن وقال
 .(3)«طـفا

 حؿة.الر   صؾب وهق ،اسرتحامٌ  ﴾ی﴿ وققلف:

 إققال يف ويقّفؼف يسّدده أن معـاها: والرحؿة» : كثقر ابن الحافظ قال
 .(4)«وإفعال

 .(5)«خقر كؾ إلك برحؿتؽ لتقصؾـا وارحؿـا» : سعدي ابنالعالمة  وقال

                                                           
 (.5/495« )ابـ كثقرتػسقر » (7)
 (.5/495« )ابـ كثقرتػسقر » (2)
 (.77/715« )طربيتػسقر ال» (1)
 (.5/495« )كثقربـ تػسقر ا» (4)
 (.656ص« )بـ سعديتػسقر ا» (5)
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د  ىا محمَّ  (4)دعاء هبّيِ

 تقبتف، فؼبؾ طبده، رحؿ ـْ مَ  خقرُ  -رب   يا- وأكت أي: :﴾ی ی ی﴿ وققلف:
 مـف، لف خقرٌ  فاهلل ،لؾعبد راحؿٍ  وكؾ   خقر، كؾ   إلك وأوصؾف طؼقبتف، وترك ذكبف، وغػر
 كػسف. مـ بف وأرحؿ بقلدها، القالدة مـ بعبده وأرحؿ

 وطؿقمفا، وكثرهتا رحؿتف بؽؿال تعالك ب  الر   إلك بف اًل تقس   هبذا الدطاء ختؿ وقد
 ثـاء ٕكف تعالك: اهلل إلك القسائؾ أحب مـ ففق وآسرتحام، لالستغػار مـاسٌب  وهق
 الحؿقدة. والصػات ،الحسـك إسؿاء مـ لف أهٌؾ  هق بؿا بحاكفس طؾقف

ستغػار بقـ ملسو هيلع هللا ىلص فقفا يجؿع الّسـّة يف طديدةٌ  كظائرُ  الؿبارك الدطاء ولفذا  وآسرتحام، ٓا
 أبل طـ ومسؾؿ البخاري رواه ما :ذلك ومن ، اهلل ٕمر ملسو هيلع هللا ىلص استجابتف كؿال مـ وهق
ِ ؿْ ؾ  طَ  :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لؾـ   اَل قَ  فُ ك  أَ  ، الّصّديؼ بؽر  :لِ قُ » :اَل قَ  ل؟تِ اَل َص  لفِ  فِ بِ  قطُ دْ أَ  اءً طَ دُ  لـ

 نْ مِ  ةً رَ ػِ غْ مَ  يلِ  رْ ػِ اغْ فَ  ،َت كْ أَ  ٓ  إِ  وَب كُ الذ   رُ ػِ غْ يَ  َٓ وَ  ،اقرً ثِ كَ  اؿً ؾْ ضُ  يِس ػْ كَ  ُت ؿْ ؾَ ضَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  
ِ ؿْ َح ارْ وَ  ،كَ دِ ـْ طِ   .(1)«قمُ حِ الر   ورُ ػُ الغَ  َت كْ أَ  َك ك  إِ  يـ

 ڇ﴿ :تعالى هُ قولُ  :بالدطاء ملسو هيلع هللا ىلص امحؿًد  هكبق   فقفا اهلل أمر التي الؿواضع ومن 
 .[1]الـصر: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 هذا جاء وقد ويستغػره، ربف بحؿد حسب  يُ  بلن ملسو هيلع هللا ىلص لـبقف تعالك اهلل مـ أمرٌ  وهذا
 :اأفقاًج  اهلل ديـ يف اسالـ   ودخقل ،ةمؽ   وفتح ،تعالك اهلل بـصر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بشارة بعد إمر
 :وآستغػار والتحؿقد بالتسبقح رَ مِ أُ  ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   أن  حابةالص   مـ صائػة ؿَ فِ فَ  ولفذا
  .هبا ربش   التل عؿالـ   هذه طؾك تعالك هلل اشؽرً 

 ودخقَل  والػتَح  ،اهلل كصر مجلء أن - طباس وابـ كعؿر- الصحابة بعُض  ؿَ فِ وفَ 
 اهلل وأن ه،طؿرِ  واكؼضاءِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أجؾ اقرتاب طؾك طالمةٌ  اأفقاًج  يـالد   يف الـاس
 والؼدوم ربف لؾؼاء ويتفقل بذلؽ، طؿؾف لقختؿ وآستغػار ،والتحؿقد ،سبقحبالت   أمره تعالك
 وأتؿفا. أحقالف أكؿؾ طؾك طؾقف

                                                           
 (.284تؼدم تخريجف )ص: (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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د  ىا محمَّ  (4)دعاء هبّيِ

 تقبتف، فؼبؾ طبده، رحؿ ـْ مَ  خقرُ  -رب   يا- وأكت أي: :﴾ی ی ی﴿ وققلف:
 مـف، لف خقرٌ  فاهلل ،لؾعبد راحؿٍ  وكؾ   خقر، كؾ   إلك وأوصؾف طؼقبتف، وترك ذكبف، وغػر
 كػسف. مـ بف وأرحؿ بقلدها، القالدة مـ بعبده وأرحؿ

 وطؿقمفا، وكثرهتا رحؿتف بؽؿال تعالك ب  الر   إلك بف اًل تقس   هبذا الدطاء ختؿ وقد
 ثـاء ٕكف تعالك: اهلل إلك القسائؾ أحب مـ ففق وآسرتحام، لالستغػار مـاسٌب  وهق
 الحؿقدة. والصػات ،الحسـك إسؿاء مـ لف أهٌؾ  هق بؿا بحاكفس طؾقف

ستغػار بقـ ملسو هيلع هللا ىلص فقفا يجؿع الّسـّة يف طديدةٌ  كظائرُ  الؿبارك الدطاء ولفذا  وآسرتحام، ٓا
 أبل طـ ومسؾؿ البخاري رواه ما :ذلك ومن ، اهلل ٕمر ملسو هيلع هللا ىلص استجابتف كؿال مـ وهق
ِ ؿْ ؾ  طَ  :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لؾـ   اَل قَ  فُ ك  أَ  ، الّصّديؼ بؽر  :لِ قُ » :اَل قَ  ل؟تِ اَل َص  لفِ  فِ بِ  قطُ دْ أَ  اءً طَ دُ  لـ

 نْ مِ  ةً رَ ػِ غْ مَ  يلِ  رْ ػِ اغْ فَ  ،َت كْ أَ  ٓ  إِ  وَب كُ الذ   رُ ػِ غْ يَ  َٓ وَ  ،اقرً ثِ كَ  اؿً ؾْ ضُ  يِس ػْ كَ  ُت ؿْ ؾَ ضَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  
ِ ؿْ َح ارْ وَ  ،كَ دِ ـْ طِ   .(1)«قمُ حِ الر   ورُ ػُ الغَ  َت كْ أَ  َك ك  إِ  يـ

 ڇ﴿ :تعالى هُ قولُ  :بالدطاء ملسو هيلع هللا ىلص امحؿًد  هكبق   فقفا اهلل أمر التي الؿواضع ومن 
 .[1]الـصر: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 هذا جاء وقد ويستغػره، ربف بحؿد حسب  يُ  بلن ملسو هيلع هللا ىلص لـبقف تعالك اهلل مـ أمرٌ  وهذا
 :اأفقاًج  اهلل ديـ يف اسالـ   ودخقل ،ةمؽ   وفتح ،تعالك اهلل بـصر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بشارة بعد إمر
 :وآستغػار والتحؿقد بالتسبقح رَ مِ أُ  ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   أن  حابةالص   مـ صائػة ؿَ فِ فَ  ولفذا
  .هبا ربش   التل عؿالـ   هذه طؾك تعالك هلل اشؽرً 

 ودخقَل  والػتَح  ،اهلل كصر مجلء أن - طباس وابـ كعؿر- الصحابة بعُض  ؿَ فِ وفَ 
 اهلل وأن ه،طؿرِ  واكؼضاءِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أجؾ اقرتاب طؾك طالمةٌ  اأفقاًج  يـالد   يف الـاس
 والؼدوم ربف لؾؼاء ويتفقل بذلؽ، طؿؾف لقختؿ وآستغػار ،والتحؿقد ،سبقحبالت   أمره تعالك
 وأتؿفا. أحقالف أكؿؾ طؾك طؾقف

                                                           
 (.284تؼدم تخريجف )ص: (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار813
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

813 دعاء نبّينا محمد ÷ )4(
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 :السقرة هذه كزول بعد وآستغػار والتحؿقد التسبقح مـ ؽثريُ  ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   كان وقد
 ققل: مـ يؽثر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قالت:  الؿممـقـ م  أُ  طائشة طـ الحديث يف كؿا

 رؽثِ تُ  أراك !اهلل رسقل يا :فؼؾُت  قالت: ،«هِ قْ لَ إِ  وُب تُ أَ وَ  اهللَ  رُ ػِ غْ تَ ْس أَ  ،هِ دِ ؿْ َح بِ وَ  اهللِ  انَ َح بْ ُس »
 ىرَ لَ َس  يك  أَ  يب  رَ  يكِ رَ ب  َخ » فؼال: ،«هِ قْ لَ إِ  وُب تُ أَ وَ  اهللَ  رُ ػِ غْ تَ ْس أَ  ،هِ دِ ؿْ َح بِ وَ  اهللِ  انَ َح بْ ُس » ققل: مـ

 وُب تُ أَ وَ  اهللَ  رُ ػِ غْ تَ ْس أَ  ،هِ دِ ؿْ َح بِ وَ  اهللِ  انَ َح بْ ُس  :لِ وْ قَ  نْ مِ  ُت رْ ثَ كْ أَ  افَ تُ يْ أَ رَ  اذَ نِ فَ  ي،تِ م  أُ  يفِ  ةً مَ اَل طَ 
 ڃ ڃ ڃ﴿ -مؽة فتح- ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :افَ تُ يْ أَ رَ  ْد ؼَ فَ  ،هِ قْ لَ إِ 
  «.[1-2]الـصر: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .(1) مسؾؿ رواه

 ركقطف يف يؼقل أن يؽثر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قالت:  طـفا أخرى روايةٍ  ويف
 البخاري رواه .الؼرآن يتلّول ،«يلِ  رْ ػِ اغْ  م  فُ الؾ   كَ دِ ؿْ َح بِ وَ  اـَ ب  رَ  م  فُ الؾ   َك اكَ َح بْ ُس » وسجقده:
 .(2)ومسؾؿ

 تعالك: ققلف :تعـي :آنالؼر يف بف اهلل أمره ما يػعؾ أي: :«الؼرآن يتلّول» :قولفا ومعـى
 .﴾ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿

 إدطقة مـ بةصق   لجؿؾة اًض رْ طَ  كاكت ذكرها مُ الؿتؼد   ةالؼرآكق   أيات ففذه ،وبعد
ًٓ  طؾقف ثـاءً  إلقف ويبتفؾ ربّف هبا يدطق أن ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  فكبق   تعالك اهللُ  أمر التل الؿباركة  وسما
 وأخرة. والدكقا الديـ لؿصالح

 يحبف الذي القجف طؾك سبحاكف بتقجقفاتف وطؿؾ تعالك رّبف أوامر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل امتثؾ وقد
 اهلل إلك وأرغبفؿ ثـاًء، وأحسـفؿ دطاًء، الـاس أكثر  فؽان :ويرضاه اهلل
 والؿرسؾقـ إكبقاء جؿقع  فاق بؾ والضّراء، اءر  الس   يف مـف وأرهبفؿ ،
 وأجؾة. العاجؾة الجامعة اتبالؽؾؿ طؾقف ـاءالث   وحسـ ،سبحاكف الرب دطاء يف

                                                           
 (.484« )صحقح مسؾؿ» (7)
 (.266ص:) تؼدم تخريجف (2)
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د  ىا محمَّ  (4)دعاء هبّيِ

ّٓ  الرشقدة الخالل مـ ةؾ  َخ  وٓ الحؿقدة الخصال مـ ؾةً ْص َخ  يرتك لؿ ملسو هيلع هللا ىلص ففق  صؾبفاإ
ّٓ  الؿذمقمة الصػات مـ صػةً  وٓ السقئة الخصال مـ ؾةً ْص َخ  وٓ اهلل، مـ  بف استعاذإ
 مـفا  ًٓ  وتؿام التذلؾ وكؿال الؽؾؿ جقامع مـ اهلل آتاه بؿا ،وتػصقاًل  إجؿا
 وآكؽسار. الخضقع

 فصؾقات وأوفاه، هوأسد   فجالـ   أتؿ   وهنجف وأسـاه، الفدي أكؿؾ ملسو هيلع هللا ىلص هديف فؽان
 ٕثره. وآقتػاء ،لؿـفجف باعآت   حسـ اهلل ورزقـا طؾقف، وبركاتف وسالمف اهلل

 

 

 

 

 
 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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د  ىا محمَّ  (4)دعاء هبّيِ

ّٓ  الرشقدة الخالل مـ ةؾ  َخ  وٓ الحؿقدة الخصال مـ ؾةً ْص َخ  يرتك لؿ ملسو هيلع هللا ىلص ففق  صؾبفاإ
ّٓ  الؿذمقمة الصػات مـ صػةً  وٓ السقئة الخصال مـ ؾةً ْص َخ  وٓ اهلل، مـ  بف استعاذإ
 مـفا  ًٓ  وتؿام التذلؾ وكؿال الؽؾؿ جقامع مـ اهلل آتاه بؿا ،وتػصقاًل  إجؿا
 وآكؽسار. الخضقع

 فصؾقات وأوفاه، هوأسد   فجالـ   أتؿ   وهنجف وأسـاه، الفدي أكؿؾ ملسو هيلع هللا ىلص هديف فؽان
 ٕثره. وآقتػاء ،لؿـفجف باعآت   حسـ اهلل ورزقـا طؾقف، وبركاتف وسالمف اهلل
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 هبا، طؾقفؿ وأثـك الؿممـقـ، طباده هبا وصػ ٍت دطقا الؿجقد كتابف يف اهلل ذكر لؼد
 الؿقاقػ بعض يف هبا تعالك اهلل اقُ طَ دَ  كؾؿاٍت  طباده مـ الحقـالص   بعض طـ وحؽك

 ومعـاها. مدلقلفا يف وطظقؿةً  مبـاها يف حسـةً  والؿـاسبات،

 حػظفا طؾك يحرص وأن ويتدّبرها، ويتلمؾفا هبا كـَ عْ يُ  أن الؿسؾؿ بالعبد ي  رِ وَح 
 وحؽاها كتابف يف ذكرها إكؿا سبحاكف فنكف :ومـاسبتف مؼامف يف مـفا كؾ   هبا، اهلل طاءود
 هبا. ولقلخذوا الؿممـقن طباُده رهالقتدب   :فقف

 بعض مع يسقرةٍ  وقػاٍت  مع الدطوات، هذه من مباركة لطائػة طرض يؾي وفقؿا
 وفوائدها: معاكقفا

  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ تعالك: ققلف :ذلك فؿن 
 .[217]البؼرة: ﴾ې ې ې ۉ ۉ

 بف اإليؿان أهؾ مـ ققم طـ كتابف يف بف تعالك اهلل أخرب قد العظقؿ الدطاء وهذا
 الؿدح وجف طؾك الدطاء، هبذا  فؿرب   يسللقن أهنؿ الحرام، بقتف حّج  ـمؿ   وبرسقلف،

 ٔخرة.وا الدكقا ـِ يْ ارَ الد   مصؾحة بقـ دطائفؿ يف جؿعقا ٕهنؿ طؾقفؿ: ـاءوالث   لفؿ

 واطتؼاد إلقهقة، يف لتقحقده الؿستؾزمة ةبالربقبق   إقرار فقف كداءٌ  ﴾ۈ﴿ فؼقلفؿ:
 وإفعال. والصػات الذات يف وجاللف كؿالف

 الؿطؾقبة الحسـة فنن :فكؾ   الدكقا بخقر دطاء ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ وققلفؿ:
 ورزق طافقةٍ  مـ :العبد طـد وقعف يحسـ مؿا ،دكققي   مطؾقب كؾ   تشؿؾ الدكقا يف

 وطؿؾ كافع، وطؾؿٍ  العقـ، بف ر  تؼَ  وولد صالحة، وزوجة رحبة، ودار حالل، واسع هـلء
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 دعىاث املإمىين

 وهذا :الؿباحة الؿحبقبة الؿطالب مـ ذلؽ وكحق جؿقؾ، وثـاء وراحة، وأمـ صالح،
 الؿؼام. هذا يف العبارات مـ رونالؿػس   أورده لؿا جامعٌ 

 حسـة. أخرة يف وآتـا أي: :﴾ۉ ۉ ۅ﴿ وققلفؿ:

 ،الجـّة دخقل ذلؽ فلطؾك أخرة يف الحسـة اوأم  » : كثقر ابن الحافظ قال
 مـ ذلؽ وغقر الحساب، وتقسقر رصات،العَ  يف إكرب الػزع مـ إمـ مـ وتقابعف
 .(1)«الحةالص   أخرة أمقر

 جاةبالـ   دطاء وهذا الـار، طذاب طـا ْف اصرِ  يعـي: :﴾ې ې ې﴿ وققلفؿ:
 الؿحارم اجتـاب مـ الدكقا يف أسبابف تقسقر يؼتضل ففق فقفا، قلالدخ وطدم ،الـار مـ

 والحرام. الشبفات وترك وأثام،

 :وأخرة الدكقا ِي رَ قْ لخَ  افَ وأشؿؾِ  إدطقة جقامع مـ الؿبارك الدطاء هذا د  عَ ويُ 
 الحديث يف كؿا طؾقف، والحث فقف رغقبوالت   مؽاكتف ببقان الـبقية ةـ  الس   وردت ولفذا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل دطاء أكثرُ  كان قال:  أكس ـط
 أن أراد إذا أكس وكان» روايتف: يف مسؾؿ وزاد ،(2)طؾقف متػؼ .﴾ې  ې ې ۉ
 «.فقف هبا دطا بدطاء يدطق أن أراد فنذا هبا، دطا بدطقة يدطق

  يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت قال:  السائب بـ اهلل طبد طـ داود أبق وروى
 .(3)﴾ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :-ـقـالرك بقـ ما-

 مـ رجاًل  طاد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن ، أكس طـ «صحقحف» يف مسؾؿ وروى
 ءٍ يْ َش بِ  وطُ ْد تَ  َت ـْ كُ  ْل هَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  لف فؼال رخ،الػَ  مثؾ فصار َت ػَ َخ  قد الؿسؾؿقـ

 لل فؾْ ج  فعَ  أخرة يف بف معاقبل كـت ما فؿ  الؾ   أققل: كـُت  كعؿ، قال: ،«؟اهُ ي  إِ  هُ للُ ْس تَ  وْ أَ 
 م  فُ الؾ   :َت ؾْ قُ  اَل فَ أَ  -هُ قعُ طِ تَ ْس تَ  َٓ  :وْ أَ - هُ قؼُ طِ تُ  َٓ  !اهللِ  انَ َح بْ ُس » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال الدكقا. يف

                                                           
 (.7/156) «بـ كثقرتػسقر ا» (7)
 (.792ص:) تؼدم تخريجف (2)
 (.7/528« )صحقح ســ أبل داود»إلباين يف  حسـف(، و7892« )داود لأبســ » (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 وهذا :الؿباحة الؿحبقبة الؿطالب مـ ذلؽ وكحق جؿقؾ، وثـاء وراحة، وأمـ صالح،
 الؿؼام. هذا يف العبارات مـ رونالؿػس   أورده لؿا جامعٌ 

 حسـة. أخرة يف وآتـا أي: :﴾ۉ ۉ ۅ﴿ وققلفؿ:

 ،الجـّة دخقل ذلؽ فلطؾك أخرة يف الحسـة اوأم  » : كثقر ابن الحافظ قال
 مـ ذلؽ وغقر الحساب، وتقسقر رصات،العَ  يف إكرب الػزع مـ إمـ مـ وتقابعف
 .(1)«الحةالص   أخرة أمقر

 جاةبالـ   دطاء وهذا الـار، طذاب طـا ْف اصرِ  يعـي: :﴾ې ې ې﴿ وققلفؿ:
 الؿحارم اجتـاب مـ الدكقا يف أسبابف تقسقر يؼتضل ففق فقفا، قلالدخ وطدم ،الـار مـ

 والحرام. الشبفات وترك وأثام،

 :وأخرة الدكقا ِي رَ قْ لخَ  افَ وأشؿؾِ  إدطقة جقامع مـ الؿبارك الدطاء هذا د  عَ ويُ 
 الحديث يف كؿا طؾقف، والحث فقف رغقبوالت   مؽاكتف ببقان الـبقية ةـ  الس   وردت ولفذا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل دطاء أكثرُ  كان قال:  أكس ـط
 أن أراد إذا أكس وكان» روايتف: يف مسؾؿ وزاد ،(2)طؾقف متػؼ .﴾ې  ې ې ۉ
 «.فقف هبا دطا بدطاء يدطق أن أراد فنذا هبا، دطا بدطقة يدطق

  يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت قال:  السائب بـ اهلل طبد طـ داود أبق وروى
 .(3)﴾ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :-ـقـالرك بقـ ما-

 مـ رجاًل  طاد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن ، أكس طـ «صحقحف» يف مسؾؿ وروى
 ءٍ يْ َش بِ  وطُ ْد تَ  َت ـْ كُ  ْل هَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  لف فؼال رخ،الػَ  مثؾ فصار َت ػَ َخ  قد الؿسؾؿقـ

 لل فؾْ ج  فعَ  أخرة يف بف معاقبل كـت ما فؿ  الؾ   أققل: كـُت  كعؿ، قال: ،«؟اهُ ي  إِ  هُ للُ ْس تَ  وْ أَ 
 م  فُ الؾ   :َت ؾْ قُ  اَل فَ أَ  -هُ قعُ طِ تَ ْس تَ  َٓ  :وْ أَ - هُ قؼُ طِ تُ  َٓ  !اهللِ  انَ َح بْ ُس » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال الدكقا. يف

                                                           
 (.7/156) «بـ كثقرتػسقر ا» (7)
 (.792ص:) تؼدم تخريجف (2)
 (.7/528« )صحقح ســ أبل داود»إلباين يف  حسـف(، و7892« )داود لأبســ » (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار817
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

817 دعوات المؤمنين )1(
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 .(1)فشػاه لف اهلل فدطا قال: ؟«ارِ الـ   اَب َذ طَ  اـَ قِ وَ  ةً ـَ َس َح  ةِ رَ أِخ  يفِ وَ  ةً ـَ َس َح  اقَ كْ الد   يفِ  اـَ آتِ 

 ،لفؿ لقدطق  مالؽ بـ أكس اقْ تَ أَ  اققمً  ن  أَ  «الؿػرد إدب» يف بخاريال وروى
 يفِ  اـَ آتِ وَ  ا،ـَ ؿْ َح ارْ وَ  اـَ لَ  رْ ػِ اغْ  م  فُ الؾ  » قال: لفؿ. اهلل لتدطق أتقك إخقاكؽ إن لف: فؼقؾ

 نْ إِ » فؼال: ثؾفا،م فؼال فاستزادوه، ،«ارِ الـ   اَب َذ طَ  اـَ قِ وَ  ةً ـَ َس َح  ةِ رَ أِخ  يفِ وَ  ةً ـَ َس َح  اقَ كْ الد  
 .(2)«ةِ رَ أِخ وَ  اقَ كْ الد   رَ قْ َخ  مْ قتُ وتِ أُ  ْد ؼَ فَ  اَذ هَ  مْ قتُ وتِ أُ 

 گ﴿ تعالك: ققلف يف ورد ما :الؼرآن يف الؿذكورة الؿممـقن دطوات ومن 
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 .[251 ]البؼرة: ﴾ڻ ں

 مؼام يف -وجـقده صالقت وهؿ- الؿممـقـ مـ فئةٍ  لدطاء حؽايةٌ  أية وهذه
 تعالك، باهلل مشركقـ وكاكقا -وجـقده قُت الُ َج  وهؿ- تعالك اهلل ٕطداء الؿقاجفة

 تعالك اهلل إلك الؿممـقن همٓء تضّرع ولفذا :بؽثقرٍ  الؿممـقـ طدد يػقق طددهؿ وكان
 بؼقلف: طـفؿ تعالك اهلل أخرب كؿا :الؼتال هذا يف الؿشركقـ طؾك الـصر أسباب يسللقكف

 مـ قؾقؾ وهؿ- اإليؿان حزب واجف لؿا أي: :﴾گ گ گ گ﴿
 ڳ ڳ﴿ قالقا: -كثقر طدد وهؿ- جالقت أصحاب لعدوهؿ -صالقت أصحاب
 قق   أي: :﴾ڱ ڱ﴿ طـدك، مـ اصربً طؾقـا ْب بُ واْص  ْل زِ كْ أَ  أي: :﴾ڱ ڳ
ِ  جفادهؿ طؾك قؾقبـا  الؼؾقب، قّقة طـد ُت بُ ثْ تَ  إكؿا وإقدام كـفزم، فال ،أقدامـا َت ب  ثَ تُ ل

 طؾقفؿ. لـا الـصر اكتب أي: :﴾ڻ ں ں ڱ﴿

 ڻ﴿ قال: ولفذا :رغبقا فقف إلقف ما وأكالفؿ سللقا ما إلك اهلل أجاهبؿ وقد
 وكصره اهلل ةوبؼق   بحقلفؿ، ٓ اهلل بحقل وقفروهؿ غؾبقهؿ أي: :[257]البؼرة: ﴾ۀ ڻ

 .[726طؿران: ]آل ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ وطددهؿ، بؼقهتؿ ٓ

                                                           
 .(285ص:) خريجفتؼدم ت (7)
 (.494« )صحقح إدب الؿػرد»(، وصحح إسـاده إلباين يف 611« )إدب الؿػرد» (2)

.  
 819 

 

 دعىاث املإمىين

 الؿققػ هذا يف إلقف آلتجاء وتؿام باهلل آستعاكة كؿاُل  طاءالد   هذا ـتضؿ   وقد
 العصقب.

 َل ؼِ لَ  إذا يؼقل كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن   ، صفقب حديث مـ ةـ  الس   يف جاء وقد
 .(1)أحؿد رواه .«ُل اتِ قَ أُ  َك بِ وَ  ،وُل ُص أَ  َك بِ وَ  ،وُل ُح أَ  َك بِ  م  فُ الؾ  » :العدو  

ة بقده الذي سبحاكف وهق ف،طؾق واطتؿادٌ  ،اهلل إلك تػقيٌض  وهق  ومؼالقد إمقر أزم 
ّٓ  ققة وٓ حقل وٓ وإرض، السؿقات  بف.إ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعىاث املإمىين

 الؿققػ هذا يف إلقف آلتجاء وتؿام باهلل آستعاكة كؿاُل  طاءالد   هذا ـتضؿ   وقد
 العصقب.

 َل ؼِ لَ  إذا يؼقل كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن   ، صفقب حديث مـ ةـ  الس   يف جاء وقد
 .(1)أحؿد رواه .«ُل اتِ قَ أُ  َك بِ وَ  ،وُل ُص أَ  َك بِ وَ  ،وُل ُح أَ  َك بِ  م  فُ الؾ  » :العدو  

ة بقده الذي سبحاكف وهق ف،طؾق واطتؿادٌ  ،اهلل إلك تػقيٌض  وهق  ومؼالقد إمقر أزم 
ّٓ  ققة وٓ حقل وٓ وإرض، السؿقات  بف.إ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(1) 

 

 خقاتقؿ يف تعالك ذكره ما :العظقؿة اإليؿان وأهل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول دطوات من إن 
 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ تعالك: قال :البؼرة سورة
 ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳
 ڭۇ ڭ ڭ ڭ            
 حت جت يب ىب مب حبخب جب يئ ىئ مئ جئحئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .[286-285 ]البؼرة: ﴾خت

 الؿممـقـ طباده وطـ ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  رسقلف طـ بف تعالك اهلل أخرب طظقؿٌ  دطاءٌ  ففذا
 وأخرة. الديـ مصالح فقف سللقا الذي طاءالد   ذاهب طؾقفؿ تعالك وأثـك أّمتف، مـ

ـَ  شفادة وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ إخبارٌ  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ فؼقلف: مِ
 هإططاءَ  يتضؿـ وذلؽ ربف، مـ إلقف َل كزِ أُ  بؿا بنيؿاكف  لف تعالك اهلل

 الؿممـقـ شارك ملسو هيلع هللا ىلص ٕكف والـبقة: الرسالة ثقاب طؾك زيادةً  ،اإليؿان أهؾ أكؿؾ ثقاب
 ة.بق  والـ   سالةبالر   طـفؿ وامتاز مراتبف، أطؾك مـف وكال ،يؿاناإل يف

 بلهنؿ لؾؿممـقـ شفادةٌ  وهق ،﴾ڳ﴿ طؾك ططٌػ  ﴾ںں﴿ تعالك: وققلف
 .ملسو هيلع هللا ىلص رسقلفؿ بف آمـ بؿا آمـقا

 باإليؿان اجؿقعً  لفؿ شفادةٌ  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ تعالك: وققلف
ّٓ  امممـً  أحدٌ  يؽقن ٓ التل الخؿسة بالؼقاطد  وكتبف، ومالئؽتف، باهلل، اإليؿان هي:و :هباإ
 أخر. والققم ورسؾف،
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 (2) املإمىين في خاجمت سىزة البقسة اءعد

 :هذا يؼقلقن فؿأك   اإليؿان أهؾ طـ حؽايةٌ  ﴾ھھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ وققلف:
 ببعض، ويؽػرون ببعض فقممـقن تعالك، اهلل رسؾ مـ أحد بقـ ققنيػر   ٓ أهنؿ أي:
 َخ ُكِس  حتك اهلل، بنذن بعضٍ  شريعةَ  يـسخ سؾالر   بعض كان وإن بجؿقعفؿ، يممـقن بؾ

 شريعتف، طؾك الساطة تؼقم الذي والؿرسؾقـ، إكبقاء خاتؿ ملسو هيلع هللا ىلص محؿد بشريعة الجؿقعُ 
 جؿقع اإليؿان هبذا فبايـقا ققامفا، إلك ضاهريـ الحّؼ  طؾك أمتف مـ صائػةٌ  تزال وٓ

 والؽػر لبعض، الؿؽذبقـ لبعضفؿ والؿصدققـ سؾالر   لجـس الؿؽذبقـ ارالؽػ   صقائػ
 الـبققـ. بجؿقع كػرٌ  احدو بـبل  

 بف، وقؿـا وففؿـاه -ربـا يا- ققلؽ سؿعـا أي: :﴾ےۓ ے ھ﴿ وققلف:
 بؿؼتضاه. العؿؾ وامتثؾـا

ّٓ  يؼقم ٓ ـذيْ الؾ   اإليؿان ِل ـَ كْ برُ  مـفؿ إقرار وهذا  الؿتضؿـ السؿع وهؿا: ،هبؿاإ
 إمر. وامتثال آكؼقاد لؽؿال الؿتضؿـة الطاطةو والتسؾقؿ، بقللؾؼَ 

 اإليؿان مؼام قاف  قَ يُ  لـ أهنؿ طؾؿقا ٕهنؿ :﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿ قالقا: ثؿ
 ،باعالط   غؾبات هبؿ تؿقؾ أن بد ٓ فؿوأك   مـفؿ، يؼتضقف الذي والطاطة بقلالؼَ  مع فحؼ  

ّٓ  ذلؽ ثشعَ  يؾؿ   ٓ وأكف اإليؿان، واجبات يف ؼصقرالت   بعض إلك البشرية ودواطل إ
 فؼالقا: :كؿالفؿ وهناية سعادهتؿ غاية هق الذي غػراكف هفسللق لفؿ، تعالك اهلل مغػرة

 لفؿ بد ٓ الذي الحؼ   مقٓهؿ إلك هؿومرد   مصقرهؿ أن اطرتفقا ثؿ ،﴾﮲ ۓ﴿
 .﴾﮴ ﮳﴿ فؼالقا: :إلقف جقعالر   مـ

 واطرتاففؿ تف،وطبقدي   صاطتف تحت ودخقلفؿ بف، فؿإيؿاكَ  الؽؾؿات هذه ـتفتضؿ  
 برجقطفؿ وإقرارهؿ حؼف، يف ؼصقربالت   واطرتاففؿ ػرتفمغ إلك واضطرارهؿ بربقبقتف،

 الحساب. يقم إلك

 فقق اأحدً  اهلل يؽؾػ ٓ أي:: ﴾﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿ تعالك: وققلف
 مـ وهذا طؾقف، قادرون لف مطقؼقن ففؿ اوهنقً  اأمرً  بف هطبادَ  ػكؾ   ما جؿقع بؾ صاقتف،
 إلقفؿ. وإحساكف ،هبؿ ورأفتف ،بخؾؼف تعالك لطػف

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (2) املإمىين في خاجمت سىزة البقسة اءعد

 :هذا يؼقلقن فؿأك   اإليؿان أهؾ طـ حؽايةٌ  ﴾ھھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ وققلف:
 ببعض، ويؽػرون ببعض فقممـقن تعالك، اهلل رسؾ مـ أحد بقـ ققنيػر   ٓ أهنؿ أي:
 َخ ُكِس  حتك اهلل، بنذن بعضٍ  شريعةَ  يـسخ سؾالر   بعض كان وإن بجؿقعفؿ، يممـقن بؾ

 شريعتف، طؾك الساطة تؼقم الذي والؿرسؾقـ، إكبقاء خاتؿ ملسو هيلع هللا ىلص محؿد بشريعة الجؿقعُ 
 جؿقع اإليؿان هبذا فبايـقا ققامفا، إلك ضاهريـ الحّؼ  طؾك أمتف مـ صائػةٌ  تزال وٓ

 والؽػر لبعض، الؿؽذبقـ لبعضفؿ والؿصدققـ سؾالر   لجـس الؿؽذبقـ ارالؽػ   صقائػ
 الـبققـ. بجؿقع كػرٌ  احدو بـبل  

 بف، وقؿـا وففؿـاه -ربـا يا- ققلؽ سؿعـا أي: :﴾ےۓ ے ھ﴿ وققلف:
 بؿؼتضاه. العؿؾ وامتثؾـا

ّٓ  يؼقم ٓ ـذيْ الؾ   اإليؿان ِل ـَ كْ برُ  مـفؿ إقرار وهذا  الؿتضؿـ السؿع وهؿا: ،هبؿاإ
 إمر. وامتثال آكؼقاد لؽؿال الؿتضؿـة الطاطةو والتسؾقؿ، بقللؾؼَ 

 اإليؿان مؼام قاف  قَ يُ  لـ أهنؿ طؾؿقا ٕهنؿ :﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿ قالقا: ثؿ
 ،باعالط   غؾبات هبؿ تؿقؾ أن بد ٓ فؿوأك   مـفؿ، يؼتضقف الذي والطاطة بقلالؼَ  مع فحؼ  

ّٓ  ذلؽ ثشعَ  يؾؿ   ٓ وأكف اإليؿان، واجبات يف ؼصقرالت   بعض إلك البشرية ودواطل إ
 فؼالقا: :كؿالفؿ وهناية سعادهتؿ غاية هق الذي غػراكف هفسللق لفؿ، تعالك اهلل مغػرة

 لفؿ بد ٓ الذي الحؼ   مقٓهؿ إلك هؿومرد   مصقرهؿ أن اطرتفقا ثؿ ،﴾﮲ ۓ﴿
 .﴾﮴ ﮳﴿ فؼالقا: :إلقف جقعالر   مـ

 واطرتاففؿ تف،وطبقدي   صاطتف تحت ودخقلفؿ بف، فؿإيؿاكَ  الؽؾؿات هذه ـتفتضؿ  
 برجقطفؿ وإقرارهؿ حؼف، يف ؼصقربالت   واطرتاففؿ ػرتفمغ إلك واضطرارهؿ بربقبقتف،

 الحساب. يقم إلك

 فقق اأحدً  اهلل يؽؾػ ٓ أي:: ﴾﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿ تعالك: وققلف
 مـ وهذا طؾقف، قادرون لف مطقؼقن ففؿ اوهنقً  اأمرً  بف هطبادَ  ػكؾ   ما جؿقع بؾ صاقتف،
 إلقفؿ. وإحساكف ،هبؿ ورأفتف ،بخؾؼف تعالك لطػف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار821
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

821 دعاء المؤمنين في خاتمة سورة البقرة )2(
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 خقر، مـ كسبت ما ػسلؾـ   أي: :﴾ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽﴿ تعالك: وققلف
 التؽؾقػ. تحت التل إطؿال يف وذلؽ :شر مـ اكتسبت ما وطؾقفا

 طـ يتعالك سبحاكف وأكف العباد، طؾك طائدةٌ  وغايتف التؽؾقػ ثؿرة أن بقان هذا ويف
 نْ لَ  مْ ؽُ ك  إِ  ،يادِ بَ طِ  ايَ » الؼدسل: الحديث يف كؿا :باكتساهبؿ رهوتضر   بؽسبفؿ اكتػاطف

 وطؾقفؿ وكػعف، كسبفؿ لفؿ بؾ ،(1)«يوكِ ر  ُض تَ فَ  ير  ُض  واغُ ؾُ بْ تَ  نْ لَ وَ  ي،وكِ عُ ػَ ـْ تَ فَ  يعِ ػْ كَ  واغُ ؾُ بْ تَ 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ تعالك: قال كؿا :وضرره اكتساهبؿ
 اوإحساكً  رحؿةً  بؾ إلقفؿ، مـف حاجةً  بف أمرهؿ بؿا تعالك يلمرهؿ فؾؿ ،[75 ]اإلسراء: ﴾ۅۅ

ّٓ  طـف هناهؿ طؿا ؿفُ يـفَ  ولؿ ،امً وتؽر    وطافقة. وصقاكة اوحػظً  لفؿ ةقَ ؿْ حِ إ

 لؾؿممـقـ تعالك اهلل مـ إرشادٌ  ﴾      ﴿ تعالك: وققلف
 والؿحافظة مراطاهتا تجب ووصايا طفقدٌ  طباده بف ػؾ  كُ  ما أن وذلؽ :الدطاء هذا إلك

ـ   مـفا، بشلء اإلخالل وطدم ،طؾقفا ّٓ  تلبك البشرية الطباع اِت بَ ؾَ غَ  لؽ  والخطل الـسقانإ
 يف اهؿإي   مسامحتف رهبؿ الؿممـقـ سمال الدطاء هذا يف فؽان والتؼصقر، والضعػ

 طـفؿ. مقجبف ورفع ف،كؾ   ذلؽ

 يتِ م  أُ  نْ طَ  عَ َض وَ  اهللَ  ن  إِ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ، طباس ابـ طـ الحديث ويف
 .(2)ماجف ابـ رواه .«هِ قْ ؾَ طَ  واهُ رِ ؽْ تُ اْس  امَ وَ  انَ قَ ْس الـ  وَ  لَ طَ الَخ 

 مـ مـفؿ وقع ما طباده طـ تجاوز أن فضؾف وواسع ، اهلل ـ  مَ  طظقؿ مـ وهذا
 ؽرالش   ولف وإحساكف، فضؾف طؾك الحؿد فؾف :اإلكراه سبقؾ طؾك أو سقانوالـ   الخطل قبقؾ

 وإكرامف. فمـ   طؾك سبحاكف

                                                           
 .(711ص:) تؼدم تخريجف (7)
 (.7677« )صحقح ابـ ماجف»وصححف إلباين يف  ،(2145« )ماجف ابـســ » (2)
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(1) 

 

 سورة خاتؿة يف القاردة الؿباركة الدطقات معاين طؾك كالم مـ بؼل ما هـا ُؾ ؽؿِ كُ 
 السقرة. هبؿا تؿتُخ  تقـالؾ   لميتقـ الػضائؾ بعض ذكر كتـاول كؿا ،البؼرة

 :[786]البؼرة:  ﴾ڭۇ ڭ ڭ ڭ       ﴿ تعالك: ققلف
 مـ قبؾـا السابؼة لألمؿ رطتفش كؿا أصؼـاها، وإن الشاقة إطؿال مـ ـاػْ تؽؾ   ٓ أي:

 طؾقفؿ. كاكت التل وأصار إغالل

 كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٌ  ـاكبق   بذلؽ َث ُبعِ  وقد وهنقف، تعالك أمره يف لؾتخػقػ سماٌل  وهذا
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ فؼال: :كتابف يف سبحاكف ربف وصػف
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 .[757 ]إطراف: ﴾ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ِ َح بِ  ُت ؾْ ِس رْ أُ  يك  إِ » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال  الؿممـقـ أم   حديث مـ أحؿد رواه «ةٍ َح ؿْ َس  ةٍ ق  قػِ ـ
 .(1) طائشة

 والؿصائب والؼدر، الؼضاء يف سمال ﴾جئحئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ تعالك: وققلف
 يلمرهؿ اطؿ   قـمـػؽ   قرغ أهنؿ طؾؿقا لؿا أهنؿ وذلؽ بف، لـا َؾ بَ قِ  ٓ بؿا اـَ ؾِ تَ بْ تَ  ٓ :أي :والبالء

 وهنقف. أمره يف التخػقػ سللقه كؿا وقدره قضائف يف خػقػالت   سللقه طـف، ويـفاهؿ بف

 تعؾؿف مؿا وبقـؽ بقــا فقؿا اطـ   اطُػ  أي: :﴾حبخب جب يئ ىئ مئ﴿ تعالك: وققلف
 اوأطؿالـ مساويـا طؾك تظفرهؿ فال طبادك، وبقـ بقــا فقؿا لـا واغػر وزلؾـا، تؼصقركا مـ

                                                           
حقحةا»، وحسـف إلباين يف (6/776« )مسـد أحؿد» (7)  (.6/7124) «لص 
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.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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(1) 

 

 سورة خاتؿة يف القاردة الؿباركة الدطقات معاين طؾك كالم مـ بؼل ما هـا ُؾ ؽؿِ كُ 
 السقرة. هبؿا تؿتُخ  تقـالؾ   لميتقـ الػضائؾ بعض ذكر كتـاول كؿا ،البؼرة

 :[786]البؼرة:  ﴾ڭۇ ڭ ڭ ڭ       ﴿ تعالك: ققلف
 مـ قبؾـا السابؼة لألمؿ رطتفش كؿا أصؼـاها، وإن الشاقة إطؿال مـ ـاػْ تؽؾ   ٓ أي:

 طؾقفؿ. كاكت التل وأصار إغالل

 كؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٌ  ـاكبق   بذلؽ َث ُبعِ  وقد وهنقف، تعالك أمره يف لؾتخػقػ سماٌل  وهذا
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ فؼال: :كتابف يف سبحاكف ربف وصػف
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 .[757 ]إطراف: ﴾ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ِ َح بِ  ُت ؾْ ِس رْ أُ  يك  إِ » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال  الؿممـقـ أم   حديث مـ أحؿد رواه «ةٍ َح ؿْ َس  ةٍ ق  قػِ ـ
 .(1) طائشة

 والؿصائب والؼدر، الؼضاء يف سمال ﴾جئحئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ تعالك: وققلف
 يلمرهؿ اطؿ   قـمـػؽ   قرغ أهنؿ طؾؿقا لؿا أهنؿ وذلؽ بف، لـا َؾ بَ قِ  ٓ بؿا اـَ ؾِ تَ بْ تَ  ٓ :أي :والبالء

 وهنقف. أمره يف التخػقػ سللقه كؿا وقدره قضائف يف خػقػالت   سللقه طـف، ويـفاهؿ بف

 تعؾؿف مؿا وبقـؽ بقــا فقؿا اطـ   اطُػ  أي: :﴾حبخب جب يئ ىئ مئ﴿ تعالك: وققلف
 اوأطؿالـ مساويـا طؾك تظفرهؿ فال طبادك، وبقـ بقــا فقؿا لـا واغػر وزلؾـا، تؼصقركا مـ

                                                           
حقحةا»، وحسـف إلباين يف (6/776« )مسـد أحؿد» (7)  (.6/7124) «لص 
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 محتاج الؿذكب إن يؼال: ولفذا :أخر ذكقٍب  يف كؼع ٓ بلن :ُؾ بَ ؼْ تَ ْس يُ  فقؿا وارحؿـا الؼبقحة،
 بف فيػضحَ  فال طباده طـ هُ رَ يستُ  وأن وبقـف، بقـف فقؿا طـف اهلل قَ يعػُ  أن أشقاء: ثالثة إلك

 كظقره. يف يؼع فال ،َل ؼِ بَ  فقؿا يسؾؿف وأن بقـفؿ،

 مدار هل والرحؿة، والؿغػرة، العػق، وهي:: الدطاء هذا تضؿـفا التل الثالثة وهذه
 والؿغػرة بف، ومسامحتفؿ تعالك اهلل حّؼ  إلسؼاط ـٌ متضؿ   فالعػق وفالحف، العبد سعادة

 لألمريـ متضؿـة والرحؿة طـفؿ، ورضاه طؾقفؿ وإقبالف ذكقهبؿ شر   لققايتفؿ متضؿـة
 بالخقر. والػقزَ  الشر مـ اةالـج تتضؿـ فالثالثة والرب، والعطػ اإلحسان زيادة مع

 ،الؿستعان وأكت ـاؾْ تقك   وطؾقؽ كا،وكاصرُ  ـاولق   أكت :أي :﴾ىب مب﴿ تعالك: وققلف
ّٓ  لـا ققة وٓ حقل وٓ  بؽ.إ

 ففق :سقاه لفؿ مقلك ٓ الذي الحؼ مقٓهؿ سبحاكف أكف باطرتاففؿ تقسؾ وهذا
 هؿ.بقدُ ومع دطقاهتؿ قُب جِ ومُ  ،ومعقـفؿ وكافقفؿ ،وهاديفؿ كاصرهؿ

 ويتضؿـ إطداء، طؾك صربالـ   دطاءٌ  ﴾خت حت جت يب﴿ تعالك: وققلف
 مـ التؿؽـ ـيتضؿ   كؿا قؾقهبؿ، غقظ وإذهاَب  مـفؿ، صدورهؿ وشػاءَ  هؿقفرَ  ذلؽ
 كؾؿتف. وإطالء ،ديـف وإضفار ،رهبؿ طبادة إطالن

 دطقةإ مـ هل البؼرة سورة آخر مـ أيتقـ هاتقـ يف القاردةَ  الؽؾؿاِت  هذه إن ثؿ
 اهلل طبد طن الحديث يف كؿا وأّمتف، ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  فرسقلَ  هبا تعالك اهلل خّص  التل العظقؿة

 وهل الؿـتفك، سدرة إلك بف َل فِ اكتُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسقل أسري الؿ  » :قال  مسعودٍ  بنا
 ُيفبط ما يـتفل وإلقفا مـفا، فقؼبض إرض، مـ بف ُج عرَ يُ  ما يـتفل إلقفا السادسة السؿاء يف
 مـ اٌش رَ فَ  قال: ،[76 ]الـجؿ: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ قال: مـفا. فقؼبض فققفا، مـ بف

 خقاتقؿ وأططل الخؿس، الصؾقات أططل :اثالثً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فلططل قال: ذهب،
 .(1)مسؾؿ رواه «اُت ؿَ حِ ؼْ الؿُ  اشقئً  أمتف مـ باهلل يشرك ٓ لؿـ رَ ػِ وغُ  البؼرة، سقرة

                                                           
 (.771« )صحقح مسؾؿ» (7)
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 (3) املإمىين في خاجمت سىزة البقسة اءعد

 نْ مِ  ةِ رَ ؼَ البَ  ةِ ورَ ُس  قمَ اتِ وَ َخ  قُت طِ طْ أُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  ذر   أبل وطـ
 .(1)أحؿد رواه «يؾِ بْ قَ  ي  بِ كَ  ن  فُ طَ عْ يُ  مْ لَ  ،شِ رْ العَ  َت ْح تَ  نْ مِ  زٍ ـْ كَ  ِت قْ بَ 

 فققف، مـ اكؼقًض  سؿع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـد قاطدٌ  جربيؾ بقـؿا قال:  طباس ابـ وطـ
 هُ ـْ مِ  َل زَ ـَ فَ  ،مَ وْ القَ  ٓ  إِ  ط  قَ  ْح تَ ػْ يُ  مْ لَ  ،مَ وْ القَ  َح تِ فُ  اءِ ؿَ الس   نَ مِ  اٌب بَ  اَذ هَ » فؼال: ،رأسف فرفع

 نِ يْ ورَ ـُ بِ  رْ َش بْ أَ  :اَل قَ وَ  ،مَ ؾ  َس فَ  ،مَ وْ القَ  ٓ  إِ  ط  قَ  ْل زِ ـْ يَ  مْ لَ  ضِ رْ إَ  ىلَ إِ  َل زَ كَ  ٌك ؾَ مَ  اَذ هَ  :اَل ؼَ فَ  ،ٌك ؾَ مَ 
 ٍف رْ َح بِ  أَ رَ ؼْ تَ  نْ لَ  ،ةِ رَ ؼَ البَ  ةِ ورَ ُس  قمُ اتِ وَ َخ وَ  ،ِب اتَ الؽِ  ةُ َح اتِ فَ  :َك ؾَ بْ قَ  ي  بِ كَ  اؿَ فُ تَ مْ يُ  مْ لَ  اؿَ فُ قتَ وتِ أُ 
 .(2)مسؾؿ رواه «هُ قتَ طِ طْ أُ  ٓ  إِ  اؿَ فُ ـْ مِ 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ أية: هذه كزلت لؿا قال:  اأيًض  طباسٍ  ابـ وطـ
 يدخْؾ  لؿ شلءٌ  مـفا فؿقؾقبَ  دخؾ قال: ،[284 ]البؼرة: ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 اهللُ  فللؼك قال: «.اـَ ؿْ ؾ  َس وَ  اـَ عْ صَ أَ وَ  اـَ عْ ؿِ َس  وا:ولُ قُ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال ،شلءٍ  مـ فؿقؾقبَ 
 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿ تعالك: اهللُ  فلكزل قؾقهبؿ، يف اإليؿانَ 
   ﴿ .«ُت ؾْ عَ فَ  ْد قَ » :اَل قَ  ﴾        ﯁
 ىئ مئ جئحئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ    
 حديث مـ كحقه وروى ، (3)سؾؿم رواه «ُت ؾْ عَ فَ  ْد قَ » :اَل قَ  ﴾ىب مب حبخب جب يئ
 .(4) هريرة أبل

 ةِ ورَ ُس  رِ آِخ  نْ مِ  انِ تَ أيَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  البدري مسعقد أبل وطـ
 .(5)ومسؾؿ البخاري رواه «اهُ تَ ػَ كَ  ةٍ ؾَ قْ لَ  يفِ  اؿَ هُ أَ رَ قَ  نْ مَ  ةِ رَ ؼَ البَ 

 وجاللة ،ؿاشلهن ؿِ ظَ طِ  طؾك دال   وهق أيتقـ، هاتقـ فضؾ يف ورد ما بعض ففذا
ـ   وطظقؿ ،قدرهؿا  .ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  أّمة اإلسالم، ةِ م  أُ  ،إّمة هذه طؾك هبؿا اهلل م

                                                           
 (.515)ص:تؼدم تخريجف  (7)
م تخريجف  (2)  (.516:)صتؼد 
 (.726« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.725« )صحقح مسؾؿ» (4)
 .(511ص:)تؼدم تخريجف  (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (3) املإمىين في خاجمت سىزة البقسة اءعد

 نْ مِ  ةِ رَ ؼَ البَ  ةِ ورَ ُس  قمَ اتِ وَ َخ  قُت طِ طْ أُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  ذر   أبل وطـ
 .(1)أحؿد رواه «يؾِ بْ قَ  ي  بِ كَ  ن  فُ طَ عْ يُ  مْ لَ  ،شِ رْ العَ  َت ْح تَ  نْ مِ  زٍ ـْ كَ  ِت قْ بَ 

 فققف، مـ اكؼقًض  سؿع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـد قاطدٌ  جربيؾ بقـؿا قال:  طباس ابـ وطـ
 هُ ـْ مِ  َل زَ ـَ فَ  ،مَ وْ القَ  ٓ  إِ  ط  قَ  ْح تَ ػْ يُ  مْ لَ  ،مَ وْ القَ  َح تِ فُ  اءِ ؿَ الس   نَ مِ  اٌب بَ  اَذ هَ » فؼال: ،رأسف فرفع

 نِ يْ ورَ ـُ بِ  رْ َش بْ أَ  :اَل قَ وَ  ،مَ ؾ  َس فَ  ،مَ وْ القَ  ٓ  إِ  ط  قَ  ْل زِ ـْ يَ  مْ لَ  ضِ رْ إَ  ىلَ إِ  َل زَ كَ  ٌك ؾَ مَ  اَذ هَ  :اَل ؼَ فَ  ،ٌك ؾَ مَ 
 ٍف رْ َح بِ  أَ رَ ؼْ تَ  نْ لَ  ،ةِ رَ ؼَ البَ  ةِ ورَ ُس  قمُ اتِ وَ َخ وَ  ،ِب اتَ الؽِ  ةُ َح اتِ فَ  :َك ؾَ بْ قَ  ي  بِ كَ  اؿَ فُ تَ مْ يُ  مْ لَ  اؿَ فُ قتَ وتِ أُ 
 .(2)مسؾؿ رواه «هُ قتَ طِ طْ أُ  ٓ  إِ  اؿَ فُ ـْ مِ 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ أية: هذه كزلت لؿا قال:  اأيًض  طباسٍ  ابـ وطـ
 يدخْؾ  لؿ شلءٌ  مـفا فؿقؾقبَ  دخؾ قال: ،[284 ]البؼرة: ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 اهللُ  فللؼك قال: «.اـَ ؿْ ؾ  َس وَ  اـَ عْ صَ أَ وَ  اـَ عْ ؿِ َس  وا:ولُ قُ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال ،شلءٍ  مـ فؿقؾقبَ 
 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿ تعالك: اهللُ  فلكزل قؾقهبؿ، يف اإليؿانَ 
   ﴿ .«ُت ؾْ عَ فَ  ْد قَ » :اَل قَ  ﴾        ﯁
 ىئ مئ جئحئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ    
 حديث مـ كحقه وروى ، (3)سؾؿم رواه «ُت ؾْ عَ فَ  ْد قَ » :اَل قَ  ﴾ىب مب حبخب جب يئ
 .(4) هريرة أبل

 ةِ ورَ ُس  رِ آِخ  نْ مِ  انِ تَ أيَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  البدري مسعقد أبل وطـ
 .(5)ومسؾؿ البخاري رواه «اهُ تَ ػَ كَ  ةٍ ؾَ قْ لَ  يفِ  اؿَ هُ أَ رَ قَ  نْ مَ  ةِ رَ ؼَ البَ 

 وجاللة ،ؿاشلهن ؿِ ظَ طِ  طؾك دال   وهق أيتقـ، هاتقـ فضؾ يف ورد ما بعض ففذا
ـ   وطظقؿ ،قدرهؿا  .ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  أّمة اإلسالم، ةِ م  أُ  ،إّمة هذه طؾك هبؿا اهلل م

                                                           
 (.515)ص:تؼدم تخريجف  (7)
م تخريجف  (2)  (.516:)صتؼد 
 (.726« )صحقح مسؾؿ» (1)
 (.725« )صحقح مسؾؿ» (4)
 .(511ص:)تؼدم تخريجف  (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار825
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

825 دعاء المؤمنين في خاتمة سورة البقرة )3(
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(1) 

 

 ڳ ڳ﴿ تعالك: ققلف يف ورد ما :الؼرآن يف الؿذكورة الؿممـقن دطوات ومن 
 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
               ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼
 جب ىئيئ مئ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ  
 .[9-7:طؿران ]آل ﴾ىب مب خب حب

 رهبؿ يدطقن أهنؿ العؾؿ يف اسخقـالر   طـ أيات هذه يف تعالك اهللُ  أخرب وقد
 .﴾ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ         ﴿ قائؾقـ:
 العؾؿ يف الراسخقـ أن :-ثـاؤه جّؾ - بذلؽ يعـي» : الطبري اإلمام قال
 ربـا تـزيؾ مـ آيف مـ والؿحؽؿ هق وإكف اهلل، كتاب آِي  مـ تشابف بؿا آمـا يؼقلقن:
 مـفؿ رغبة- يؼقلقن أهنؿ يعـي: :﴾      ﴿ :اأيًض  ويؼقلقن ووحقف،

 الؼرآن آي متشابف باعات   مـ فؿقؾقبُ  زاغت الذيـ بف كؾَ تَ ابْ  ما طـفؿ يصرف أن يف رهبؿ إلك
 الذيـ همٓء مثؾ اـَ ؾْ عَ جْ تَ  ٓ ـا،رب   يا :-اهلل غقرُ  يعؾؿف ٓ الذي فتلويؾِ  وابتغاء ،الػتـةِ  ابتغاء
 طـ فافتصرفَ  افَ ؾْ ُتؿِ  ٓ :﴾  ﴿ سبقؾؽ، طـ وافصد   الحؼ، طـ قؾقهبؿ زاغت

 ربـا يا ﴾ ﴿ ف،فِ ومتشابِ  كتابؽ ؿؽَ حْ بؿُ  لإليؿان ؼـافقف   لف، ﴾  ﴿ داك،هُ 
 اوثباتً  اتقفقؼً  طـدك مـ لـا هب بذلك: يعـي ،رحؿةً  طـدك مـ يعـي: :﴾ڭڭ ڭ ڭ﴿

 إكؽ يعـي: :﴾ۆ ۇ ۇ﴿ ومتشاهبف، كتابؽ بؿحؽؿ اإلقرار مـ طؾقف كحـ لؾذي
 :(1)«ورسؾؽ كتابؽ وتصديؼ ديـؽ طؾك لؾثبات والسداد التقفقؼ طبادك الؿعطل أكت

                                                           
 (228 -5/227) «تػسقر الطربي» (7)
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 دعىاث املإمىينمن 

 مباركة. طظقؿة دطقة وهل
 يف رؽثِ يُ  كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن : الؿممـقـ أم   سؾؿة أم   طـ الحديث ويف
ِ دِ  ىؾَ طَ  يبِ ؾْ قَ  ب ْت ثَ  ،وِب ؾُ الؼُ  ؼؾ َب مُ  م  فُ الؾ  » يؼقل: أن دطائف  رسقل يا قؾت: قالت: ،«َك يـ
ِ بَ  نْ مِ  اهللُ  َق ؾَ َخ  امَ  ،مْ عَ كَ » قال: ؟ّؾُب ؼَ تَ تَ لَ  قَب ؾُ الؼُ  ن  إِ  وَ أَ  اهلل،  نَ قْ بَ  هُ بَ ؾْ قَ  أن   ٓ  إِ  رٍ َش بَ  نْ مِ  مَ آدَ  يـ

 .(1)أحؿد رواه «هُ اغَ زَ أَ  اءَ َش  نْ إِ وَ  ،هُ امَ قَ أَ   اهللُ  اءَ َش  نْ نِ فَ  ؛اهللِ  عِ ابِ َص أَ  نْ مِ  نِ قْ عَ بَ ْص إِ 
 إكف :رحؿة لدكف مـ لـا يفب أن وكسللف هداكا، إذ بعد قؾقبـا يغَ زِ يُ  ٓ  أ ربـا اهلل فـسلل

 القهاب. هق
 وَب ؾُ قُ  إن  » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿع أكف ، صالعا بـ طؿرو بـ اهلل طبد وطـ

ِ بَ   قال ثؿ ،«اءُ َش يَ  ُث قْ َح  هُ فُ ر  َص يُ  ،دٍ احِ وَ  ٍب ؾْ ؼَ كَ  نِ ؿَ ْح الر   عِ ابِ َص أَ  نْ مِ  نِ قْ عَ بَ ْص إِ  نَ قْ بَ  افَ ؾ  كُ  مَ آدَ  يـ
ْف َص  ،وِب ؾُ الؼُ  َف ر  َص مُ  م  فُ الؾ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل  .(2)سؾؿم رواه «.َك تِ اطَ صَ  ىؾَ طَ  اـَ وبَ ؾُ قُ  ر 

 حؽاية ﴾ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ وققلف:
 السابؼ. دطائفؿ مع العؾؿ يف الراسخقن يؼقلف لؿا

 طؿا مـف ذكر ما بذكر استغـك الذي الؽالم مـ وهذا» : الطبري اإلمام قال
 يقمئذٍ  لـا فاغػر الؼقامة، لققم الـاس جامع إكؽ ـارب   الؽالم: معـى أنّ  وذلك ه،ذكرُ  كَ رِ تُ 
 أمرتف بالذي وطؿؾ رسقلؽ واتبع بؽ آمـ مـ أن :وطدك تخؾػ ٓ فنكؽ :طـّا طػوا
 .يقمئذٍ  غافره أكؽ :كتابؽ يف بف

 (3)صرهتؿكُ  سـُح  مـ طؾقف هؿ ما طؾك تفؿيثب   أن رب فؿ مسللةُ  الؼقم مـ هذا وإكؿا

ـِ  طؾك فؿَض بِ ؼْ يَ  كحت   تـزيؾف، مـ بف جاءهؿ وما ورسقلف، باهلل باإليؿان  ؿالفؿأط أحس
 مـ بف ذلؽ َؾ عَ فَ  ـْ مَ  وطد قد ٕكف الجـّة: لفؿ وجب هبؿ ذلؽ فعؾ إذا فنكف :وإيؿاهنؿ
 مسللةٌ  الؼقم مـ فاتلويؾَ  فنن ،الخرب مخرج خرجت وإن فأية :الجـّة فؾُ ِخ دْ يُ  أكف طباده

 .(4)«رهبؿ إلك ورغبةٌ  ودطاءٌ 
                                                           

 .(755:)صتؼدم تخريجف  (7)
 (.2654) «صحقح مسؾؿ» (2)
 . إصؾ، ولعؾ فا: حسـ بصقرهتؿكذا يف (1)
 (.214-5/211« )طربيتػسقر ال» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعىاث املإمىينمن 

 مباركة. طظقؿة دطقة وهل
 يف رؽثِ يُ  كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن : الؿممـقـ أم   سؾؿة أم   طـ الحديث ويف
ِ دِ  ىؾَ طَ  يبِ ؾْ قَ  ب ْت ثَ  ،وِب ؾُ الؼُ  ؼؾ َب مُ  م  فُ الؾ  » يؼقل: أن دطائف  رسقل يا قؾت: قالت: ،«َك يـ
ِ بَ  نْ مِ  اهللُ  َق ؾَ َخ  امَ  ،مْ عَ كَ » قال: ؟ّؾُب ؼَ تَ تَ لَ  قَب ؾُ الؼُ  ن  إِ  وَ أَ  اهلل،  نَ قْ بَ  هُ بَ ؾْ قَ  أن   ٓ  إِ  رٍ َش بَ  نْ مِ  مَ آدَ  يـ

 .(1)أحؿد رواه «هُ اغَ زَ أَ  اءَ َش  نْ إِ وَ  ،هُ امَ قَ أَ   اهللُ  اءَ َش  نْ نِ فَ  ؛اهللِ  عِ ابِ َص أَ  نْ مِ  نِ قْ عَ بَ ْص إِ 
 إكف :رحؿة لدكف مـ لـا يفب أن وكسللف هداكا، إذ بعد قؾقبـا يغَ زِ يُ  ٓ  أ ربـا اهلل فـسلل

 القهاب. هق
 وَب ؾُ قُ  إن  » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿع أكف ، صالعا بـ طؿرو بـ اهلل طبد وطـ

ِ بَ   قال ثؿ ،«اءُ َش يَ  ُث قْ َح  هُ فُ ر  َص يُ  ،دٍ احِ وَ  ٍب ؾْ ؼَ كَ  نِ ؿَ ْح الر   عِ ابِ َص أَ  نْ مِ  نِ قْ عَ بَ ْص إِ  نَ قْ بَ  افَ ؾ  كُ  مَ آدَ  يـ
ْف َص  ،وِب ؾُ الؼُ  َف ر  َص مُ  م  فُ الؾ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل  .(2)سؾؿم رواه «.َك تِ اطَ صَ  ىؾَ طَ  اـَ وبَ ؾُ قُ  ر 

 حؽاية ﴾ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ وققلف:
 السابؼ. دطائفؿ مع العؾؿ يف الراسخقن يؼقلف لؿا

 طؿا مـف ذكر ما بذكر استغـك الذي الؽالم مـ وهذا» : الطبري اإلمام قال
 يقمئذٍ  لـا فاغػر الؼقامة، لققم الـاس جامع إكؽ ـارب   الؽالم: معـى أنّ  وذلك ه،ذكرُ  كَ رِ تُ 
 أمرتف بالذي وطؿؾ رسقلؽ واتبع بؽ آمـ مـ أن :وطدك تخؾػ ٓ فنكؽ :طـّا طػوا
 .يقمئذٍ  غافره أكؽ :كتابؽ يف بف

 (3)صرهتؿكُ  سـُح  مـ طؾقف هؿ ما طؾك تفؿيثب   أن رب فؿ مسللةُ  الؼقم مـ هذا وإكؿا

ـِ  طؾك فؿَض بِ ؼْ يَ  كحت   تـزيؾف، مـ بف جاءهؿ وما ورسقلف، باهلل باإليؿان  ؿالفؿأط أحس
 مـ بف ذلؽ َؾ عَ فَ  ـْ مَ  وطد قد ٕكف الجـّة: لفؿ وجب هبؿ ذلؽ فعؾ إذا فنكف :وإيؿاهنؿ
 مسللةٌ  الؼقم مـ فاتلويؾَ  فنن ،الخرب مخرج خرجت وإن فأية :الجـّة فؾُ ِخ دْ يُ  أكف طباده

 .(4)«رهبؿ إلك ورغبةٌ  ودطاءٌ 
                                                           

 .(755:)صتؼدم تخريجف  (7)
 (.2654) «صحقح مسؾؿ» (2)
 . إصؾ، ولعؾ فا: حسـ بصقرهتؿكذا يف (1)
 (.214-5/211« )طربيتػسقر ال» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 ديـفؿ كؿال طؾك يدل :رفقعٌ  مؼامٌ  العؾؿ يف الراسخقن همٓء طؾقف الذي الؿؼام وهذا
 ف،يْ دَ يَ  بقـ وتذلؾفؿ إلقف التجائفؿ وتؿام وخالؼفؿ، برّبفؿ ؾتفؿِص  ةوقق   دهؿ،تعب   وحسـ
 الؿستؼقؿ. وصراصف ،الؼقيؿ ديـف طؾك الثبات ويسللقكف طذابف، ويخافقن رحؿتف يرجقن
 قؾةالجؿ والصػات الطقبة الخصال مـ جؿؾة ذكرَ  الؽريؿُ  قاُق الس   هذا اكتظؿ وقد
 مؼامفؿ. ورفقع قدرهؿ لعظقؿ اوبقاكً  ،طؾقفؿ اهلل مـ ثـاءً  :لفمٓء
 الراسخقـ طؾك تعالك اهلل أثـك وقد» : سعدي بن الرحؿن طبد العالمة قال

 العبد: سعادة طـوان هي صػات بسبع العؾؿ يف
 وشرائعف. ٕحؽامف ـالؿبق   اهلل، إلك الؿقصؾ الطريؼ هق الذي العؾؿ :إحداها
 العؾؿ يف الراسخ فنن   :العؾؿ مجّرد طؾك زائد قدر وهذا العؾؿ، يف سقخالر   :الثاكقة
ِ  يؽقن أن يؼتضل  فرسخ ف،وباصـَ  العؾؿ ضاهرَ  اهللُ  ؿفطؾ   قد ،اؼً مدق   اوطارفً  ،اؼً محؼ   اؿً طال

ًٓ  اطؾؿً  الشريعة أسرار يف فقدمُ   .وطؿاًل  وحا

 ﮼﴿ بؼقلف: ،فِ ؿِ ؽَ حْ مُ  إلك لؿتشاهبف ورد   كتابف، بجؿقع باإليؿان وصػفؿ أكف :الثالثة
 .﴾ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

 الؿـحرفقن. الزائغقن بف َل ؾِ تُ ابْ  امؿ   والعافقةَ  قَ العػْ  اهللَ  سللقا أهنؿ :الرابعة

 .﴾      ﴿ ققلف: وذلؽ :بالفداية طؾقفؿ اهلل بؿـّة اطرتاففؿ :الخامسة
 كؾ واكدفاع ،خقر كؾ   حصقل ـةالؿتضؿ   رحؿتف سللقه -هذا مع- أهنؿ :السادسة

 القهاب. باسؿف إلقف وتقسؾقا ،شر  
 القاجب هق وهذا مـف، وخقففؿ الؼقامة، بققم وإيؼاهنؿ إيؿاهنؿ طـ أخرب أكف :السابعة

 .(1)«الزلؾ طـ الرادع لؾعؿؾ
 وأن هبا، لحؾ  الت   طؾك يحرص أن ؼمقف   بؽؾ   ريجدُ  وكعقهتؿ فؿتُ قَ ؾْ حِ  هذه فؼقم

 العظقؿة. والسمآت الؿباركة تالدطقا هبذه يدطق

                                                           
 (.727)ص« ابـ سعديتػسقر » (7)

.  
 829 

 

 
(1) 

 

 ققلف: يف الؿتؼقـ صػات يف سبحاكف ذكره ما :العظقؿة اإليؿان أهل دطوات ومن 
 .[76 طؿران: ]آل ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 الذيـ الؿتؼقـ طباده تعالك يصػ» أية: معـى يف  كثقر ابن الحافظ قال
 وبؽتابؽ بؽ أي: :﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ فؼال: :الجزيؾ قابث  ال وطدهؿ

 ـاذكقبَ  لـا رْ فاغػِ  لـا شرطتف وبؿا بؽ بنيؿاكـا :أي :﴾پ پ پ﴿ وبرسقلؽ،

 .(1)«﴾ڀ ڀ پ﴿ ورحؿتؽ، بػضؾؽ أمركا مـ كاوتؼصقرَ 

 وأن الصالح، والعؿؾ باإليؿان  اهلل إلك التقسؾ مشروطقة طؾك دلقؾ أية ويف
 الدطاء. لؼبقل  اهلل لكإ طظقؿةٌ  وسقؾةٌ  ذلؽ

 طؾك دٓلة أية يف» قال: أكه الحاكم طن «تػسقره» يف  الؼاسؿي كؼل وقد
 «.يدطق ثؿ   اهلل، إلك بف تؼّرب وما صاطتف رَ كُ ذْ يَ  أن اطللؾد   يجقز أكف

 الغار، أصحاب حديث مـ (2)«الصحقحقـ» يف ما دهويمي  » : الؼاسؿي قال
 .(3)«طـفؿ تعالك الباري تػريج ثؿ ؾف،طؿ بصالح مـفؿ كؾ   ؾوتقس  

 وأكصار اهلل أكصار الحقاريقـ دطقة :الؼرآن يف الؿذكورة اإليؿان أهل دطوات ومن 
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ تعالك: قال :ديـف
 .[51-52:طؿران ]آل ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حئ

                                                           
 (.2/77« )بـ كثقرتػسقر ا» (7)
 (.111تؼدم تخريجف )ص: (2)
 (.818 -4/817« )اسؿلتػسقر الؼ» (1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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(1) 

 

 ققلف: يف الؿتؼقـ صػات يف سبحاكف ذكره ما :العظقؿة اإليؿان أهل دطوات ومن 
 .[76 طؿران: ]آل ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 الذيـ الؿتؼقـ طباده تعالك يصػ» أية: معـى يف  كثقر ابن الحافظ قال
 وبؽتابؽ بؽ أي: :﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ فؼال: :الجزيؾ قابث  ال وطدهؿ

 ـاذكقبَ  لـا رْ فاغػِ  لـا شرطتف وبؿا بؽ بنيؿاكـا :أي :﴾پ پ پ﴿ وبرسقلؽ،

 .(1)«﴾ڀ ڀ پ﴿ ورحؿتؽ، بػضؾؽ أمركا مـ كاوتؼصقرَ 

 وأن الصالح، والعؿؾ باإليؿان  اهلل إلك التقسؾ مشروطقة طؾك دلقؾ أية ويف
 الدطاء. لؼبقل  اهلل لكإ طظقؿةٌ  وسقؾةٌ  ذلؽ

 طؾك دٓلة أية يف» قال: أكه الحاكم طن «تػسقره» يف  الؼاسؿي كؼل وقد
 «.يدطق ثؿ   اهلل، إلك بف تؼّرب وما صاطتف رَ كُ ذْ يَ  أن اطللؾد   يجقز أكف

 الغار، أصحاب حديث مـ (2)«الصحقحقـ» يف ما دهويمي  » : الؼاسؿي قال
 .(3)«طـفؿ تعالك الباري تػريج ثؿ ؾف،طؿ بصالح مـفؿ كؾ   ؾوتقس  

 وأكصار اهلل أكصار الحقاريقـ دطقة :الؼرآن يف الؿذكورة اإليؿان أهل دطوات ومن 
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ تعالك: قال :ديـف
 .[51-52:طؿران ]آل ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حئ

                                                           
 (.2/77« )بـ كثقرتػسقر ا» (7)
 (.111تؼدم تخريجف )ص: (2)
 (.818 -4/817« )اسؿلتػسقر الؼ» (1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 ؿ:بؼقلف  لرهبؿ دطائفؿ ذكر يتضؿـ الحقاريقـ طـ تعالك اهلل مـ خرب وهذا
 .﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 وصػقتف أكصاره وهؿ ، مريؿ ابـ طقسك الؿسقح قحقاري   هؿ :والحواريون
 لف. وكصرهتؿ تصديؼفؿ يف أخؾصقا الذيـ

 شلهنا. لعظؿ وبقانٌ  ،هبا تـقيفٌ  فقف طؾقفؿ الثـاء ضرِ عْ مَ  يف لدطقهتؿ اهلل رُ كْ وذِ 

 الذي ؽبؽتاب صّدقـا ،ـارب   يا أي: :﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقولفم:
 بقان طؾك مشتؿؾ ،العالؿقـ رّب  مـ مـزل حّؼ  وأكف بف وأقرركا -اإلكجقؾ وهق- أكزلتف
 طؾك فأتباطَ  ركاوِص - طقسك وهق- بعثتف الذي رسقلؽ واتبعـا الخؾؼ، وهداية الحؼ
 بقـ ذلؽ ذكروا ،طبادك إلك بف أرسؾتف الذي الحؼ طؾك وأطقاكف بف، بعثتف الذي ديـؽ
 يلمؾقن. ما وتحؼقؼ يطؾبقن، ما إجابة يف رهبؿ إلك بف تقسؾقـم وصؾبفؿ دطائفؿ يدي

 تفلثبِ » أي: :ق  الؿرُج  الؿطؾقب هق هذا :﴾پ پ پ﴿ :وقولفم
 واتبعقا ،َؽ ؾَ ُس رُ  وصّدققا بالتقحقد، لؽ واوأقر   بالحؼ، شفدوا الذيـ أسؿاء مع أسؿاءكا

 محّؾفؿ، ـاؾ  وأحِ  متؽ،كرا مـ تؽرمفؿ فقؿا ومعفؿ، طدادهؿ يف فاجعؾـا ؽ،قَ فْ وكَ  ك،أمرَ 
 ذكر  واهلل (1)«وهنقؽ أمرك وخالػ ،سبقؾؽ طـ وصدّ  ،بؽ كػر ـمؿ   تجعؾـا وٓ
 الصالحقن. هبؿ ويؼتدي ،الؿممـقن هبؿ لقتلّسك طـفؿ ذلؽ

 رضل الذيـ سبقؾ بذلؽ -ثـاؤه جّؾ - خؾؼف يعّرف» : الطبري اإلمام قال
 وصؾقا الذي مثؾ إلك قاؾُ فقِص  مـفاجفؿ، اويّتبعق صريؼفؿ، واذُ لقحتَ  وأفعالفؿ، أققالفؿ

 .(2)«كرامتف درجات مـ إلقف

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ تعالك: ققلف يف ورد ما :اإليؿان أهل دطوات ومن 

     ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳
 ڭ ڭ ڭ ڭ             

                                                           
 (.5/445« )طربيتػسقر ال» (7)
 (.5/445« )طربيتػسقر ال» (2)
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 عىاث املإمىيندمن 

 .[748-746:طؿران ]آل ﴾ىئ مئ حئ ۋجئ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 السابؼقـ، إكبقاء أتباع مـ ابريـالص   ادققـالص   بالؿممـقـ شادةٌ إ أيات هذه ويف
 وآبتالءات الؿحـ أكقاع مـ يصقبفؿ لؿا ؾحؿ  والت   والشجاطة الؼّقة مـ طؾقف كاكقا وما
 ٕطدائفؿ، استؽاكةٍ  وٓ أبداهنؿ، يف ضعٍػ  وٓ قؾقهبؿ، يف ـٍ وهَ  غقر مـ اهلل، سبقؾ يف
 وثبتقا. صربوا بؾ

ّٓ  الّصعبة الؿقاقػ مـ واجفقه فقؿا الؿممـقـ لفمٓء كان وما  فؿرب   إلك الؾجقءإ
 ڭ         ﴿ بؼقلفؿ: بالدطاء إلقف والتضّرع
 .﴾ڭ ڭ ڭ

 :- الطربي اإلمام يؼقل كؿا- معـاه ﴾     ﴿ فؼولفم:
 الؽالم: معـى وكلن العظام، إلك فتخطقـا مـفا فقف أسرفـا وما مـفا، الصغار ذكقبـا لـا اغػر»

 .(1)«والؽبائر مـفا غائرالص   ذكقبـا لـا اغػر

 دطقة طؾك الؽالم يف مثؾف سبؼ ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿ وققلفؿ:
 طؾك الؽالم ويف ،البؼرة سورة مـ وجـقده لجالقت مقاجفتفؿ يف وجـقده صالقت
 كػسفا. السقرة مـ إخقرة أية

 القهـ وترك ربالص   بقـ -الؿققػ هذا يف- جؿعقا الؿممـقـ همٓء أن   :والحاصل
 :حستؿـَ يُ  صرالـ   مـف الذي فؿ،برب   وآستـصار وآستغػار، قبةوالت   وآستؽاكة، عػوالض  

 سبحاكف: قال ولفذا وأخرة: الدكقا يف الحؿقدة العاقبة لفؿ وجعؾ لدطائفؿ، اهلل فاستجاب
ْكَقا َثَقاَب  اهللُ  َفآَتاُهؿُ ﴿  ﴾ۋجئ ٴۇ ۈ﴿ البالد، يف والتؿؽقـ الظػرو الـصر مـ ﴾الد 

 الخؾد. ةجـ   يف قؿُ ؼِ الؿُ  عقؿالـ   وهق

 :خؾؼف معامؾة يف وإحساهنؿ رّبفؿ طبادة يف إحساهنؿ طؾك لفؿ جزاءً  ذلؽ وكؾ  
 .[714طؿران: ]آل ﴾ڤ ڤ ٹ﴿ تعالك: قال ولفذا

                                                           
 (.6/721)« طربيتػسقر ال» (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 عىاث املإمىيندمن 

 .[748-746:طؿران ]آل ﴾ىئ مئ حئ ۋجئ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 السابؼقـ، إكبقاء أتباع مـ ابريـالص   ادققـالص   بالؿممـقـ شادةٌ إ أيات هذه ويف
 وآبتالءات الؿحـ أكقاع مـ يصقبفؿ لؿا ؾحؿ  والت   والشجاطة الؼّقة مـ طؾقف كاكقا وما
 ٕطدائفؿ، استؽاكةٍ  وٓ أبداهنؿ، يف ضعٍػ  وٓ قؾقهبؿ، يف ـٍ وهَ  غقر مـ اهلل، سبقؾ يف
 وثبتقا. صربوا بؾ

ّٓ  الّصعبة الؿقاقػ مـ واجفقه فقؿا الؿممـقـ لفمٓء كان وما  فؿرب   إلك الؾجقءإ
 ڭ         ﴿ بؼقلفؿ: بالدطاء إلقف والتضّرع
 .﴾ڭ ڭ ڭ

 :- الطربي اإلمام يؼقل كؿا- معـاه ﴾     ﴿ فؼولفم:
 الؽالم: معـى وكلن العظام، إلك فتخطقـا مـفا فقف أسرفـا وما مـفا، الصغار ذكقبـا لـا اغػر»

 .(1)«والؽبائر مـفا غائرالص   ذكقبـا لـا اغػر

 دطقة طؾك الؽالم يف مثؾف سبؼ ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿ وققلفؿ:
 طؾك الؽالم ويف ،البؼرة سورة مـ وجـقده لجالقت مقاجفتفؿ يف وجـقده صالقت
 كػسفا. السقرة مـ إخقرة أية

 القهـ وترك ربالص   بقـ -الؿققػ هذا يف- جؿعقا الؿممـقـ همٓء أن   :والحاصل
 :حستؿـَ يُ  صرالـ   مـف الذي فؿ،برب   وآستـصار وآستغػار، قبةوالت   وآستؽاكة، عػوالض  

 سبحاكف: قال ولفذا وأخرة: الدكقا يف الحؿقدة العاقبة لفؿ وجعؾ لدطائفؿ، اهلل فاستجاب
ْكَقا َثَقاَب  اهللُ  َفآَتاُهؿُ ﴿  ﴾ۋجئ ٴۇ ۈ﴿ البالد، يف والتؿؽقـ الظػرو الـصر مـ ﴾الد 

 الخؾد. ةجـ   يف قؿُ ؼِ الؿُ  عقؿالـ   وهق

 :خؾؼف معامؾة يف وإحساهنؿ رّبفؿ طبادة يف إحساهنؿ طؾك لفؿ جزاءً  ذلؽ وكؾ  
 .[714طؿران: ]آل ﴾ڤ ڤ ٹ﴿ تعالك: قال ولفذا

                                                           
 (.6/721)« طربيتػسقر ال» (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار831
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

831 من دعوات المؤمنين )5(
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 أُ  طـ  اهلل ذكره ما :العظقؿة اإليؿان أهل دطوات ومن ِ : طباده مـ إلباب لول
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ سبحاكف: ققلف يف وذلؽ
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲
               ﯁
 .[794-791 طؿران: ]آل ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 امةالت   العؼقل ووُ ذَ  وهؿ طباده، مـ إلباب ٕولل تعالك اهلل مـ وصٌػ  أيات ففذه
ؿ   ولقسقا ا،فَ اتِ ق  ؾِ َج  طؾك بحؼائؼفا إشقاءَ  كُ درِ تُ  التل ةِ كق  الذ    يعؼؾقن، ٓ الذيـ البُؽؿ كالص 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ فقفؿ: اهلل قال الذيـ
 سبحاكف خص   ولفذا :[716-715:]يقسػ ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ
 يف هذه أي: :وإرض ؿاواتالس   خؾؼ يف الباهرات أيات يف رِ ػؽ  بالت   إلباب أولل

 العجائب مـ فقفؿا وما ضاطفا،وات   وكثافتفا اكخػاضفا يف وهذه واتساطفا، ارتػاطفا
 يف ما وكذلؽ وكؿالف، وجاللف ، الخالؼ طظؿة طؾك القاضحة ٓئؾوالد   ،الؿشاهدة

 طؾك طظقؿةٍ  آيةٍ  مـ رَ َص والؼِ  قَل الط   وتؼارضفؿا تعاقبفؿا أي: :فاروالـ   قؾالؾ   الفاخت
 بعؼقلفؿ إلقفا الـاضرون أيات، هبذه الؿـتػعقن هؿ ٕهنؿ اقتداره: وطظقؿ ،الؿبدع كؿال
  أي: :﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ ففؿ ولفذا :ُب ْس فحَ  بلبصارهؿ ٓ
 ڱ﴿ وألسـتفؿ، ،وضؿائرهؿ ،ائرهؿبسر :أحقالفؿ جؿقع يف هرَ كْ ذِ  يؼطعقن ٓ
 الخالؼ طظؿة طؾك ةال  الد   الحؽؿ مـ فقفؿا ما يػفؿقن أي: :﴾ڻ ں ں ڱ
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 عىاث املإمىيندمن 

 أي: :﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ فقؼقلقن: ورحؿتف، واختقاره ،وحؽؿتف وطؾؿف ،وقدرتف
 اـتظؿً مُ  خؾؼتف بؾ :الؿصؾحة مـ اخالقً  ،الحؽؿة طـ اطاريً  اطبثً  الخؾؼ هذا أوجدَت  ما

 ِ  الذيـ ولتجزي ،َؽ ؿِ ؽْ لحُ  والخضقع بعبقديتؽ لؾؼقام ،طظقؿةٍ  ومصالَح  ،جؾقؾة ؿؽَ حِ ل
 بالحسـك. أحسـقا الذيـ وتجزي طؿؾقا، بؿا واؤأسا

 تػعؾ أن مـ لؽ اوتعظقؿً  لؽ اتـزيفً  أي: :﴾ہ﴿ فؼالقا: ،تعالك اهلل كزهقا ثؿ
 ٌؾ ؿِ شتَ ومُ  ،حؼ  ولؾ فبالحؼ   خؾؼتف أو فعؾتف ما كؾ   بؾ ،باصاًل  اشقئً  تخؾؼ أو ،اطبثً  اشقئً 
 .الحؼ   طؾك

 بالحؼ الخؾؼ َؼ ؾَ َخ  ـْ مَ  يا أي: :﴾ہ ہ ہ﴿ قائؾقـ: بالدطاء رهبؿ إلك طقافزِ  ثؿ
 طذاب مـ ركاأجِ  :ائصؼَ والـ   والعقب العبث طـ مـّزهٌ  هق مـ يا والحؽؿة، والعدل
  ورحؿتؽ. تؽوقق   بحقلؽ الـار

 ے ے ھ ھ ھ﴿ القا:فؼ العذاب، ذلؽ شّدة طؾك يدل   بؿا ذلؽ أتبعقا ثؿ
 ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳﴿ وققلفؿ: ،فُ زيَ وِخ  ففضقحتَ  وأضفرَت  ،فُ تَ ـْ هَ أَ  أي: :﴾ۓ﮲ ۓ

 مـ لف لقس وأكف ؾؿف،لظُ  دخؾفا إكؿا وأكف الـار، دخؾ مـ حال فظاطة هناية إلضفار تذيقٌؾ 
 الـار. طذاب طـف ويدفع يـصره كاصرٍ 

    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﴿ وقولفم:
 لفؿ آخر لدطاءٍ  تعالك اهلل مـ حؽايةٌ  هذا ،﴾      

 ﮹﴿ وققلفؿ: سبحاكف، إلقف غبةوالر   راطةالض   كؿال إلضفار :ب  الر   بـداء اأيًض  رُصد  
 الؿػسريـ وأكثر اإليؿان، إلك يدطق اداطقً  سؿعـا إكـا أي: :﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺
 اهلل كتاب :هو هـا يـادِ الؿُ  بعضفؿ: وقال ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل هـا: يـادِ بالؿُ  الؿراد أن طؾك
 تعالك. اهلل بؽتاب الـاس دطا ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل ٕن :صحقحان والؼوٓن .تعالك

 تعالك باهلل اإليؿان وهق إلقف، يدطق الذي لإليؿان تػسقرٌ  ﴾﯀ ﮿ ﮾﴿ وقولفم:
 وصػاتف. وأسؿائف ،وألقهقتف وبربقبقتف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 عىاث املإمىيندمن 

 أي: :﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ فقؼقلقن: ورحؿتف، واختقاره ،وحؽؿتف وطؾؿف ،وقدرتف
 اـتظؿً مُ  خؾؼتف بؾ :الؿصؾحة مـ اخالقً  ،الحؽؿة طـ اطاريً  اطبثً  الخؾؼ هذا أوجدَت  ما

 ِ  الذيـ ولتجزي ،َؽ ؿِ ؽْ لحُ  والخضقع بعبقديتؽ لؾؼقام ،طظقؿةٍ  ومصالَح  ،جؾقؾة ؿؽَ حِ ل
 بالحسـك. أحسـقا الذيـ وتجزي طؿؾقا، بؿا واؤأسا

 تػعؾ أن مـ لؽ اوتعظقؿً  لؽ اتـزيفً  أي: :﴾ہ﴿ فؼالقا: ،تعالك اهلل كزهقا ثؿ
 ٌؾ ؿِ شتَ ومُ  ،حؼ  ولؾ فبالحؼ   خؾؼتف أو فعؾتف ما كؾ   بؾ ،باصاًل  اشقئً  تخؾؼ أو ،اطبثً  اشقئً 
 .الحؼ   طؾك

 بالحؼ الخؾؼ َؼ ؾَ َخ  ـْ مَ  يا أي: :﴾ہ ہ ہ﴿ قائؾقـ: بالدطاء رهبؿ إلك طقافزِ  ثؿ
 طذاب مـ ركاأجِ  :ائصؼَ والـ   والعقب العبث طـ مـّزهٌ  هق مـ يا والحؽؿة، والعدل
  ورحؿتؽ. تؽوقق   بحقلؽ الـار

 ے ے ھ ھ ھ﴿ القا:فؼ العذاب، ذلؽ شّدة طؾك يدل   بؿا ذلؽ أتبعقا ثؿ
 ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳﴿ وققلفؿ: ،فُ زيَ وِخ  ففضقحتَ  وأضفرَت  ،فُ تَ ـْ هَ أَ  أي: :﴾ۓ﮲ ۓ

 مـ لف لقس وأكف ؾؿف،لظُ  دخؾفا إكؿا وأكف الـار، دخؾ مـ حال فظاطة هناية إلضفار تذيقٌؾ 
 الـار. طذاب طـف ويدفع يـصره كاصرٍ 

    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﴿ وقولفم:
 لفؿ آخر لدطاءٍ  تعالك اهلل مـ حؽايةٌ  هذا ،﴾      

 ﮹﴿ وققلفؿ: سبحاكف، إلقف غبةوالر   راطةالض   كؿال إلضفار :ب  الر   بـداء اأيًض  رُصد  
 الؿػسريـ وأكثر اإليؿان، إلك يدطق اداطقً  سؿعـا إكـا أي: :﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺
 اهلل كتاب :هو هـا يـادِ الؿُ  بعضفؿ: وقال ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل هـا: يـادِ بالؿُ  الؿراد أن طؾك
 تعالك. اهلل بؽتاب الـاس دطا ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل ٕن :صحقحان والؼوٓن .تعالك

 تعالك باهلل اإليؿان وهق إلقف، يدطق الذي لإليؿان تػسقرٌ  ﴾﯀ ﮿ ﮾﴿ وقولفم:
 وصػاتف. وأسؿائف ،وألقهقتف وبربقبقتف

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار833
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

833 من دعوات المؤمنين )6(
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 باطف.ات   إلك وسارطـا ،كداءه وأجبـا ،أمره فامتثؾـا أي: :﴾﯁﴿ وقولفم:

 مـفؿ تقسؾ :﴾         ﴿ فؿ:وققل
 يؼبضفؿ وأن ئاهتؿ،سق   طـفؿ ويؽّػر ذكقهبؿ لفؿ يغػر أن بف، بنيؿاهنؿ  اهلل إلك
 ،أمره وامتثالفؿ ،اهإي   بطاطتفؿ تعالك اهلل وار  بَ  الذيـ إبرار، طداد يف -قبضفؿ إذا- إلقف
 طـفؿ. فرضل هُ قْ َض رْ أَ  كحت  

 هذا ،﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     ﴿ وققلفؿ:
  لفؿ يـجز أن اهلل سائؾقـ ،واإللحاح عضر  لؾت   ﴾﴿بـ لؾـداء تؽرارٌ  وفقف آخر، دطاء
 وجـّتف اهلل برضقان الػقز ومـ الدكقا، يف والظفقر الـصر مـ رسؾف ألسـة طؾك وطدهؿ ما
 الؿقعاد. ُػ ؾِ خْ يُ  ٓ بلكف سبحاكف إلقف قـؾِ متقس   ،الؼقامة يقم خزي مـ جاةوالـ   أخرة، يف

 لفؿ استجابتف ببقان إلباب ذوي الؿممـقـ دطقات مـ حؽاه ما سبحاكف أطؼب ثؿ
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: فؼال :وسللقه دطقه فقؿا
 .[795 طؿران: ]آل ﴾ٺٿ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 «.لفؿ استجاب حتك ـا،رب   ـا،رب   يؼقلقن: زالقا ما» قال:  الحسن وطن

 :رهبؿ إلك وتضّرطفؿ ،إلباب أولل دطاءَ  فقفا تعالك اهلل وصػ لالت أيات ولفذه
 هبا. تعالك اهلل ودطاء ،رهاوتدب   ،تالوهتا مممـ لؽؾ يـبغل طظقؿٌ  شلنٌ 

 وهق الؾقؾ مـ قام إذا أيات هذه يؼرأ كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن الحديث يف ثبت وقد
 خالتل طـد بِت  » قال:  طباس ابـ طـ «الصحقحقـ» يف كؿا: السؿاء إلك يـظر

 رأِخ  الؾقؾ ثؾُث  كان افؾؿ   د،رقَ  ثؿ   ،ساطةً  أهؾف مع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  ثفتحد   مقؿقكة،
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ فؼال: ،ؿاءالس   إلك فـظر دقعَ 
 «.ركعةً  طشرة إحدى كفصؾ   ،ـ  واستَ  لفتقض   قام ثؿ   ،[791طؿران: ]آل ﴾گ گ
 .(1)«ختؿ حتك طؿران آل مـ إواخر العشر أيات قرأ ثؿ» رواية: ويف

                                                           
 . (761) «صحقح مسؾؿ»، و(4569،4571« )صحقح البخاري» (7)
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 عىاث املإمىيندمن 

 وذكره ؾفؿ،تذل   وكؿال هؿدِ وتعب   ،إلباب أولل لحال  الرب ذكر يف إن ثؿ
 بخصالفؿ، حّؾلوالت   ،بػعالفؿ لّسلالت   طؾك لؾعباد احث   :فؿل وإجابتف العظقؿة لدطقاهتؿ

 لتقفقؼ.ا وحده وباهلل وإجابتف، الرب ثـاء محؾ   هل التل بدطقاهتؿ طاءوالد  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 وذكره ؾفؿ،تذل   وكؿال هؿدِ وتعب   ،إلباب أولل لحال  الرب ذكر يف إن ثؿ
 بخصالفؿ، حّؾلوالت   ،بػعالفؿ لّسلالت   طؾك لؾعباد احث   :فؿل وإجابتف العظقؿة لدطقاهتؿ

 لتقفقؼ.ا وحده وباهلل وإجابتف، الرب ثـاء محؾ   هل التل بدطقاهتؿ طاءوالد  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ٺ ڀ﴿ تعالك: ققلف يف ورد ما :الؼرآن يف الواردة اإليؿان أهل دطوات ومن 
 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[75 ]الـساء:

 تحت ةبؿؽ   كاكقا الذيـ الؿستضعػقـ الؿممـقـ دطاءَ  أية هذه يف تعالك اهلل يحؽل
 فؿرب   سللقا الؿممـقـ مـ الؿستضعػقن ففمٓء مؽة، فتح قبؾ وذلؽ قريش، اركػ   لإذٓ
 طـده مـ اولق   لفؿ يجعؾ وأن الؿشركقـ، ـَ مِ  استضعػفؿ قد مـ فتـة مـ يـجقفؿ أن 

 مـ ضؾؿفؿ ـْ مَ  طؾك ويـصرهؿ ،الظالؿقـ ضؾؿ مـ يؿـعفؿ اوكصقرً  يستـؼذهؿ، سبحاكف
 هؿ.دطاء اهلل فاستجاب :الؽافريـ

 ولقّفؿ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  اهلل جعؾ ة،مؽ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  فتح افؾؿ  » : طباس ابن قال
 الضعقػ ـصػيُ  لفؿ، اكصقرً  فؽان قد،ِس أَ  بـ ابت  طَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾقفؿ واستعؿؾ

 .(1)«الؼقي مـ

 ٱ﴿ تعالك: ققلف يف جاء ما :الؼرآن يف الؿذكورة اإليؿان أهل دطوات ومن 
 ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 .[81]الؿائدة: ﴾ٹ ٿ ٿ

 وأهنؿ كصارى، إكا قالقا: الذيـ مـ ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  قـبق  الـ   بخاتؿ آمـ لؿـ وصػ وهذا
 مـ حؼ   طؾقفؿ تؾكيُ  ما بلن لؿعرفتفؿ معبالد   فؿأطقـُ  فاضت الؼرآن آيات سؿعقا إذا
 :﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ بؼقلفؿ: ويدطقكف تعالك اهلل يسللقن ولفذا :اهلل طـد

                                                           
 (.7/452« )تػسقره»ذكره البغقي يف  (7)
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 كتابؽ، مـ ملسو هيلع هللا ىلص محؿد كبقؽ إلك أكزلتف ما سؿعـا لّؿا صّدقـا ربـا، يا يؼقلقن: أهنؿ أي:
 الؽتابة ومعـى :﴾ٹ ٿ ٿ﴿ فقف، شؽ ٓ الحؼ   وأكف طـدك، مـ أكف بف وأقرركا

 طدادهؿ. يف معفؿ وأثبتـا الشاهديـ، مع فاجعؾـا أي: :الجعؾ أي: -هـا-

 ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  مع ي:أ» قال: :﴾ٹ ٿ ٿ﴿ ققلف: يف  طباس ابـ وطـ
 .(1)«بّؾغقا قد أهنؿ والرسؾ غ،بؾ   قد أكف لـبقفؿ يشفدون الشاهدون هؿ وأمتف،

 چ چ چ ڃ﴿ تعالك: قال :رجاءهؿ وحّؼؼ دطقهتؿ تعالك اهلل أجاب وقد
 .[85]الؿائدة: ﴾ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 عقاوق مؿا إسرائقؾ بـل مـ ائبقـالت   دطقة :الؼرآن يف الؿذكورة الدطوات ومن 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ تعالك: ققلف يف وذلؽ :باهلل ركالش   مـ فقف
 وهذه .[749:]إطراف ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
 تعالك. اهلل دون مـ العجؾ طبدوا بعدما إسرائقؾ بـل مـ تابقا الذيـ طـ إخبارٌ  أية

 لؽؾ   تؼقل: والعرب فعؾقا، ما طؾك مقاكدِ  أي: :﴾ى ې ې ې﴿ فؼقلف:
 حادوا قد أهنؿ رأوا أي: :﴾ەئ ائ ائ ى﴿ وققلف: ط.ؼِ ْس أُ  أو ،يده يف ؼطُس  قد :كادمٍ 
 باهلل وكػروا الؿستؼقؿ، صراصف طـ واكحرفقا اهلل، ديـ طـ وذهبقا السبقؾ، قصد طـ

 قالقا أي: :﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ العظقؿ،
ِ مُ  تعالك اهلل إلك تائبقـ الدطاء هذا  والتجاءً  ،كقهبؿبذ مـفؿ ااطرتافً  ذلؽ فؽان إلقف، قبقــ
ّٓ  لفؿ، ويغػر يرحؿفؿ بلن رهبؿ إلك  ،ذكٍب مُ  ؾ  كُ  حال وهؽذا الخاسريـ، مـ كاكقا وإ
 ولفذا :وأخرة الدكقا يف الخاسريـ مـ لؽان لف ومغػرتف تعالك اهلل رحؿة لقٓ فنكف
 َتْغِػرْ  َلؿْ  َوإِنْ  اَأْكُػَسـَ  َضَؾْؿـَا َرب ـَا﴿ :- آدم دطاء مـ بقاكف سبؼ فقؿا- قبؾ مـ إبقان قال

ـ   َوَتْرَحْؿـَا َلـَا ـَ  َلـَُؽقَك ـَ  مِ  .[71:]إطراف ﴾اْلَخاِسِري

                                                           
 (.1/759« )تػسقره»ذكره ابـ كثقر يف  (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 عىاث املإمىيندمن 

 كتابؽ، مـ ملسو هيلع هللا ىلص محؿد كبقؽ إلك أكزلتف ما سؿعـا لّؿا صّدقـا ربـا، يا يؼقلقن: أهنؿ أي:
 الؽتابة ومعـى :﴾ٹ ٿ ٿ﴿ فقف، شؽ ٓ الحؼ   وأكف طـدك، مـ أكف بف وأقرركا

 طدادهؿ. يف معفؿ وأثبتـا الشاهديـ، مع فاجعؾـا أي: :الجعؾ أي: -هـا-

 ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٍ  مع ي:أ» قال: :﴾ٹ ٿ ٿ﴿ ققلف: يف  طباس ابـ وطـ
 .(1)«بّؾغقا قد أهنؿ والرسؾ غ،بؾ   قد أكف لـبقفؿ يشفدون الشاهدون هؿ وأمتف،

 چ چ چ ڃ﴿ تعالك: قال :رجاءهؿ وحّؼؼ دطقهتؿ تعالك اهلل أجاب وقد
 .[85]الؿائدة: ﴾ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 عقاوق مؿا إسرائقؾ بـل مـ ائبقـالت   دطقة :الؼرآن يف الؿذكورة الدطوات ومن 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ تعالك: ققلف يف وذلؽ :باهلل ركالش   مـ فقف
 وهذه .[749:]إطراف ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
 تعالك. اهلل دون مـ العجؾ طبدوا بعدما إسرائقؾ بـل مـ تابقا الذيـ طـ إخبارٌ  أية

 لؽؾ   تؼقل: والعرب فعؾقا، ما طؾك مقاكدِ  أي: :﴾ى ې ې ې﴿ فؼقلف:
 حادوا قد أهنؿ رأوا أي: :﴾ەئ ائ ائ ى﴿ وققلف: ط.ؼِ ْس أُ  أو ،يده يف ؼطُس  قد :كادمٍ 
 باهلل وكػروا الؿستؼقؿ، صراصف طـ واكحرفقا اهلل، ديـ طـ وذهبقا السبقؾ، قصد طـ

 قالقا أي: :﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ العظقؿ،
ِ مُ  تعالك اهلل إلك تائبقـ الدطاء هذا  والتجاءً  ،كقهبؿبذ مـفؿ ااطرتافً  ذلؽ فؽان إلقف، قبقــ
ّٓ  لفؿ، ويغػر يرحؿفؿ بلن رهبؿ إلك  ،ذكٍب مُ  ؾ  كُ  حال وهؽذا الخاسريـ، مـ كاكقا وإ
 ولفذا :وأخرة الدكقا يف الخاسريـ مـ لؽان لف ومغػرتف تعالك اهلل رحؿة لقٓ فنكف
 َتْغِػرْ  َلؿْ  َوإِنْ  اَأْكُػَسـَ  َضَؾْؿـَا َرب ـَا﴿ :- آدم دطاء مـ بقاكف سبؼ فقؿا- قبؾ مـ إبقان قال

ـ   َوَتْرَحْؿـَا َلـَا ـَ  َلـَُؽقَك ـَ  مِ  .[71:]إطراف ﴾اْلَخاِسِري

                                                           
 (.1/759« )تػسقره»ذكره ابـ كثقر يف  (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار837
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

837 من دعوات المؤمنين )7(
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 تقبة ذكر سقاق يف اهلل ذكره ما :الؼرآن يف الؿذكورة اإليؿان أهل دطوات ومن 
  چ چ چ چ ڃ﴿ سبحاكف: ققلف يف وذلؽ ، بؿقسك وإيؿاهنؿ ،السحرة

 ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 .[726-725:]إطراف

 أن بعد فرطقن ققم مـ  بؿقسك آمـقا الذيـ لحال تعالك اهلل مـ بقانٌ  ففذا
 ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ بؼقلف: إليؿاهنؿ فرطقن دهؿتقط   أن وبعد ،سحرةً  كاكقا

 .[724 ]إطراف: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ

ٓ   الؿممـقـ همٓء مـ كان فؿا  هدَ قط  ت وأن   اإليؿان، طؾك بالثبات فرطقن جاهروا أنْ  إ
 لػرطقن: وقالقا الفدى، مـ بف بّصرهؿ وما اإلسالم مـ إلقف اهلل هداهؿ طؿا هؿيرد   لـ لفؿ
 وكؽالف طذابؽ، مـ أشد   وطذابف راجعقن، إلقف أكا ؼـاتحؼ   قد أي: :﴾چ چ چ چ﴿

 ن  ربَْص ـَ ؾَ فَ  كؽالؽ، مـ أطظؿ السحر مـ طؾقف أكرهتـا وما الؽػر مـ إلقف تدطقكا ما طؾك
 تعالك. اهلل طذاب مـ صخؾُ لـَ  ،طذابؽ طؾك الققم

ٓ   لف، باطفؿوات    مقسك اهلل بـبل   إليؿاهنؿ مـفؿ يـتؼؿ إكؿا فرطقن أن   وبقـقا  وإ
 محاســا: أطظؿ وهق ذكبـا، ففق :بف ويعاقب طؾقف يعاب اذكبً  هذا كان فننْ  ذكب، لفؿ فؾقس
 بتفديدك، بالقـمُ  ولسـا لؿرضاتؽ، اصؾبً  طـف كعدل فال الؿـاقب، وأطظؿ إطؿال خقر ٕكف
 ۓ ےۓ ے﴿ :-آخر مقضع يف طـفؿ اهلل حؽك كؿا- قالقا ولفذا :بقطقدك قـثِ رِ ؽتَ مُ  وٓ
 وإرجؾ إيدي تؼطقع مـ بف دتـاتقط   بؿا باللكُ  ٓ أي: :[51]الشعراء: ﴾﮴ ﮳ ﮲
 خؾ.الـ   جذوع يف صؾقبوالت   ،خالف مـ

 يصب رهؿ وأن ،ديـف طؾك ؿْ فُ تَ ثب  يُ  بلن إلقف الرغبة طظؿقاوأ ،بالدطاء اهلل إلك فقاتقج   ثؿ
طراف ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ فؼالقا: :سبقؾف يف ىأذً  مـ يـالفؿ ما طؾك  :[726:]ٕا
 إلك تمدي طظقؿة محـةٌ  هذه ٕن :التـؽقر طؾقف يدل   كؿا- اطظقؿً  اصربً طؾقـا ْض أفِ  أي:

 تبُ لقثْ  :كثقر شلء إلك ربالص   مـ فقفا اُج حتَ قُ فَ  والعذاب، إذى ومعالجة ،الـػس هابذَ 
ـ   ،الػماد  :﴾ک ک﴿ الؽثقر، آكزطاج طـف ويزول إيؿاكف، طؾك الؿممـ ويطؿئ
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 عىاث املإمىيندمن 

 لرسقلؽ. بعقـت  مُ  ٕمرك، مـؼاديـ اإلسالم طؾك ثابتقـ أي:

 الؿبقـ، والضالل ،الؼبقح حروالس   ،الغؾقظ الؽػر مـ همٓء قؾقب هدى مـ وسبحان
 سبحاكف !إلقف اإلكابة وكؿال ،اهلل مع والصدق الؼقيؿ، والثبات ،العظقؿ اإليؿان هذا إلك

 ،ديـف طؾك الثبات سبحاكف وكسللف كػسف، طؾك أثـك كؿا هق ،طؾقف ثـاءً  كحصل ٓ وبحؿده
 .مجقٌب  سؿقعٌ  سبحاكف فإك   ،وأخرة كقاالد   يف والعافقةَ  والعػقَ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 839 

 

 عىاث املإمىيندمن 

 لرسقلؽ. بعقـت  مُ  ٕمرك، مـؼاديـ اإلسالم طؾك ثابتقـ أي:

 الؿبقـ، والضالل ،الؼبقح حروالس   ،الغؾقظ الؽػر مـ همٓء قؾقب هدى مـ وسبحان
 سبحاكف !إلقف اإلكابة وكؿال ،اهلل مع والصدق الؼقيؿ، والثبات ،العظقؿ اإليؿان هذا إلك

 ،ديـف طؾك الثبات سبحاكف وكسللف كػسف، طؾك أثـك كؿا هق ،طؾقف ثـاءً  كحصل ٓ وبحؿده
 .مجقٌب  سؿقعٌ  سبحاكف فإك   ،وأخرة كقاالد   يف والعافقةَ  والعػقَ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(1) 

 

 ققلف يف ورد ما :الؽريم الؼرآن يف الؿذكورة العظقؿة اإليؿان أهل دطوات ومن 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ تعالك:
 .[86-84]يقكس: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 إسرائقؾ بـل فققمَ  أوصك أكف  مقسك كبقف طـ أيات هذه يف سبحاكف أخرب حقث
 الؿممـقـ مقسك ققم وأن وققمف، فرطقن أطدائفؿ مقاجفة يف تعالك اهلل طؾك ؾِ قك  بالت  

 وحده وطؾقف أمركا، ضـاق  فَ  وإلقف ا،ـَ ؼْ ثِ وَ  بف أي: :﴾ہ ہ ۀ﴿ فؼالقا: أمره امتثؾقا قد

 .﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ فؼالقا: ،رهبؿ اقْ طَ دَ  ثؿ اطتؿدكا.

 للمفسسين: قىالن الدعاء هرا معنى وفي

 طقاؾ  ُس  إكؿا أهنؿ قافقظـ   طؾقـا، طفؿتسؾ   وٓ ـا،طؾق هؿرْ فِ ظْ تُ  ٓ :الؿعـى :فؼقل 
 .اوكػرً  اصغقاكً  ويزدادوا ،بذلؽ قاـُ تَ ػْ فقُ  الباصؾ، طؾك وكحـ الحؼ طؾك ٕهنؿ

 وققمف، فرطقن بليدي ـابْ ذ  عَ تُ  وٓ طـدك، مـ بعذاٍب  ـابْ ذ  عَ تُ  ٓ :الؿعـى :وققل 
 بذلؽ. قاـُ تَ ػْ قُ فَ  مـا، خقرٌ  أهنؿ قاويظـ بقا،ذ  طُ  لؿا الحؼ   طؾك كاكقا لق فقؼقلقا:

 -ربـا يا- وخؾصـا أي: :﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿ دطائفؿ: تؽؿؾة وقالقا
ِ  الؽافريـ، أيدي مـ برحؿتؽ  كتؿؽـ وجفٍ  طؾك ديــا، طؾك وكؼقؿ هؿ،شر   مـ ؿَ ؾَ ْس ـَ ل

 .مـازعٍ  وٓ معارضٍ  غقر مـ وإضفاره شرائعف إقامة مـ بف

 اطلالد   أن طؾك اتـبقفً  :الدطاء طؾك ؾقك  الت   ؼديؿت يف أن   إلك الؿػسريـ بعض وأشار
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 عىاث املإمىيندمن 

ًٓ  اهلل طؾك ؾيتقك   أن يـبغل  طـ مسؾؿ رواه ما الؼبقؾ هذا ومـ :(1)دطقتف لتجاب ،أو
 ،ُت ـْ آمَ  َك بِ وَ  ،ُت ؿْ ؾَ ْس أَ  َك لَ  م  فُ الؾ  » يؼقل: كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن ، طباسٍ  ابـ

 َت كْ أَ  ٓ  إِ  هَ لَ إِ  َٓ  ،َك تِ ز  عِ بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   ،ُت ؿْ اَص َخ  َك بِ وَ  ،ُت بْ كَ أَ  َك قْ لَ إِ وَ  ،ُت ؾْ ك  وَ تَ  َك قْ ؾَ طَ وَ 
ِ ؾ  ِض تُ  نْ أَ   .(2)«ونَ وتُ ؿُ يَ  ُس كْ واإلِ  ن  الجِ وَ  ،وُت ؿُ يَ  َٓ  يالذِ  ي  الَح  َت كْ أَ  ي،ـ

 الؽفػ أصحاب دطاء :الؼرآن يف الواردة العظقؿة اإليؿان أهل دطوات ومن: 
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: قال
 .[71:]الؽفػ ﴾ڱ

 تعالك: بؼقلف اهلل وصػفؿ الذيـ الؽفػ أصحاب الػتقة طـ تعالك اهلل مـ إخبارٌ  وهذا
 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مب خب حب جب يئ ىئ
 .[76-71:]الؽفػ ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 تعالك، باهلل أشركقا الذيـ ققمفؿ طـ آكحقاز طؾك ػؼقاات   مممـقن فتقة ففمٓء
 حال الؿشروع وهق مـفؿ، بديـفؿ راروالػِ  هؿ،رِ فُ ضْ أَ  بقـ مـ والخروج مـفؿ، يرب والت  
 الشرور. وضفقر الػتـ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: وققلف
 .[71فػ:]الؽ ﴾ڱ ڱ

 بديـفؿ وار  فَ  الذيـ الػتقة أولئؽ طـ تعالك يخرب» : كثقر ابن الحافظ قال
 ققمفؿ، طـ لقختػقا :جبؾٍ  يف غارٍ  إلك فؾجموا مـفؿ ففربقا طـف، يػتـقهؿ لئال   ققمفؿ مـ

 :﴾ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ هبؿ: ولطػف رحؿتف تعالك اهلل مـ سائؾقـ دخؾقا حقـ فؼالقا
                                                           

 (.9/1188« )تػسقر الؼاسؿل»اكظر:  (7)
  ( مختصًرا.7181ورواه البخاري ) ،(2777« )مسؾؿصحقح » (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 عىاث املإمىيندمن 

ًٓ  اهلل طؾك ؾيتقك   أن يـبغل  طـ مسؾؿ رواه ما الؼبقؾ هذا ومـ :(1)دطقتف لتجاب ،أو
 ،ُت ـْ آمَ  َك بِ وَ  ،ُت ؿْ ؾَ ْس أَ  َك لَ  م  فُ الؾ  » يؼقل: كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن ، طباسٍ  ابـ

 َت كْ أَ  ٓ  إِ  هَ لَ إِ  َٓ  ،َك تِ ز  عِ بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   ،ُت ؿْ اَص َخ  َك بِ وَ  ،ُت بْ كَ أَ  َك قْ لَ إِ وَ  ،ُت ؾْ ك  وَ تَ  َك قْ ؾَ طَ وَ 
ِ ؾ  ِض تُ  نْ أَ   .(2)«ونَ وتُ ؿُ يَ  ُس كْ واإلِ  ن  الجِ وَ  ،وُت ؿُ يَ  َٓ  يالذِ  ي  الَح  َت كْ أَ  ي،ـ

 الؽفػ أصحاب دطاء :الؼرآن يف الواردة العظقؿة اإليؿان أهل دطوات ومن: 
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: قال
 .[71:]الؽفػ ﴾ڱ

 تعالك: بؼقلف اهلل وصػفؿ الذيـ الؽفػ أصحاب الػتقة طـ تعالك اهلل مـ إخبارٌ  وهذا
 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مب خب حب جب يئ ىئ
 .[76-71:]الؽفػ ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 تعالك، باهلل أشركقا الذيـ ققمفؿ طـ آكحقاز طؾك ػؼقاات   مممـقن فتقة ففمٓء
 حال الؿشروع وهق مـفؿ، بديـفؿ راروالػِ  هؿ،رِ فُ ضْ أَ  بقـ مـ والخروج مـفؿ، يرب والت  
 الشرور. وضفقر الػتـ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: وققلف
 .[71فػ:]الؽ ﴾ڱ ڱ

 بديـفؿ وار  فَ  الذيـ الػتقة أولئؽ طـ تعالك يخرب» : كثقر ابن الحافظ قال
 ققمفؿ، طـ لقختػقا :جبؾٍ  يف غارٍ  إلك فؾجموا مـفؿ ففربقا طـف، يػتـقهؿ لئال   ققمفؿ مـ

 :﴾ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ هبؿ: ولطػف رحؿتف تعالك اهلل مـ سائؾقـ دخؾقا حقـ فؼالقا
                                                           

 (.9/1188« )تػسقر الؼاسؿل»اكظر:  (7)
  ( مختصًرا.7181ورواه البخاري ) ،(2777« )مسؾؿصحقح » (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار841
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

841 من دعوات المؤمنين )8(
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 :﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿، ققمـا طـ وتسرتكا ،هبا ترحؿـا رحؿة طـدك مـ لـا هب أي:
 طاقبته فاجعل قضاءٍ  من لـا قضقَت  وما» الحديث: يف جاء كؿا ،ارشدً  طاقبتـا اجعؾ أي:

 كان أكف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ أرصاة أبل بـ رِ ْس بُ  حديث مـ (2)«الؿسـد» ويف ،(1)«اًد َش رَ 
 .(3)«ةِ رَ أِخ  اِب َذ طَ وَ  اقَ كْ الد   ِي زْ ِخ  نْ مِ  اكَ رْ جِ أَ وَ  ،افَ ؾ  كُ  ورِ مُ إُ  يفِ  اـَ تَ بَ اقِ طَ  نْ ِس ْح أَ  م  فُ الؾ  » يدطق:

 الػتـة مـ راروالػِ  الخقر يف علالس   بقـ جؿعقا الؿممـقـ الػتقة همٓء أن :والحاصل
 أمقرهؿ، تقسقر تعالك هلل وسمالفؿ طفؿتضر   وبقـ فقف، آستخػاء يؿؽـ مؽان إلك

 ضق  وقَ  دطاءهؿ، تعالك اهلل استجاب فؾذلؽ :الخؾؼ وطؾك أكػسفؿ طؾك ؽالفؿات   وطدم
 حساهبؿ. يف يؽـ لؿ ما لفؿ

 ألؼقـا أي: :[77]الؽفػ: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ تعالك: قال
 :مسامعفؿ إلك إصقات كػقذ ومـعـا ،كثقرةً  سـقـ فـامقا الؽفػ دخؾقا حقـ الـقم طؾقفؿ
 آضطراب مـ لؼؾقهبؿ حػظٌ  رالؿذكق الـقم هذا ويف ،يـتبف الصقت سؿع إذا الـائؿ فنن

 ريـ.بِ عتَ لؾؿُ  بّقـة آيةً  ولقؽقنَ  ققمفؿ، مـ لفؿ وحػظٌ  والخقف،

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ تعالك: ققلف يف ورد ما :اإليؿان أهل دطوات ومن 
 .[719 ]الؿممـقن: ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 يف قـالؿممـ بحال لفؿ اتذكقرً  :الـار ٕهؾ الؼقامة يقم تعالك اهلل يؼقلف كالم وهذا
 مـفؿ. ويضحؽقن ،هبؿ قنئيستفز الـار أهؾ الؽػار كان الذيـ ،الدكقا

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ يؼقلقن: أهنؿ الؿممـقـ طباده حال مـ تعالك فبّقـ
 بالؿغػرة لرهبؿ والدطاء الصالحة، ٕطؿالف لِض تَ ؼْ الؿُ  اإليؿان بقـ فجؿعقا» :﴾ڇ چ

 وطؿقم رحؿتف بسعة وباإلخبار باإليؿان، ؿطؾقف ـّتفمِ وَ  تفق  بربقبِ  إلقف قسؾوالت   والرحؿة،

                                                           
 صحقح إدب»، وصححف إلباين يف ـ طائشة ط( 619« )الؿػردإدب »رواه البخاري يف  (7)

 (.498« )الؿػرد
 (.2917« )الضعقػة»وضعػف إلباين يف  ،(4/787« )مسـد أحؿد» (2)
 (.716-5/715) «تػسقر ابـ كثقر» (1)
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 عىاث املإمىيندمن 

 وخقففؿ ،فؿلرب   واكؽسارهؿ ،وخشقطفؿ خضقطفؿ طؾك يدل   ما ضؿـف ويف إحساكف،
 .(1)«وفضالؤهؿ الـاس سادات ففمٓء :ورجائفؿ

 الؼقيؿ سبقؾف وهداكا طباده، مـ الحقـبالص   وألحؼـا وكرمف، فبؿـ   مـفؿ اهلل جعؾـا
 مجقب. قعسؿ إكف :الؿستؼقؿ وصراصف

 

 

 

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 .(655)ص:  «تػسقر ابـ سعدي» (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 عىاث املإمىيندمن 

 وخقففؿ ،فؿلرب   واكؽسارهؿ ،وخشقطفؿ خضقطفؿ طؾك يدل   ما ضؿـف ويف إحساكف،
 .(1)«وفضالؤهؿ الـاس سادات ففمٓء :ورجائفؿ

 الؼقيؿ سبقؾف وهداكا طباده، مـ الحقـبالص   وألحؼـا وكرمف، فبؿـ   مـفؿ اهلل جعؾـا
 مجقب. قعسؿ إكف :الؿستؼقؿ وصراصف

 

 

 

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 .(655)ص:  «تػسقر ابـ سعدي» (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار843
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

843 من دعوات المؤمنين )8(
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(1) 

 

 ضؿـ يف جاء ما :الؽريم الؼرآن يف ذكرها الوارد العظقؿة الؿممـقن دطوات ومن 
 اإلضافة هذه قااستحؼ   الذيـ الػرقان، سقرة أواخر يف الرحؿـ طباد صػات د  طَ  سقاق

 رصد   وقد ، فؿلرب   الخالصة التامة ديةالعبق مـ بف قامقا لؿا:  اهلل إلك ةشريػق  الت  
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ بؼقلف: سبحاكف صػاهتؿ
 سبحاكف وذكر ،لؼدرهؿ اوتشريػً  ،لشلهنؿ تعؾقةً  لـػسف فلضاففؿ :[61]الػرقان: ﴾ٴۇ ۈ
ـَ  ،الدطاءَ  :الرشقدة وكعقهتؿ ،الحؿقدة صػاهتؿ جؿؾة مـ  . اهلل إلك آلتجاء وحس

 وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ې ې﴿ وصػفؿ: يف تعالك فؼال
 حؽاها مباركةٌ  دطقةٌ  وهذه ،[66-65:]الػرقان ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 الؽريؿة. صػاهتؿ جؿؾة يف طـفؿ اهلل

 يف أسبابف مـ بالققاية اطـ   ادفعف أي: :﴾ائەئ ائ ى ى ې﴿ وققلفؿ:
 الؼقامة. يقم لف مؼتضٍ  هق مؿا مـا وقع ما ومغػرة كقا،الد  

 كؿا طذابف، مـ ؾقنجِ وَ  قنؼُ شػِ مُ  - لرهبؿ ؿصاطتف مع- أهنؿ طؾك يدل وهذا
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ؾ:ؿ  الؽُ  الؿممـقـ وصػ يف تعالك اهلل قال
 طذاب مـ قنؼُ ػِ ْش مُ  وهؿ الطاطات مـ يؼدمقن ما مقنيؼد   أي: :[61:]الؿممـقن ﴾ڀ
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ بذلؽ أية تػسقر ثبت كؿا طؼابف، مـ خائػقن اهلل،

 ،اهلل رسقل يا قالت: أهنا  طائشة الؿممـقـ أم طـ «مسـده» يف دأحؿ اإلمام روى
 رٍ ؽْ بَ  يبِ أَ  َت ـْ بِ  ايَ  َٓ » قال: الخؿر؟ ويشرب يزين جؾالر   أهق ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
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 ث املإمىيندعىامن 

 .(1)«هُ ـْ مِ  َل بَ ؼْ يُ  ٓ  أَ  اُف َخ يَ  وَ هُ وَ  ،ُق د  َص تَ يَ وَ  ومُ ُص يَ  ُل ُج الر   هُ ـ  ؽِ لَ وَ  -يِق د  الص   َت ـْ بِ  ايَ  َٓ  :وْ أَ -

 إساءةً  جؿع الؿـافؼ وإن   ،وشػؼةً  اإحساكً  جؿع الؿممـ إن» : الحسن قال
 .(2)«اوأمـً 

 .مػارٍق  غقر ادائؿً  آزمً  أي: :﴾ۇئ وئ وئ ەئ﴿ :وققلفؿ

 وبئس ،امـظرً  الؿـزل بئس :أي :[66]الػرقان: ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ :وققلفؿ
 .امؼامً  الؿؼقؾ

 يف لقس فؿوأك   إلقف، حاجتفؿ ةشد   وبقان لرهبؿ، عضر  الت   وجف طؾك مـفؿ وهذا»
 شّدهتا بحسب الشّدة صرف فنن   طؾقفؿ، اهلل ـّةمِ  رواولقتذك   العذاب، هذا احتؿال صاقتفؿ

 .(3)«بصرففا الػرح ويشتد   وقعفا ؿيعظُ  وفظاطتفا

 تعالك: ققلف يف أوصاففؿ ضؿـ يف جاء ما :الرحؿن طباد دطوات ومن 
 ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿
 .[74:لػرقان]ا

 اأزواًج  ارزقـا أي: :﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ وققلفؿ:
 ــا.أطقُ  هبؿ رّ تؼَ  اوأوٓدً 

 يف أطقــا هبؿ فتؼر   اطة،بالط   لؽ ُؾ عؿَ يَ  ـْ مَ  :قنَ ـُ عْ يَ » قال:  طباس ابن وطن
 «.وأخرة الدكقا

 ىير أنْ  مـ الؿممـ لعقـ أقر   شلء لقس» قال:  الؼرضي كعب بن محؿد وطن
 «.بررةً  أتؼقاءَ  هدَ وولَ  فُ أهؾَ 

                                                           
 (.755ص:) سبؼ تخريجف (7)
 (.985) «الزهد»بـ الؿبارك يف ارواه  (2)
 .(686)ص «ابـ سعديتػسقر » (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ث املإمىيندعىامن 

 .(1)«هُ ـْ مِ  َل بَ ؼْ يُ  ٓ  أَ  اُف َخ يَ  وَ هُ وَ  ،ُق د  َص تَ يَ وَ  ومُ ُص يَ  ُل ُج الر   هُ ـ  ؽِ لَ وَ  -يِق د  الص   َت ـْ بِ  ايَ  َٓ  :وْ أَ -

 إساءةً  جؿع الؿـافؼ وإن   ،وشػؼةً  اإحساكً  جؿع الؿممـ إن» : الحسن قال
 .(2)«اوأمـً 

 .مػارٍق  غقر ادائؿً  آزمً  أي: :﴾ۇئ وئ وئ ەئ﴿ :وققلفؿ

 وبئس ،امـظرً  الؿـزل بئس :أي :[66]الػرقان: ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ :وققلفؿ
 .امؼامً  الؿؼقؾ

 يف لقس فؿوأك   إلقف، حاجتفؿ ةشد   وبقان لرهبؿ، عضر  الت   وجف طؾك مـفؿ وهذا»
 شّدهتا بحسب الشّدة صرف فنن   طؾقفؿ، اهلل ـّةمِ  رواولقتذك   العذاب، هذا احتؿال صاقتفؿ

 .(3)«بصرففا الػرح ويشتد   وقعفا ؿيعظُ  وفظاطتفا

 تعالك: ققلف يف أوصاففؿ ضؿـ يف جاء ما :الرحؿن طباد دطوات ومن 
 ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿
 .[74:لػرقان]ا

 اأزواًج  ارزقـا أي: :﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ وققلفؿ:
 ــا.أطقُ  هبؿ رّ تؼَ  اوأوٓدً 

 يف أطقــا هبؿ فتؼر   اطة،بالط   لؽ ُؾ عؿَ يَ  ـْ مَ  :قنَ ـُ عْ يَ » قال:  طباس ابن وطن
 «.وأخرة الدكقا

 ىير أنْ  مـ الؿممـ لعقـ أقر   شلء لقس» قال:  الؼرضي كعب بن محؿد وطن
 «.بررةً  أتؼقاءَ  هدَ وولَ  فُ أهؾَ 

                                                           
 (.755ص:) سبؼ تخريجف (7)
 (.985) «الزهد»بـ الؿبارك يف ارواه  (2)
 .(686)ص «ابـ سعديتػسقر » (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار845
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

845 من دعوات المؤمنين )9(



.  
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 .(1)«لإلسالم فؿيفديَ  أنْ  وذرياهتؿ ٕزواجفؿ اهلل يسللقن» قال:  زيد ابن وطن

 يف وذرياهتؿ ٕزواجفؿ دطاءٌ  أكف كؿا وهذا» : سعدي ابن العالمة وقال
 لفؿ، هبةً  ذلؽ جعؾقا ولفذا :طؾقفؿ يعقد فكػعَ  ٕن   ٕكػسفؿ: دطاءٌ  فنكف صالحفؿ،

 رَ كِ ذُ  مـ بصالح ٕن الؿسؾؿقـ: طؿقم كػع إلك يعقد دطاؤهؿ بؾ ،﴾ہ ہ﴿ فؼالقا:
 .(2)«هبؿ ويـتػع هبؿ ؼيتعؾ   ـمؿ   كثقر لصالح اسببً  يؽقن

 ىدَ فتَ لقُ  ىهدً  ةَ أئؿ  » : طباس ابن قال ،﴾ے ے ھ﴿ وققلفؿ:
 ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ السعادة: ٕهؾ قال ٕكف :ضاللةٍ  ةَ أئؿ   تجعؾـا وٓ بـا،

 .(3)«[47:]الؼصص ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿ ؼاوة:الش   ٕهؾو ،[71]إكبقاء:

 .(4)«الخقر يف بـا ؿ  متَ يُ  وهداةً  ودطاةً  الخقر يف قادةً » : قتادة وقال

 الديـ، يف اإلمامة درجة إلك يقصؾفؿ أن تعالك اهللَ  اقُ طَ دَ  الرحؿـ طباد أن :والخالصة
 ٕققالفؿ، لنطؿَ ويُ  عالفؿبلف ىدَ تَ ؼْ يُ  وأفعالفؿ، أققالفؿ يف لؾؿتؼقـ قدوةً  يؽقكقا وأن

 ون.دُ ويفتَ  ونفدُ فقَ  ،خؾػفؿ الخقر أهؾ ويسقر

 يتؿ ٓ بؿا دطاءٌ  ،شلءٍ  ببؾقغ الدطاء أن   الؿعؾقم ومـ» : سعدي ابن العالمة قال
  ٓ ٓ   تتؿ   ٓ -الديـ يف اإلمامة درجة- الدرجة وهذه بف، إ  تعالك: قال كؿا والقؼقـ، بالصرب إ
 ففذا :[24]السجدة: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 ومـ الؿملؿة، وأقداره معصقتف وطـ اهلل صاطة طؾك والصرب إطؿال مـ يستؾزم الدطاء
 يؽقكقا وأن ،جزياًل  وططاءً  ،اكثقرً  اخقرً  :القؼقـ درجة إلك صاحبف يقصؾ الذي التام العؾؿ
 .(5)«الرسؾ بعد الخؾؼ درجات مـ يؿؽـ ما أطؾك يف

                                                           
 .(16/ 4) «تػسقر أبل الؿظػر السؿعاين»(، و517 -77/529) «تػسقر الطربي»اكظر هذه أثار يف:  (7)
 (.688)ص:  «تػسقر ابـ سعدي» (2)
 (. 2742/ 8) «تػسقره»رواه ابـ أبل حاتؿ يف  (1)
 (.285/ 6) «الدر الؿـثقر»أورده السققصل يف  (4)
  (.688)ص:  «قر ابـ سعديتػس» (5)
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 ث املإمىيندعىامن 

 ،لغقرهؿ قـؾِ ؽؿ  مُ  ؾقـكامِ  يؽقكقا أن فؿرب   للقاس أهنؿ :فالحاصل» : وقال
 .(1)«الحآت أطؾك وهذه :يـدِ فتَ مُ  يـهادِ 

 والدطاء ،الؽريؿة إوصاف مـ الرحؿـ طباد طـ ذكره ما تعالك اهلل ختؿ وقد
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ سبحاكف: بؼقلف العظقؿ
 .[76 -75 ]الػرقان: ﴾ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ

ِ  ،العالقة فؿؿِ ؿَ هِ  طؾك لفؿ جزاءه تعالك ـفبق    ،سمالفؿ سـوُح  بقؾة،الـ   فؿبِ ومطال
 قققرالت   نقْ ويؾؼَ  واإلكرام، ةق  حِ بالت   فقفا درونتَ بْ يُ  ةالجـ   لفؿ بلن   وافتؼارهؿ، ؾفؿتذل   وكؿال

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ السالم، وطؾقفؿ السالم فؾفؿ وآحرتام،
 وكرمف. فبؿـ   ـفؿم اهلل جعؾـا ،[24،21:]الرطد ﴾ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں

 

 

 

 

 

 

│ 

                                                           
 (.11)ص:  «الؿقاهب الرباكقة مـ أيات الؼرآكقة» (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة846
ّ
القسم الرابع: جوامع األدعية في الكتاب والسن
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ث املإمىيندعىامن 

 ،لغقرهؿ قـؾِ ؽؿ  مُ  ؾقـكامِ  يؽقكقا أن فؿرب   للقاس أهنؿ :فالحاصل» : وقال
 .(1)«الحآت أطؾك وهذه :يـدِ فتَ مُ  يـهادِ 

 والدطاء ،الؽريؿة إوصاف مـ الرحؿـ طباد طـ ذكره ما تعالك اهلل ختؿ وقد
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ سبحاكف: بؼقلف العظقؿ
 .[76 -75 ]الػرقان: ﴾ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ

ِ  ،العالقة فؿؿِ ؿَ هِ  طؾك لفؿ جزاءه تعالك ـفبق    ،سمالفؿ سـوُح  بقؾة،الـ   فؿبِ ومطال
 قققرالت   نقْ ويؾؼَ  واإلكرام، ةق  حِ بالت   فقفا درونتَ بْ يُ  ةالجـ   لفؿ بلن   وافتؼارهؿ، ؾفؿتذل   وكؿال

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ السالم، وطؾقفؿ السالم فؾفؿ وآحرتام،
 وكرمف. فبؿـ   ـفؿم اهلل جعؾـا ،[24،21:]الرطد ﴾ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں

 

 

 

 

 

 

│ 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار847
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

847 من دعوات المؤمنين )9(
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(61) 

 

 ٱ﴿ تعالك: ققلف يف دَ رَ وَ  امَ  :الؼرآن يف الؿذكورة اإليؿان أهل دطوات ومن 
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .[76-75:]إحؼاف ﴾گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 مـ الهتحؿ   لؿا فيْ والدَ  ر  بِ بِ  لإلكسان وصقتف تعالك اهلل يذكر الؽريؿة أية هذه فػل
 كعؿةَ  رك  يتذَ  فنكف ،إوٓد مـ اصالحً  امممـً  كان ـْ مَ  وأن   ووٓدتف، حؿؾف يف الؿتاطب

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ ل:فقؼق ،ويسللف تعالك اهلل فقدطق ف،يْ والدَ  وطؾك طؾقف فرب  
 ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 .﴾ڇ ڇ

 ؼـل.ووف   ألفؿـل أي: :﴾ڤ ٹ﴿ فؼقلف:

 هارُ ؽْ وُش  الدكقا، ؿعَ وكِ  يـالد   ؿَ عَ كِ  أي: :﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ وققلف:
 ه.دِ ؿْ وَح  اهلل طؾك ـاءالث   يف وآجتفاد ،اهلل صاطة يف فافِ رْ بَص 

 طؾك عؿوالـ   قبؾل، مـ ي  والدِ  طؾك هبا َت ؿْ عَ أك التل ؿعَ والـ   أي: :﴾ڄ ڦ﴿ وققلف:
 اخصقًص  وآثارها، أسباهبا ومـ مـفا يـالفؿ أن بد ٓ ٕهنؿ أوٓدهؿ: طؾك ؿٌ عَ كِ  ـيْ القالدَ 

 أوٓدهؿ. لصالح إسباب أطظؿ مـ والعؿؾ بالعؾؿ القالديـ صالح فنن يـ،الد   ؿُ عَ كِ 

ِ ؿْ وألفِ  أي: :﴾ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ وققلف:  ؾ،بَ ؼْ تَ ْس الؿُ  يف ترضاه احً صال أطؿؾ أنْ  لـ
 اهلل يرضاه الذي العؿؾ ففذا ه،دُ ػِس يُ  مؿا االؿً َس  فحُ صؾِ يُ  لؿا اعً جامِ  يؽقن بلن وذلؽ

   
 161  

 

 دعوات املؤمهنيمو 
 

.  
 849 

 

 عىاث املإمىيندمن 

 طؾقف. ويثقب ويؼبؾف

 أن وذكر لـػسف، دطا بعدما الحبالص   لذريتف دطاءٌ  ﴾چ ڃ ڃ ڃ﴿ وققلف:
 .﴾ڃ ڃ﴿ لؼقلف: :والديفؿ طؾك كػعف يعقد ةِ ي  ر  الذ   صالح

 امل،ي  أَ  سالػ يف لـ  مِ  ْت ػَ ؾَ َس  التل ذكقبل مـ بُت تُ  أي: :﴾إَِلقَْؽ  ُتبُْت  إِك ل﴿ ف:وققل
 صاطتؽ. إلك ورجعُت 

 لحؽؿؽ. الؿـؼاديـ وهنقؽ ٕمرك الؿستسؾؿقـ مـ :أي :﴾ڇ ڇ ڇ﴿ وققلف:

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ تعالك: وققلف
 الذيـ ؿه صػتفؿ ػةالص   هذه الذيـ همٓء :أي :﴾گ گ گ گ ک کک
 ،-اأيًض  غقرها طؿؾقا ٕهنؿ :الطاطات لوه- الدكقا يف طؿؾقا ما أحسـ طـفؿ ؾكتؼب  

 يف ذلؽ مثَؾ  اـَ ؾَ عْ فِ  هبؿ ذلؽ فـػعؾ الدكقا، يف طؿؾقها التل أطؿالفؿ ئاتسق   طـ وكصػح
 رّ الش   طـفؿ وزال والؿحبقب، الخقر لفؿ فحصؾ أهؾفا، هؿ الذيـ الجـّة، أصحاِب 

 الؿقعاد. خؾػيُ  ٓ واهلل وطدكاهؿ، الذي ادقالص   القطد هق اوهذ والؿؽروه،
 الصحابة بعد جاء ـْ مَ  بف اهلل كعت ما :الؼرآن يف الؿذكورة اإليؿان أهل دطوات ومن 

 ٻ ٻ ٱ﴿ سبحاكف: ققلف يف الؼقامة يقم إلك بنحسان وأتباطفؿ التابعقـ مـ
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 .[71:]الحشر ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 اهلل رسقل أصحاب بعد قاأتَ  الذيـ- التابعقـ يف ْت كزلَ  أية هذه إن العؾم: أهل قال
 الؼقامة. يقم إلك اإلسالم يف دخؾ ـْ مَ  وكؾ   -ملسو هيلع هللا ىلص

 واؤتبقّ  والذيـ الؿفاجرون، مـازل: ثالثة طؾك الـاس» قال:  لقؾى أبي ابن فعن
 «.الؿـازل هذه مـ تخرج ٓ  أ دْ فَ فاْج  بعدهؿ، ـمِ  والذيـ )إكصار(، واإليؿان الدار

 مـزلتان، فؿضت مـازل، ثالثة طؾك الـاس» قال:  سعد بن مصعب وطن
 .(1)«بؼقت التل الؿـزلة هبذه تؽقكقا أن طؾقف أكتؿ ما ـُ فلحَس  ،مـزلةٌ  وبؼقت

                                                           
 (. 78/27) «تػسقره»ذكرهؿا الؼرصبل يف  (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 عىاث املإمىيندمن 

 طؾقف. ويثقب ويؼبؾف

 أن وذكر لـػسف، دطا بعدما الحبالص   لذريتف دطاءٌ  ﴾چ ڃ ڃ ڃ﴿ وققلف:
 .﴾ڃ ڃ﴿ لؼقلف: :والديفؿ طؾك كػعف يعقد ةِ ي  ر  الذ   صالح

 امل،ي  أَ  سالػ يف لـ  مِ  ْت ػَ ؾَ َس  التل ذكقبل مـ بُت تُ  أي: :﴾إَِلقَْؽ  ُتبُْت  إِك ل﴿ ف:وققل
 صاطتؽ. إلك ورجعُت 

 لحؽؿؽ. الؿـؼاديـ وهنقؽ ٕمرك الؿستسؾؿقـ مـ :أي :﴾ڇ ڇ ڇ﴿ وققلف:

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ تعالك: وققلف
 الذيـ ؿه صػتفؿ ػةالص   هذه الذيـ همٓء :أي :﴾گ گ گ گ ک کک
 ،-اأيًض  غقرها طؿؾقا ٕهنؿ :الطاطات لوه- الدكقا يف طؿؾقا ما أحسـ طـفؿ ؾكتؼب  

 يف ذلؽ مثَؾ  اـَ ؾَ عْ فِ  هبؿ ذلؽ فـػعؾ الدكقا، يف طؿؾقها التل أطؿالفؿ ئاتسق   طـ وكصػح
 رّ الش   طـفؿ وزال والؿحبقب، الخقر لفؿ فحصؾ أهؾفا، هؿ الذيـ الجـّة، أصحاِب 

 الؿقعاد. خؾػيُ  ٓ واهلل وطدكاهؿ، الذي ادقالص   القطد هق اوهذ والؿؽروه،
 الصحابة بعد جاء ـْ مَ  بف اهلل كعت ما :الؼرآن يف الؿذكورة اإليؿان أهل دطوات ومن 

 ٻ ٻ ٱ﴿ سبحاكف: ققلف يف الؼقامة يقم إلك بنحسان وأتباطفؿ التابعقـ مـ
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 .[71:]الحشر ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 اهلل رسقل أصحاب بعد قاأتَ  الذيـ- التابعقـ يف ْت كزلَ  أية هذه إن العؾم: أهل قال
 الؼقامة. يقم إلك اإلسالم يف دخؾ ـْ مَ  وكؾ   -ملسو هيلع هللا ىلص

 واؤتبقّ  والذيـ الؿفاجرون، مـازل: ثالثة طؾك الـاس» قال:  لقؾى أبي ابن فعن
 «.الؿـازل هذه مـ تخرج ٓ  أ دْ فَ فاْج  بعدهؿ، ـمِ  والذيـ )إكصار(، واإليؿان الدار

 مـزلتان، فؿضت مـازل، ثالثة طؾك الـاس» قال:  سعد بن مصعب وطن
 .(1)«بؼقت التل الؿـزلة هبذه تؽقكقا أن طؾقف أكتؿ ما ـُ فلحَس  ،مـزلةٌ  وبؼقت

                                                           
 (. 78/27) «تػسقره»ذكرهؿا الؼرصبل يف  (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار849
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

849 من دعوات المؤمنين )10(
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 وإكصار الؿفاجريـ بعد واؤجا الذيـ الؿممـقـ وصػ تعالك اهلل أن   والؿؼصود
 ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ فقؼقلقن: ،أكػسفؿ مع ابؼقـلؾس   يدطقن بلهنؿ
 الدطقة هذه يف فجؿعقا ،﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ولقس قـة،غِ َض  وٓ ؼدٌ حِ  وٓ ؾ  غِ  الؼؾقب يف فؾقس :إلسـ وسالمة الؼؾقب سالمة بقـ
 ويف واإلخاء، الصادقة الؿحّبةُ  الؼؾقب يف بؾ :وققعة وٓ ثؾب وٓ شتؿٌ  إلسـ يف

 ٕهؾ والقفاءِ  الصادق اإليؿان دٓئؾ ـِ قَ بْ أَ  مـ وهذا والدطاء، لحسـا كرُ الذ   إلسـ
 واإلحسان. والسبؼ الػضؾ

 والدطاء لؾسؾػ الرتحؿ أن   طؾك دلقٌؾ  أية ويف» : ؿعاين الس   الؿظػر أبو قال
 إلك جاء رجاًل  أن   َي وِ ورُ  الؿممـقـ. طالمة مـ :بالسقء ذكرهؿ وترك بالخقر، لفؿ
 ،وطثؿان ،وطؿر ،بؽر أبل مثؾ: الصحابة، مـ جؿاطةٍ  يف يؼع فجعؾ  أكس بـ مالؽ

 خرجقاأُ  الذيـ الؿفاجريـ الػؼراء مـ أكَت  لف: فؼال ،رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ وغقرهؿ
 قبؾفؿ؟ مـ واإليؿان الدار واؤُ تبق الذيـ مـ أكت قال: ٓ. قال: وأمقالفؿ؟ ديارهؿ مـ
 پ پ پ﴿ يؼقلقن: بعدهؿ مـ واؤجا ـالذي مـ لست ؽأك   أشفد فؼال: ٓ. قال:
 .(1)«﴾ڀ ڀ ڀ پ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ تعالك: ققلف يف ورد ما :اإليؿان أهل دطوات ومن 
 چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ
 .[8 ]التحريؿ: ﴾ڇ ڇ چ چ

ٓ   ديـالؿقح   مـ أحدٌ  لقس» قال: أية هذه تػسقره يف  طباس ابن طن جاء  إ
 إصػاء مـ يرى امؿ   ُؼ ػِ ْش يُ  والؿممـ كقره، لُ طػَ فقُ  الؿـافؼ افلم   مة،الؼقا يقم اكقرً  كعطَ يُ 

 .(2)«﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ يؼقل: ففق :الؿـافؼ كقر

                                                           
 (. 411 -412/ 5) «تػسقر أبل الؿظػر السؿعاين» (7)
 (.228/ 8) «الدر الؿـثقر»أورده السققصل يف  (2)
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 عىاث املإمىيندمن 

 بف ويبؾغفؿ كقرهؿ، لفؿ ؿيتؿ   أنْ  تعالك اهلل يسللقن الؼقامة، يقم الؿممـقـ دطاء ففذا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-أخرى آية يف- تعالك اهلل قال وقد الجـّة،
 .[72:]الحديد ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 كقره ـْ مَ  فؿـفؿ :أطؿالفؿ قدر طؾك هؿكقرَ  قنمتَ يُ » : مسعود بن اهلل طبد قال
 .(1)«أخرى ويؼد مرة لػَ طْ يُ  ،إهبامف طؾك كقره ـْ مَ  اكقرً  وأدكاهؿ الجبؾ، مثؾ

 الؿممـقـ ةأدطق مـ جؿعف الؿراد ؿ  تَ  الؼقامة يقم لفؿ الـقر بنتؿام الؿممـقـ وبدطاء
 الؽريؿ. الؼرآن يف الؿذكقرة

 

 

 

 
 

 

│ 

                                                           
، فتعؼبف الذهبل «صحقح طؾك شرط الشقخقـ»(، وقال: 478/ 2« )الؿستدرك»رواه الحاكؿ يف  (7)

 «.ك شرط البخاريؾط»بؼقلف: 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 عىاث املإمىيندمن 

 بف ويبؾغفؿ كقرهؿ، لفؿ ؿيتؿ   أنْ  تعالك اهلل يسللقن الؼقامة، يقم الؿممـقـ دطاء ففذا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-أخرى آية يف- تعالك اهلل قال وقد الجـّة،
 .[72:]الحديد ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 كقره ـْ مَ  فؿـفؿ :أطؿالفؿ قدر طؾك هؿكقرَ  قنمتَ يُ » : مسعود بن اهلل طبد قال
 .(1)«أخرى ويؼد مرة لػَ طْ يُ  ،إهبامف طؾك كقره ـْ مَ  اكقرً  وأدكاهؿ الجبؾ، مثؾ

 الؿممـقـ ةأدطق مـ جؿعف الؿراد ؿ  تَ  الؼقامة يقم لفؿ الـقر بنتؿام الؿممـقـ وبدطاء
 الؽريؿ. الؼرآن يف الؿذكقرة

 

 

 

 
 

 

│ 

                                                           
، فتعؼبف الذهبل «صحقح طؾك شرط الشقخقـ»(، وقال: 478/ 2« )الؿستدرك»رواه الحاكؿ يف  (7)

 «.ك شرط البخاريؾط»بؼقلف: 
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار851
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

851 من دعوات المؤمنين )10(



.  
 852 

 
 
 

 
 حؿؾة مـ الؿالئؽة دطاءَ  الؽريؿ، الؼرآن يف الؿذكقرة العظقؿة الدطقات مـ إن
 الـار. مـ والـجاة ،الجـّة ودخقل والرحؿة بالؿغػرة لؾؿممـقـ حقلف ومـ العرش

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك: اهلل قال
        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٺٿٿ ٺ ٺ ٺ ڀڀ
 .[9-7:]غافر ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

 الؿجقد طرشف يحؿؾقن الذيـ الؽرام مالئؽتف طـ تعالك اهلل يخرب أيات هذه يف
 والتحؿقد، بالتسبقح طؾقف ويثـقن هقكفويـز   تعالك دوكفيؿج   أهنؿ العرش، حقل والذيـ
 طبادتف، طـ ونرُ يستؽبِ  وٓ فيْ دَ يَ  بقـ قنل  ذِ ويَ  بالتقحقد لف ونفقؼر   ،بف يممـقن وأهنؿ

 اهلل تقحقد مـ إقرارهؿ بؿثؾ واأقر   الذيـ إرض أهؾ مـ لؾؿممـقـ يدطقن فؿوأك  
 هؿ الجـّة فؿؾَ دِخ يُ  أن اهلل ويسللقن لفؿ، فقستغػرون سقاه، معبقد كؾ   مـ والرباءة

 التل سقئاهتؿ طاقبة سقء اهلل فؿقَ يؼِ  وأن وذرياهتؿ، وأزواجفؿ آبائفؿ مـ لصالحقـوا
 العظقؿ. الػقز هق وذلؽ :برحؿتف يتغّؿدهؿ وأن ها،قْ أتَ 

 وثؿاره وفضائؾف اإليؿان فقائد جؿؾة مـ هق لؾؿممـقـ هذا الؿالئؽة ودطاء
 الغقب، بظفر لؾؿممـقـ يدطقا أن الؿؼّربقـ مالئؽتف سبحاكف اهللُ  ضق  قَ  حقث :الؽثقرة
 العظقؿ. الػضؾ لفذا تسّبب بنيؿاكف فالؿممـ

 هل بؾ ،وأوثؼفا الروابط أطظؿ اإليؿان رابطة أن   طؾك واضحة ٓلةٌ دَ  أيات ويف
 ؿ.ؾِ ثَ ـْ يَ  ٓ الذي ؿُ ؽَ حْ الؿُ  شاُج والقِ  تـػصؿ، ٓ التل الحؼقؼقة الرابطة

 طؾى الؽريم السقاق هذا دٓلة اـً مبق    ـؼقطيالش   إمقن محؿد مةالعال   قال
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 دعاء املالئكت 

 وبقـ حقلف ومـ العرش حؿؾة بقـ ْت طَ بَ رَ  التل الرابطة أن إلك تعالك أشار فؼد» ذلك:
 اإليؿان هل إكؿا العظقؿ، الصالح الدطاء هذا لفؿ اهللَ  اقُ دطَ  كحت   إرض يف آدم بـل
 بـل طـ وقال باإليؿان، فقصػفؿ :﴾﮹ ﮸﴿ الؿالئؽة: طـ قال فٕك   : باهلل
 فدّل : باإليؿان اأيًض  فقصػفؿ ﴾﮼ ﮻ ﮺﴿ لفؿ: الؿالئؽة استغػار يف آدم
 وبالجؿؾة -قال: أن إلك- ...رابطةٍ  أطظؿ وهق اإليؿان هل بقـفؿ الرابطة أن طؾك ذلؽ
 ،ببعضٍ  بعضفؿ إرض أهؾ أفراد تربط التل الرابطة أن الؿسؾؿقـ بقـ خالف فال

ّٓ  إله ٓ رابطةُ  هل والسؿاء إرض أهؾ بقـ وتربط  اهـ. .(1)«اهللإ

 الؿممـ كرامة ؿِ ظَ وطِ  ،أهؾف طؾك هأثرِ  ربَ وكِ  اإليؿان فضؾ طظقؿ طؾك يدل وهذا
ـَ  مَ أكرَ  ما» : طقسى بن قمؾَ ُس  قال كؿا :فرب   طـد  فراشف طؾك اكائؿً  اهلل طؾك الؿمم

 لؽكذ لف دطا بؾ فؼط، الؿالئؽة لف يدطق الذي ولقس، (2)«لف يستغػرون والؿالئؽة
 طباده. مـ والصالحقن اهلل أكبقاء

 أصؾب كـت» قال: التقؿي راشد بن طؿر بن يحقى طن «الحؾقة» يف كعقؿ أبق روى
  :لل فؼال ،خربي بؾغف حقـ طققـة بـ سػقانُ  وأتاين معل، كان ما ُت ؼْ ػَ فلكْ  (3)َض رَ العَ 
 ،خقرٍ  طؾك فنكؽ :رأبِش  :لل قال ثؿ ٕتاك، َت قْ زِ رُ  لق أكؽ واطؾؿ فاتؽ، ما طؾك َس لْ تَ  ٓ

ـْ  :قؾت لؽ؟ دطا مـ أتدري  لل دطا :قؾت العرش. حؿؾة لؽ دطا :قال لل؟ دطا وم
 كعؿ، :قال !؟ كقٌح  لل ودطا :قؾت ، كقٌح  لؽ ودطا كعؿ، :قال !؟العرش حؿؾة
 .ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٌ  لؽ ودطا كعؿ، :قال !؟ إبراهقؿ لل ودطا :قؾُت  ، إبراهقؿ لؽ ودطا
 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك: ققلف سؿعَت  أما :قال لل؟ اقْ طَ دَ  أيـ :قؾت
 ؟ كقح لل دطا وأيـ قؾت: أية، ﴾...﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶
 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿ تعالك: ققلف سؿعَت  أما :قال

                                                           
 (.448 -447/ 1) «أضقاء البقان» (7)
 (.791/ 75) «تػسقره»ذكره الؼرصبل يف  (2)
 أي: التجارة والرزق. (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء املالئكت 

 وبقـ حقلف ومـ العرش حؿؾة بقـ ْت طَ بَ رَ  التل الرابطة أن إلك تعالك أشار فؼد» ذلك:
 اإليؿان هل إكؿا العظقؿ، الصالح الدطاء هذا لفؿ اهللَ  اقُ دطَ  كحت   إرض يف آدم بـل
 بـل طـ وقال باإليؿان، فقصػفؿ :﴾﮹ ﮸﴿ الؿالئؽة: طـ قال فٕك   : باهلل
 فدّل : باإليؿان اأيًض  فقصػفؿ ﴾﮼ ﮻ ﮺﴿ لفؿ: الؿالئؽة استغػار يف آدم
 وبالجؿؾة -قال: أن إلك- ...رابطةٍ  أطظؿ وهق اإليؿان هل بقـفؿ الرابطة أن طؾك ذلؽ
 ،ببعضٍ  بعضفؿ إرض أهؾ أفراد تربط التل الرابطة أن الؿسؾؿقـ بقـ خالف فال

ّٓ  إله ٓ رابطةُ  هل والسؿاء إرض أهؾ بقـ وتربط  اهـ. .(1)«اهللإ

 الؿممـ كرامة ؿِ ظَ وطِ  ،أهؾف طؾك هأثرِ  ربَ وكِ  اإليؿان فضؾ طظقؿ طؾك يدل وهذا
ـَ  مَ أكرَ  ما» : طقسى بن قمؾَ ُس  قال كؿا :فرب   طـد  فراشف طؾك اكائؿً  اهلل طؾك الؿمم

 لؽكذ لف دطا بؾ فؼط، الؿالئؽة لف يدطق الذي ولقس، (2)«لف يستغػرون والؿالئؽة
 طباده. مـ والصالحقن اهلل أكبقاء

 أصؾب كـت» قال: التقؿي راشد بن طؿر بن يحقى طن «الحؾقة» يف كعقؿ أبق روى
  :لل فؼال ،خربي بؾغف حقـ طققـة بـ سػقانُ  وأتاين معل، كان ما ُت ؼْ ػَ فلكْ  (3)َض رَ العَ 
 ،خقرٍ  طؾك فنكؽ :رأبِش  :لل قال ثؿ ٕتاك، َت قْ زِ رُ  لق أكؽ واطؾؿ فاتؽ، ما طؾك َس لْ تَ  ٓ

ـْ  :قؾت لؽ؟ دطا مـ أتدري  لل دطا :قؾت العرش. حؿؾة لؽ دطا :قال لل؟ دطا وم
 كعؿ، :قال !؟ كقٌح  لل ودطا :قؾت ، كقٌح  لؽ ودطا كعؿ، :قال !؟العرش حؿؾة
 .ملسو هيلع هللا ىلص محؿدٌ  لؽ ودطا كعؿ، :قال !؟ إبراهقؿ لل ودطا :قؾُت  ، إبراهقؿ لؽ ودطا
 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك: ققلف سؿعَت  أما :قال لل؟ اقْ طَ دَ  أيـ :قؾت
 ؟ كقح لل دطا وأيـ قؾت: أية، ﴾...﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶
 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿ تعالك: ققلف سؿعَت  أما :قال

                                                           
 (.448 -447/ 1) «أضقاء البقان» (7)
 (.791/ 75) «تػسقره»ذكره الؼرصبل يف  (2)
 أي: التجارة والرزق. (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار853
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

853 دعاء المالئكة إل
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 : اهلل ققل سؿعت أما قال: ؟ إبراهقؿ لل دطا وأيـ :قؾت ،[28]كقح: ﴾يب
 لل دطا فليـ :قؾت ،[47]إبراهقؿ: ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿

 مث جث يت﴿ تعالك: ققلف سؿعَت  أما :قال ثؿ ،رأسف ففّز  قال: ؟ملسو هيلع هللا ىلص دٌ محؿ  
  ثؿ بشلء اهللُ  يلمره أن وأرحؿ ،(1)بـا وأرأف هلل أصقعَ  فؽان ،[79:]محؿد ﴾ىثيث

 .(2)«يػعؾف ٓ

 تعالك: ققلف طـد دطقهتؿ طؾك الؽالم اقريبً  معـا مرّ  فؼد الؿممـقـ دطقة وأما
 ﴾...ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[71:ر]الحش أية

 وحسـ ،الدطاء يف إدب كؿال مـ ـْت تضؿ   الؿالئؽة مـ الدطقة هذه إن ثؿ
 .اطظقؿً  اشقئً  الؿممـقـ اهلل لعباد الخقر ةومحب   ،مالالس  

 الؿالئؽة مـ الدطاء هذا ـتضؿ   وقد» : سعدي ابن العالمة يؼول هذا ويف
 التقسؾ طباده مـ يحب تلال الحسـك بلسؿائف اهلل إلك والتقسؾ برهبؿ، معرفتفؿ كؿاَل 
 وإزالة الرحؿة بحصقل دطاؤهؿ كان افؾؿ   فقف، اهلل اقُ دطَ  ما يـاسب بؿا والدطاء إلقف هبا

 الؿعاصل مـ اقتضتف لؿا واقتضاءها فاكؼَص  اهلل طؾؿ التل البشرية ػقسالـ   اقتضتف ما رثَ أَ 
 العؾقؿ. بالرحقؿ ؾقاتقس   :اطؾؿً  هبا اهلل أحاط قد التل وإسباب الؿبادىء مـ ذلؽ وكحق

 والخاصة، ةالعام   الربقبقة لفؿ بربقبقتف بنقرارهؿ تعالك اهلل مع أدهبؿ كؿاَل  ـوتضؿ  
 جؿقع مـ بالذات فؼقر مـ رَ دَ َص  لرهبؿ دطاؤهؿ وإكؿا ،شلءٌ  إمر مـ لفؿ لقس وأكف

ِ يُ  ٓ القجقه، ٓ   هق إن إحقال، مـ بحال ربف طؾك لدل  !!اكفوإحس وكرمف اهلل فضؾ إ

 العبادات هل التل إطؿال مـ فيحب   ما ةبؿحبَ  الؿقافؼة تؿام لرهبؿ فؿمقافؼتَ  وتضؿـ
 فؿيحب   الذيـ الؿممـقن هؿ الذيـ العؿال ومـ الؿحّبقـ، اجتفاد واجتفدوا هبا قامقا التل
ّٓ  اهللُ  يبغضفؿ الؿؽؾػقـ الخؾؼ فسائر خؾؼف، بقـ مـ تعالك اهلل  فؿـ مـفؿ، الؿممـقـإ

                                                           
 يف إصؾ: هبا.  (7)
 (.279/ 7) «الحؾقة» (2)
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 دعاء املالئكت 

 مـ لؾشخص الدطاء ٕن أحقالفؿ: صالح يف واجتفدوا اهللَ  اقُ دطَ  لفؿ الؿالئؽة ةمحب
ّٓ  يدطق ٓ ٕكف محّبتف: طؾك ٓئؾالد   أدل    .(1)«يحّبف لؿـإ

  اهلل طبد بن فمطر   قال :الؿممـقـ اهلل لعباد كصحفؿ طؾك ٓلةٌ دَ  اأيًض  هذا ويف
 لؾؿممـقـ اهلل طباد وأغش   ،الؿالئؽةُ  قـلؾؿممـ اهلل طبادِ  حَص كْ أَ » : قرخ  الش   بنا

 .(2)«الشقاصقـ

 يستحسرون، وٓ اهلل طبادة طـ يستؽربون ٓ الذيـ الؿالئؽة بحب   اهلل إلك لـتؼرب وإكا
 يػسدون الذيـ الشقاصقـ غضببُ  سبحاكف إلقف بكتؼر   كؿا ون،ُر ػتُ يَ  ٓ والـفار الؾقؾ حقنيسب  
 أكػسفؿ ويف بقن،كاكِ  الخقر وطـ ،مستؽربون هؿ اهلل طبادة وطـ يصؾحقن، وٓ الـاس يف

 .مجقٌب  سؿقعٌ  فإك   ،شّرهؿ مـ وأطاذكا مـفؿ اهلل حؿاكا :قنمضؾ   ولغقرهؿ ،قنضال  

 

 

 

 
 

 

│ 

 

 

                                                           
 (. 862)ص:  «تػسقر ابـ سعدي» (7)
 (.722/ 7) «تػسقره» ذكره ابـ كثقر يف (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة854
ّ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 دعاء املالئكت 

 مـ لؾشخص الدطاء ٕن أحقالفؿ: صالح يف واجتفدوا اهللَ  اقُ دطَ  لفؿ الؿالئؽة ةمحب
ّٓ  يدطق ٓ ٕكف محّبتف: طؾك ٓئؾالد   أدل    .(1)«يحّبف لؿـإ

  اهلل طبد بن فمطر   قال :الؿممـقـ اهلل لعباد كصحفؿ طؾك ٓلةٌ دَ  اأيًض  هذا ويف
 لؾؿممـقـ اهلل طباد وأغش   ،الؿالئؽةُ  قـلؾؿممـ اهلل طبادِ  حَص كْ أَ » : قرخ  الش   بنا

 .(2)«الشقاصقـ

 يستحسرون، وٓ اهلل طبادة طـ يستؽربون ٓ الذيـ الؿالئؽة بحب   اهلل إلك لـتؼرب وإكا
 يػسدون الذيـ الشقاصقـ غضببُ  سبحاكف إلقف بكتؼر   كؿا ون،ُر ػتُ يَ  ٓ والـفار الؾقؾ حقنيسب  
 أكػسفؿ ويف بقن،كاكِ  الخقر وطـ ،مستؽربون هؿ اهلل طبادة وطـ يصؾحقن، وٓ الـاس يف

 .مجقٌب  سؿقعٌ  فإك   ،شّرهؿ مـ وأطاذكا مـفؿ اهلل حؿاكا :قنمضؾ   ولغقرهؿ ،قنضال  

 

 

 

 
 

 

│ 

 

 

                                                           
 (. 862)ص:  «تػسقر ابـ سعدي» (7)
 (.722/ 7) «تػسقره» ذكره ابـ كثقر يف (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار855
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

855 دعاء المالئكة إل
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(6) 

 

 مـ فقفا ،كثقرة أدطقةٌ  الؿباركة وأحاديثف رةالؿطف   تفسـ   يف ملسو هيلع هللا ىلص بلالـ   طـ ثبت لؼد
 الؿزيد يستدطل ما وأجؾة العاجؾة والؿصالح ،العالقة والؿطالب ،الجامعة لؿعاينا

 طاءبالد   تعالك اهلل إلك فقج  والت   ودٓٓهتا، معاكقفا يف والتلّمؾ ،بؿعرفتفا آهتؿام مـ
 هبا. والسمال

 ػة،الؿـق وسمآته الشريػة دطواته من ططرة وصائػة ،مباركة كخبة مع وقػاٌت  يؾي وفقؿا
 :وثؿراتفا فوائدها من لشيء وإرشاد وتـبقهٍ  ودٓٓتفا، معاكقفا من لشيء وإيضاح بقانٍ  مع

 َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » يؼقل: كان أكف ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  مسعقد بـ اهلل طبد فعـ -3
 .(1)مسؾؿ رواه .«ىـَ الغِ وَ  ،اَف ػَ العَ وَ  ى،ؼَ الت  وَ  ى،َد الفُ 

 ؼوى،والت   الفداية، وهي: :طظقؿةٍ  مطالَب  أربعة طؾك اشتؿؾ ،جامع طظقؿ دطاء وهق
 .والغـى ة،والعػ  

 مـ إلقف ىدتَ فْ يُ  أن يـبغل ما كؾ   لقتـاول ؼكوالت   الفدى أصؾؼ» : قبيالط   قال
 والؿعاصل ركالش   مـ مـف كؼَ ت  يُ  أن يجب ما وكؾ   إخالق، ومؽارم والؿعاد الؿعاش أمر

 .(2)«تعؿقؿٍ  بعد تخصقص والغـك ػافالع وصؾب إخالق، ورذائؾ

 طـف. والؽّػ  يباح، ٓ طّؿا هـز  الت   ففق ة:والعػ   العػاف أما» : الـووي وقال
 .(3)«أيديفؿ يف وطّؿا الـاس، طـ وآستغـاء ػسالـ   غـك هـا: والغـى

                                                           
 (.2727) «صحقح مسؾؿ» (7)
 (. 467/ 9) «تحػة إحقذي»اكظر:  (2)
 (.4/ 77) «شرح صحقح مسؾؿ» (1)
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 (1) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 هذا» : سعدي بن الرحؿن طبد الشقخ يؼول الحديث لفذا لطقٍف  شرٍح  ويف
 فنن   :الدكقا وخقر يـ،الد   خقر سمال ـيتضؿ   وهق وأكػعفا، إدطقة ؿعأج مـ طاءالد  

 وبذلؽ طـف، ورسقلف اهلل هنك ما وترك الصالح العؿؾ والتؼك ،الـافعُ  العؾؿُ  هق الفدى
 اهلل بطاطة وققامٌ  الفدى، ففل صادقة، ومعارُف  كافعة طؾقم الديـ فنن   :يـالد   يصؾح

 ؼك.الت   ففق ورسقلف،

 والغـك هبؿ، الؼؾب تعؾقؼ وطدم الخؾؼ، طـ العػاَف  ـيتضؿ   والغـك افوالعػ
 ؿ  تتِ  وبذلؽ :الؽػاية مـ الؼؾب بف يطؿئـ ما وحصقَل  فقف، بؿا والؼـاطةَ  وبرزقف، باهلل

 بة.ق  الط   الحقاة وهل ،الؼؾبقة والراحة الدكقا الحقاة سعادة

 ،مطؾقٍب  كؾ   ؾوحص   عادتقـ،الس   كال والغـك والعػاف ؼكوالت   الفدى قزِ رُ  فؿـ
 .(1)«مرهقب كؾ   مـ وكجا

 ي،كِ دْ د  َس وَ  يكِ دِ اهْ  م  فُ الؾ   :لِ قُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لل قال قال:  طؾل وطـ -2
 َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » رواية: ويف ،«مِ فْ الس   ادَ َد َس  :ادِ َد الس  وَ  ،يَق رِ الط   َك تَ ايَ َد هِ  ىَد الفُ بِ  رْ كُ اذْ وَ 

 .(2)مسؾؿ رواه .«ادَ َد الس  وَ  ىَد الفُ 

 مطالب أجؾ   وهؿا تعالك، اهلل مـ والسدادَ  الفدى صؾَب  ـيتضؿ   الؿبارك الدطاء وهذا
ّٓ  عادةالس   وٓ الػالح يحصؾ وٓ مقاهبف، وأشرُف  العبد  يف رغقبالت   كان لذا :هبؿاإ
 إهؿقة. طظقؿَ  هذا

 َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » :-إخرى الرواية يف- كؼقلف ،«يكِ دْ د  َس وَ  يكِ دِ اهْ  م  فُ الؾ  » وققلف:
 والسداد. الفدى صؾب فقفؿا ،«ادَ َد الس  وَ  ىَد الفُ 

ًٓ  تػصقاًل  بالحؼ   الؿعرفة ففق ؛الفدى أما  .اوباصـً  اضاهرً  باطفٓت   والتقفقؼ ،وإجؿا

 السفؿ داسدو -السقـ بػتح- هـا دادالس   اأم  » : الـووي فؼال؛ دادالس   اوأم  
 وأصل ،امستؼقؿً  أمقري جؿقع يف امـتصبً  ـلواجعؾْ  ؼـلوف   :«يندْ د  َس » ومعـى :تؼقيؿف

                                                           
 (. 249)ص  «هبجة قؾقب إبرار» (7)
 (.2725) «صحقح مسؾؿ» (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

856
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (1) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 هذا» : سعدي بن الرحؿن طبد الشقخ يؼول الحديث لفذا لطقٍف  شرٍح  ويف
 فنن   :الدكقا وخقر يـ،الد   خقر سمال ـيتضؿ   وهق وأكػعفا، إدطقة ؿعأج مـ طاءالد  

 وبذلؽ طـف، ورسقلف اهلل هنك ما وترك الصالح العؿؾ والتؼك ،الـافعُ  العؾؿُ  هق الفدى
 اهلل بطاطة وققامٌ  الفدى، ففل صادقة، ومعارُف  كافعة طؾقم الديـ فنن   :يـالد   يصؾح

 ؼك.الت   ففق ورسقلف،

 والغـك هبؿ، الؼؾب تعؾقؼ وطدم الخؾؼ، طـ العػاَف  ـيتضؿ   والغـك افوالعػ
 ؿ  تتِ  وبذلؽ :الؽػاية مـ الؼؾب بف يطؿئـ ما وحصقَل  فقف، بؿا والؼـاطةَ  وبرزقف، باهلل

 بة.ق  الط   الحقاة وهل ،الؼؾبقة والراحة الدكقا الحقاة سعادة

 ،مطؾقٍب  كؾ   ؾوحص   عادتقـ،الس   كال والغـك والعػاف ؼكوالت   الفدى قزِ رُ  فؿـ
 .(1)«مرهقب كؾ   مـ وكجا

 ي،كِ دْ د  َس وَ  يكِ دِ اهْ  م  فُ الؾ   :لِ قُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لل قال قال:  طؾل وطـ -2
 َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » رواية: ويف ،«مِ فْ الس   ادَ َد َس  :ادِ َد الس  وَ  ،يَق رِ الط   َك تَ ايَ َد هِ  ىَد الفُ بِ  رْ كُ اذْ وَ 

 .(2)مسؾؿ رواه .«ادَ َد الس  وَ  ىَد الفُ 

 مطالب أجؾ   وهؿا تعالك، اهلل مـ والسدادَ  الفدى صؾَب  ـيتضؿ   الؿبارك الدطاء وهذا
ّٓ  عادةالس   وٓ الػالح يحصؾ وٓ مقاهبف، وأشرُف  العبد  يف رغقبالت   كان لذا :هبؿاإ
 إهؿقة. طظقؿَ  هذا

 َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » :-إخرى الرواية يف- كؼقلف ،«يكِ دْ د  َس وَ  يكِ دِ اهْ  م  فُ الؾ  » وققلف:
 والسداد. الفدى صؾب فقفؿا ،«ادَ َد الس  وَ  ىَد الفُ 

ًٓ  تػصقاًل  بالحؼ   الؿعرفة ففق ؛الفدى أما  .اوباصـً  اضاهرً  باطفٓت   والتقفقؼ ،وإجؿا

 السفؿ داسدو -السقـ بػتح- هـا دادالس   اأم  » : الـووي فؼال؛ دادالس   اوأم  
 وأصل ،امستؼقؿً  أمقري جؿقع يف امـتصبً  ـلواجعؾْ  ؼـلوف   :«يندْ د  َس » ومعـى :تؼقيؿف

                                                           
 (. 249)ص  «هبجة قؾقب إبرار» (7)
 (.2725) «صحقح مسؾؿ» (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار857
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

857 ة النبوية )1(
ّ
دعوات جامعة من الّسن
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 .(1)«إمقر يف والؼصد آستؼامة داد:الس  

 «.مِ فْ الس   ادَ َد َس  :ادَ َد الس  وَ  ،يَق رِ الط   َك تَ ايَ َد هِ  ىَد الفُ بِ  رْ كُ اذْ وَ » :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف

 هادي ٕن   الؾػظقـ: هبذيـ دطائؽ الح يف ذلؽ رتذك   أي:» : الـووي قال
 مف،يؼق   كحت   رمقف يستؼقؿ وٓ تؼقيؿف، طؾك يحرص فؿالس   دومسد   طـف، يزيغ ٓ الطريؼ
 لقتذكر :وققل ة،ـ  الس   ولزومف وتؼقيؿف طؾؿف تسديد طؾك يحرص أن يـبغل الداطل وكذا
 .(2)«يـساه لئال   والفدى السدادَ  ػظالؾ   هبذا

 سالؽ أن معـاه: «يَق رِ الط   َك تَ ايَ َد هِ  ىَد الفُ بِ  رْ كُ اذْ وَ » ققلف: : ابيالخط   وقال
 ةً ـَ ؿْ يَ  طـفا يعدل وٓ الجادة، يػارق يؽاد وٓ الطريؼ، َت ؿْ َس  م  مُ يَ  ؿاإك   والػالة الطريؼ

 اهللَ  سللَت  إذا يؼقل:: السالمة ويـال ،الفداية يصقب وبذلؽ الضالل، مـ اخقفً  ةً رَ ْس يَ وَ 
 يف تتحّراه كؿا :وآستؼامة الفدى اهللَ  وسؾ ،الطريؼ هدايةَ  بؼؾبؽ رْ طِ ْخ لَ فَ  ،الفدى
 سؾؽتفا. إذا الطريؼ هداية

 دسد   اغرًض  رمك إذا املالر   أن معـاه: «مَ فْ الس   كَ يَد دِ ْس تَ  ادِ َد الس  بِ  رْ كُ اذْ »و وققلف:
ًٓ  وٓ ايؿقـً  طـف يعدل ولؿ الغرض، كحق بالسفؿ  ،فسفؿُ  يطقش فال ،ةق  مِ الر   لقصقب :شؿا

 تـقيف ما لقؽقن :السداد اهلل تسلل حقـ بؼؾبؽ الؿعـك رِ خطِ لَ ف يؼقل: ،فسعقُ  يخػؼ وٓ
 .(3)«ملالر   يف تستعؿؾف ما شاكؾة طؾك ذلؽ مـ

 ـقْ بَ الؿطؾَ  ـيْ هذَ  مع جعؾ وتقجقفف، بقاكف وحسـ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كصح كؿال مـ وهذا
 الؾػظ ذكر لقتحؼؼ الؿشاهدة الحسقة إمقر مـ وبؿدلقلفؿا هبؿا يذكر ما ـقْ العظقؿَ 
 إغػالف. وطدم ،واستحضاره ،الؿراد الؿعـك وففؿ كسقاكف، وطدم

 إذا- يذكر أن أمره حقث صح،والـ   عؾقؿالت   أبؾغ مـ هذا» : الؼقم ابن قال
 يدري وٓ الطريؼ، طـ ضؾ   وقد ،امسافرً  كقَكف -وجـّتف رضاه صريؼ إلك الفدى اهلل سلل

                                                           
 (.41/ 77) «شرح صحقح مسؾؿ» (7)
 (.44/ 77) «شرح صحقح مسؾؿ» (2)
 (.799/ 4) «معالؿ الســ» (1)
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 (1) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 ففؽذا الطريؼ، طؾك فل  يدُ  أن فسللف هبا، طالؿٌ  بالطريؼ خبقرٌ  رجٌؾ  لف فطؾع ف،قج  يت أيـ
 اهلل إلكوحاجة الؿسافر  لؾؿسافر الؿحسقس بالطريؼ لفا تؿثقاًل  :أخرة صريؼ شلن

 طؾك فيدل   مـ إلك بؾد إلك الؿسافر حاجة مـ أطظؿ الطريؼ، تؾؽ يفديف أن إلك سبحاكف
ًٓ  الؼصد إصابة وهق- السداد وكذلؽ إلقفا، الؿقصؾ الطريؼ  ُؾ ثَ مَ  فؾُ ثَ ؿَ فَ  -وطؿاًل  قق
 ولؿ وأصاب سفؿف سّدد فؼد رماه، الذي الشلء كػس يف سفؿف وقع إذا السفؿ، رامل
 .(1)«رمقف يف الؿصقب بؿـزلة وطؿؾف ققلف يف لؾحؼ الؿصقب كذا ،باصاًل  يؼع

 وفضؾٍ  ،طظقؿٍ  خقرٍ  ؾكط اشتؿؾت أهنا إٓ ،يسقرةٌ  وألػاضفا ،طظقؿةٌ  دطقةٌ  ففذه
 وحسـ ،كصحف جؿال كذلؽ وتضؿـت ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل كؾؿ جقامع مـ وهل ،طؿقؿٍ 
 طؾقف. وسالمف اهلل صؾقات ،بقاكف

 

 

 

 
 

 

│ 

                                                           
 (. 95 -94/ 7) «إغاثة الؾفػان» (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة858
ّ
القسم الرابع: جوامع األدعية في الكتاب والسن
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (1) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 ففؽذا الطريؼ، طؾك فل  يدُ  أن فسللف هبا، طالؿٌ  بالطريؼ خبقرٌ  رجٌؾ  لف فطؾع ف،قج  يت أيـ
 اهلل إلكوحاجة الؿسافر  لؾؿسافر الؿحسقس بالطريؼ لفا تؿثقاًل  :أخرة صريؼ شلن

 طؾك فيدل   مـ إلك بؾد إلك الؿسافر حاجة مـ أطظؿ الطريؼ، تؾؽ يفديف أن إلك سبحاكف
ًٓ  الؼصد إصابة وهق- السداد وكذلؽ إلقفا، الؿقصؾ الطريؼ  ُؾ ثَ مَ  فؾُ ثَ ؿَ فَ  -وطؿاًل  قق
 ولؿ وأصاب سفؿف سّدد فؼد رماه، الذي الشلء كػس يف سفؿف وقع إذا السفؿ، رامل
 .(1)«رمقف يف الؿصقب بؿـزلة وطؿؾف ققلف يف لؾحؼ الؿصقب كذا ،باصاًل  يؼع

 وفضؾٍ  ،طظقؿٍ  خقرٍ  ؾكط اشتؿؾت أهنا إٓ ،يسقرةٌ  وألػاضفا ،طظقؿةٌ  دطقةٌ  ففذه
 وحسـ ،كصحف جؿال كذلؽ وتضؿـت ،ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل كؾؿ جقامع مـ وهل ،طؿقؿٍ 
 طؾقف. وسالمف اهلل صؾقات ،بقاكف

 

 

 

 
 

 

│ 

                                                           
 (. 95 -94/ 7) «إغاثة الؾفػان» (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار859
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

859 ة النبوية )1(
ّ
دعوات جامعة من الّسن
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(1) 

 ن  إِ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  سؿع أكف  العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد طـ -1
 ،«اءُ َش يَ  ُث قْ َح  هُ فُ ر  َص يُ  ،دٍ احِ وَ  ٍب ؾْ ؼَ كَ  نِ ؿَ ْح الر   عِ ابِ َص أَ  نْ مِ  نِ قْ عَ بَ ْص إِ  نَ قْ بَ  افَ ؾ  كُ  مَ آدَ  يـِ بَ  وَب ؾُ قُ 
 .(1)مسؾؿ رواه .«َك تِ اطَ صَ  ىؾَ طَ  اـَ وبَ ؾُ قُ  ْف ر  َص  وِب ؾُ الؼُ  َف ر  َص مُ  م  فُ الؾ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال ثؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بّقـ قد «َك تِ اطَ صَ  ىؾَ طَ  اـَ وبَ ؾُ قُ  ْف ر  َص  وِب ؾُ الؼُ  َف ر  َص مُ  م  فُ الؾ  » :الدطاء هذا
 ن  إِ » :-قبؾف- بؼقلف وذلؽ مـف، واإلكثار بف لالهتؿام َب والؿقجِ  ،إلقف الؼقي   الّداطَل 

 .«اءُ َش يَ  ُث قْ َح  هُ فُ ر  َص يُ  ،دٍ احِ وَ  ٍب ؾْ ؼَ كَ  نِ ؿَ ْح الر   عِ ابِ َص أَ  نْ مِ  نِ قْ عَ بَ ْص إِ  نَ قْ بَ  اؾ فَ كُ  مَ آدَ  يـِ بَ  وَب ؾُ قُ 

 يؼقل: أن يؽثر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قال:  أكس حديث يف اأيًض  ذلؽ ثُؾ م وجاء
ِ دِ  ىؾَ طَ  يبِ ؾْ قَ  ْت ب  ثَ  وِب ؾُ الؼُ  َب ؾ  ؼَ مُ  ايَ »  بف، جئت وبؿا بؽ آمـا اهلل، رسقل يا فؼؾت: ،«َك يـ

 .«اءُ َش يَ  َف قْ كَ  افَ بُ ؾ  ؼَ يُ  اهللِ  عِ ابِ َص أَ  نْ مِ  نِ قْ عَ بَ ْص إِ  نَ قْ بَ  وَب ؾُ الؼُ  ن  إِ  ؛مْ عَ كَ » قال: طؾقـا؟ تخاف ففؾ
 .(2)ماجف وابـ الرتمذي رواه

 هبا: يدطق يؽثر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان دطقات قالت:  طائشة حديث يف وكذلؽ
ِ دِ  ىؾَ طَ  يبِ ؾْ قَ  ْت ب  ثَ  وِب ؾُ الؼُ  َب ؾ  ؼَ مُ  ايَ »  تدطق تؽثر إكؽ اهلل! رسقل يا :فؼؾُت  قالت: ،«َك يـ

 ،هُ اغَ زَ أَ  اءَ َش  اذَ نِ فَ  ، اهللِ  عِ ابِ َص أَ  نْ مِ  نِ قْ عَ بَ ْص إِ  نَ قْ بَ  ي  مِ أدَ  َب ؾْ قَ  ن  إِ » فؼال: الدطاء؟ هبذا
 .(3)أحؿد رواه «.هُ امَ قَ أَ  اءَ َش  اذَ إِ وَ 

                                                           
 (.827تؼدم تخريجف )ص: (7)
 (،1814) «ســ ابـ ماجف»(، و2741) «جامع الرتمذي»(، و1/772) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (2)

 (. 2/444) «صحقح الرتمذي»وصححف إلباين يف 
 (. 755تؼدم تخريجف )ص: (1)
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 (2) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 شؼاوتف، أو سعادتف أمر مـ شلءٌ  إلقف لقس العبد أن بقان فقف» : البغوي قال
 طـ فبصرفف ضؾ وإن فبتثبقتف، اإليؿان طؾك ثبت وإن إياه، اهلل فبفداية اهتدى إن بؾ

  اهلل وقال ،[77]الحجرات: ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی﴿ : قال :الفدى
 ﴾ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ الجـّة: أهؾ حؿد طـ اإخبارً 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ : اهلل وقال ،[41]إطراف:
 .(1)«[27]إبراهقؿ: ﴾ڃڃ ڃ

  شاء، بؿا فقفا فقتصّرف طباده، قؾقب يتقلك الذي هق تعالك اهلل أن هبذا فتبقـ
 خؾؼف. مـ أحد إلك ؾفاؽِ يَ  وٓ ،إرادةٌ  تػقتف وٓ مـفا، شلءٌ  طؾقف يؿتـع ٓ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان كؿا الدطاء، هذا مـ ويؽثر ،تعالك اهلل إلك يؾجل أن العبد وطؾك
 اهلل إلك تؾجل أن إلك مػتؼرةً  كاكت إذا الزكقة كػسف بلن   لألّمة إطالمٌ  هذا ويف مـف، يؽثر

 الؿسؾؿَ  َج قَ ْح أَ  فؿا دوكف، العباد وكؾ   ؟!دوكف هق بؿـ إمر فؽقػ ،قؾبف لتثبقت سبحاكف
 الذكقب مـ والققاية والػالح الـجاة سبب هق الذي الؼقيؿ ديـف طؾك لف اهلل تثبقت إلك

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ يؼقل: واهلل وغقائؾفا،
 .[27]ايراهقؿ: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ

 :الصالحة الؿسالؽ وسؾقك الـافعة ؿساطلال بذل إلك محتاٌج  -هذا مع- والعبد
 .[77:]محؿد ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ :وتقفقؼف وهدايتف اهلل ارض لقـال

 :الدطاء هبذا يدطق كان أكف :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ : إشعري مقسك أبل وطـ -1
 م  فُ الؾ   ي،ـ  مِ  هِ بِ  مُ ؾَ طْ أَ  َت كْ أَ  امَ وَ  ي،رِ مْ أَ  يفِ  يافِ رَ ْس إِ وَ  ي،ؾِ فْ َج وَ  يتِ قئَ طِ َخ  يلِ  رْ ػِ اغْ  م  فُ الؾ  »

 ُت مْ د  قَ  امَ  يلِ  رْ ػِ اغْ  م  فُ الؾ   ي،دِ ـْ طِ  َك لِ ذَ  ل  كُ وَ  ي،دِ ؿْ طَ وَ  يئِ طَ َخ وَ  ي،لِ زْ هَ وَ  يد  جِ  يلِ  رْ ػِ اغْ 
 ،رُ خ  مَ الؿُ  َت كْ أَ وَ  مُ د  ؼَ الؿُ  َت كْ أَ  ي،ـ  مِ  هِ بِ  مُ ؾَ طْ أَ  َت كْ أَ  امَ وَ  ،ُت ـْ ؾَ طْ أَ  امَ وَ  ُت رْ رَ ْس أَ  امَ وَ  ،ُت ْر خ  أَ  امَ وَ 
 .(2)ومسؾؿ البخاري رواه «.يرٌ دِ قَ  ءٍ يْ َش  ل  كُ  ىؾَ طَ  َت كْ أَ وَ 

                                                           
 (.767/ 7لؾبغقي ) «شرح السـة» (7)
 (.161يجف )ص:تؼدم تخر (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (2) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 شؼاوتف، أو سعادتف أمر مـ شلءٌ  إلقف لقس العبد أن بقان فقف» : البغوي قال
 طـ فبصرفف ضؾ وإن فبتثبقتف، اإليؿان طؾك ثبت وإن إياه، اهلل فبفداية اهتدى إن بؾ

  اهلل وقال ،[77]الحجرات: ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی﴿ : قال :الفدى
 ﴾ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ الجـّة: أهؾ حؿد طـ اإخبارً 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ : اهلل وقال ،[41]إطراف:
 .(1)«[27]إبراهقؿ: ﴾ڃڃ ڃ

  شاء، بؿا فقفا فقتصّرف طباده، قؾقب يتقلك الذي هق تعالك اهلل أن هبذا فتبقـ
 خؾؼف. مـ أحد إلك ؾفاؽِ يَ  وٓ ،إرادةٌ  تػقتف وٓ مـفا، شلءٌ  طؾقف يؿتـع ٓ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان كؿا الدطاء، هذا مـ ويؽثر ،تعالك اهلل إلك يؾجل أن العبد وطؾك
 اهلل إلك تؾجل أن إلك مػتؼرةً  كاكت إذا الزكقة كػسف بلن   لألّمة إطالمٌ  هذا ويف مـف، يؽثر

 الؿسؾؿَ  َج قَ ْح أَ  فؿا دوكف، العباد وكؾ   ؟!دوكف هق بؿـ إمر فؽقػ ،قؾبف لتثبقت سبحاكف
 الذكقب مـ والققاية والػالح الـجاة سبب هق الذي الؼقيؿ ديـف طؾك لف اهلل تثبقت إلك

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ يؼقل: واهلل وغقائؾفا،
 .[27]ايراهقؿ: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ

 :الصالحة الؿسالؽ وسؾقك الـافعة ؿساطلال بذل إلك محتاٌج  -هذا مع- والعبد
 .[77:]محؿد ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ :وتقفقؼف وهدايتف اهلل ارض لقـال

 :الدطاء هبذا يدطق كان أكف :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ : إشعري مقسك أبل وطـ -1
 م  فُ الؾ   ي،ـ  مِ  هِ بِ  مُ ؾَ طْ أَ  َت كْ أَ  امَ وَ  ي،رِ مْ أَ  يفِ  يافِ رَ ْس إِ وَ  ي،ؾِ فْ َج وَ  يتِ قئَ طِ َخ  يلِ  رْ ػِ اغْ  م  فُ الؾ  »

 ُت مْ د  قَ  امَ  يلِ  رْ ػِ اغْ  م  فُ الؾ   ي،دِ ـْ طِ  َك لِ ذَ  ل  كُ وَ  ي،دِ ؿْ طَ وَ  يئِ طَ َخ وَ  ي،لِ زْ هَ وَ  يد  جِ  يلِ  رْ ػِ اغْ 
 ،رُ خ  مَ الؿُ  َت كْ أَ وَ  مُ د  ؼَ الؿُ  َت كْ أَ  ي،ـ  مِ  هِ بِ  مُ ؾَ طْ أَ  َت كْ أَ  امَ وَ  ،ُت ـْ ؾَ طْ أَ  امَ وَ  ُت رْ رَ ْس أَ  امَ وَ  ،ُت ْر خ  أَ  امَ وَ 
 .(2)ومسؾؿ البخاري رواه «.يرٌ دِ قَ  ءٍ يْ َش  ل  كُ  ىؾَ طَ  َت كْ أَ وَ 

                                                           
 (.767/ 7لؾبغقي ) «شرح السـة» (7)
 (.161يجف )ص:تؼدم تخر (2)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

861 ة النبوية )2(
ّ
دعوات جامعة من الّسن
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 ؿقل،والش   عؿقؿالت   بللػاظ دطاء ٕكف آستغػار؛ يف إدطقة أجؿع من الدطاء وهذا 
 أخر الؾػظ بدٓلة آكتػاء دون لػظف بصريح كمعـً  كؾ   بذكر والتػصقؾ البسط مع
 ققؾ: لق أكف ومعؾقم يعؾؿف، لؿ وما ذكقبف مـ العبد ؿفطؾِ  ما طؾك آستغػار لقليت :طؾقف
ـ   أوجز، كان ،صـعُت  ما كؾ   لل اغػر  ،والتضرع الدطاء مؼام يف الحديث ألػاظَ  ولؽ

 أحسـ تػصقاًل  مـفا العبد يتقب التل إكقاع واستحضار ،وآفتؼار العبقدية وإضفار
 .(1)وآختصار اإليجاز مـ وأبؾغ

 ، لربف والعبقدية ،آفتؼار سبقؾ طؾك هق ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ تغػاروآس الدطاء وهذا
 ورحؿتف طػقه وطـ ،ربف طـ كغـً  يف يؽقن ٓ العباد مـ اأحدً  وأن ٕمتف، والتعؾقؿ
 وكالءتف حػظف إلك كحاجتفؿ وطػقه، ورحؿتف مغػرتف إلك العباد حاجة بؾ ومغػرتف،
 ويرحؿفؿ لفؿ يغػر لؿ وإن قا،هؾؽ فؿقْ يرزُ  لؿ وإن هؾؽقا، فؿظْ يحػَ  لؿ فنن :ورزقف
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ : حقاء وأمفؿ آدم أبقهؿ قال ولفذا :وخسروا هؾؽقا
 .(2)بعدهؿا مـ ولدهؿا شلن وهذا :[21]إطراف: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ

 فؽان ،الؾقؾة دطاءك سؿعت ،اهلل رسقل يا قال: رجاًل  أن  هريرة أبل وطـ -5
 يلِ  كْ ارِ بَ وَ  ي،ارِ دَ  يفِ  يلِ  عْ س  وَ وَ  ي،بِ كْ ذَ  يلِ  رْ ػِ اغْ  م  فُ الؾ  » تؼقل: ؽأك   مـف إلل   وصؾ الذي

ِ تَ قْ زَ رَ  اقؿَ فِ  ّٓ  ضعٌػ  سـده ويف ،(3)الرتمذي رواه «.؟ائً قْ َش  نَ كْ رَ تَ  ن  اهُ رَ تَ  ْل فَ فَ » قال: «يـ إ
 وطـد الصحابة، مـ رجؾ حديث مـ (4)أحؿد طـد لف يشفد ما ورد الؿذكقر الدطاء أن

 اشقئً  تركت ما طظقؿةٌ  دطقةٌ  وهل . مقسك أبل حديث مـ (5)السـل وابـ الـسائل
ّٓ  الخقر مـ  تـاولتف.إ

                                                           
  ( كالهؿا ٓبـ الؼقؿ. 211)ص:  «جالء إففام»(، و271/ 7) «مدارج السالؽقـ»اكظر:  (7)
  (.159 - 157/ 7« )شػاء العؾقؾ»اكظر:  (2)
ضعقػ لؽـ »(: 417)ص:  «ضعقػ الرتمذي»(، قال إلباين يف 1511) «جامع الرتمذي» (1)

 .«الدطاء حسـ
 (.61/ 4) «الؿسـد» (4)
 (.28ٓبـ السـل ) «طؿؾ الققم والؾقؾة»و(، 81لؾـسائل ) «ؿؾ الققم والؾقؾةط» (5)
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 (2) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 يؾقؼ، ٓ لؿا وفعؾ ،وتؼصقرٍ  زلؾٍ  مـ لمـ   وقع ما أي: :«يبِ كْ ذَ  يلِ  رْ ػِ اغْ  م  فُ الؾ  » فؼقلف:
 ے ھ ھ ھ﴿ تعالك: قال وأخرة، الدكقا يف خقر لؽؾ أساٌس  كقبالذ   وغػرانُ 
 كاسب ولفذا :[1 ]هقد: ﴾﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 الرزق. يف والربكة ،الدار سعة اهلل سمال طؾك الؿغػرة صؾب تؼديؿ

 مـ سعتف ٕن الدكقا: يف مسؽـل يف لل عوس   :أي :«يارِ دَ  يفِ  يلِ  عْ س  وَ وَ » وققلف:
 ؾقدالخ دار ففل :الجـّة :الؿراد أو الحؼقؼقة، الدار فنكف :الؼرب الؿراد أو الدكقا، سعادة
ًٓ  الؾػظ يؽقن أن يؿـع وٓ يزول، وٓ يحقل ٓ الذي الؿؼقؿ والـعقؿ  كؾف. لذلؽ متـاو

ِ تَ قْ زَ رَ  اقؿَ فِ  يلِ  كْ ارِ بَ وَ » وققلف:  يف والربكة بالخقر، امحػقضً  امباركً  اجعؾف أي:: «يـ
 وزيادتف. ثباتف تعـل: زقالر  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (2) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 يؾقؼ، ٓ لؿا وفعؾ ،وتؼصقرٍ  زلؾٍ  مـ لمـ   وقع ما أي: :«يبِ كْ ذَ  يلِ  رْ ػِ اغْ  م  فُ الؾ  » فؼقلف:
 ے ھ ھ ھ﴿ تعالك: قال وأخرة، الدكقا يف خقر لؽؾ أساٌس  كقبالذ   وغػرانُ 
 كاسب ولفذا :[1 ]هقد: ﴾﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 الرزق. يف والربكة ،الدار سعة اهلل سمال طؾك الؿغػرة صؾب تؼديؿ

 مـ سعتف ٕن الدكقا: يف مسؽـل يف لل عوس   :أي :«يارِ دَ  يفِ  يلِ  عْ س  وَ وَ » وققلف:
 ؾقدالخ دار ففل :الجـّة :الؿراد أو الحؼقؼقة، الدار فنكف :الؼرب الؿراد أو الدكقا، سعادة
ًٓ  الؾػظ يؽقن أن يؿـع وٓ يزول، وٓ يحقل ٓ الذي الؿؼقؿ والـعقؿ  كؾف. لذلؽ متـاو

ِ تَ قْ زَ رَ  اقؿَ فِ  يلِ  كْ ارِ بَ وَ » وققلف:  يف والربكة بالخقر، امحػقضً  امباركً  اجعؾف أي:: «يـ
 وزيادتف. ثباتف تعـل: زقالر  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

863 ة النبوية )2(
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دعوات جامعة من الّسن
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(1) 

 نْ عِ تُ  َٓ وَ  يـ  طِ أَ  ب  رَ » يدطق: ملسو هيلع هللا ىلص بل  الـ   كان قال:  طباس بـ اهلل طبد طـ -6
،ؾَ طَ  ،ؾَ طَ  رْ ُص ـْ تَ  َٓ وَ  يكِ رْ ُص اكْ وَ  ي  ،ؾَ طَ  رْ ؽُ ؿْ تَ  َٓ وَ  يلِ  رْ ؽُ امْ وَ  ي   ي،لِ  ىَد الفُ  ّسرِ يَ وَ  يكِ دِ اهْ وَ  ي 
،ؾَ طَ  ىغَ بَ  نْ مَ  ىؾَ طَ  يكِ رْ ُص اكْ وَ  ِ ؾْ عَ اْج  م  فُ الؾ   ي   َك لَ  ،ابً اهِ رَ  َك لَ  ،ارً اكِ ذَ  َك لَ  ،ارً اكِ َش  َك لَ  يـ
ِ مُ  ااهً و  أَ  َك قْ لَ إِ  ،اتً بِ ْخ مُ  َك لَ  ،ااطً وَ طْ مِ   ي،تِ وَ طْ دَ  ْب جِ أَ وَ  ي،تِ بَ وْ َح  ْل ِس اغْ وَ  ي،تِ بَ وْ تَ  ْل ب  ؼَ تَ  ب  رَ  ،اقبً ـ
 والرتمذي داود أبق اهرو «يرِ ْد َص  ةَ قؿَ خِ َس  ْل ؾُ اْس وَ  ي،اكِ َس لِ  دْ د  َس وَ  ،يبِ ؾْ قَ  دِ اهْ وَ  ي،تِ ج  ُح  ْت ب  ثَ وَ 

 .(1)ماجف وابـ
ًٓ  وطشرين اثـقن طؾى اشتؿل العظقم الدطاء وهذا  مطالب أهم من هي ؛اومطؾبً  سما

 أخرة. ويف الدكقا يف وسعادته صالحه وأسباب العبد
 وشؽرك كركلذِ  ؼـلفّ وَ  أي:: اهلل مـ العقن صؾب وهق «يـ  طِ أَ  ب  رَ » ققلف: :ذلك فلول
 وتقفقؼؽ. بؿعقكتؽ يند  أمِ  إطداء مؼابؾة ويف طبادتؽ، وحسـ

 مـ صاطتؽ، مـ يؿـعـل مـ طؾّل  تغّؾب ٓ أي: :«ي  ؾَ طَ  نْ عِ تُ  َٓ وَ » ققلف: :والثاين
 والجـ. اإلكس شقاصقـ ومـ بالسقء، إمارة الـػس

 ،أطدائل ارالؽػ   طؾك اغؾبـل أي: :الـصر صؾب وهق «يكِ رْ ُص اكْ وَ » ققلف: :والثالث
 أطدائل. أطدى فنهنا :بالسقء ارةإم   كػسل طؾك اكصرين وققل: ديـؽ، وأطداء

 خؾؼؽ. مـ اأحدً  طؾّل  طْ تسؾ   ٓ بؿعـى: :«ي  ؾَ طَ  رْ ُص ـْ تَ  َٓ وَ » ققلف: :والرابع
 ،ؾقؿةالس   الحقؾة وارزقـل ،بلطدائل كمؽرَ  ْؼ لحِ أ أي: :«يلِ  رْ ؽُ امْ وَ » ققلف: :والخامس

 يتـلهدَ  بؿا العدو   يشعر ٓ بحقث :كقدهؿ ودفع ،هؿشر   مـ المةلؾس   الؼقيؿ والػؽر

                                                           
 (،1557) «جامع الرتمذي»(، و7571) «ســ أبل داود»(، و7/227) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (7)

 (. 474/ 7) «صحقح أبل داود»(، وصححف إلباين يف 1811) «ســ ابـ ماجف»و
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 (3) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 وطدواهنؿ. كقدهؿ دفع سبُؾ  مـ إلقف
 كػسف. طـ إياَي  دفعف صريؼ إلك طدّوي هتد وٓ أي: :«ي  ؾَ طَ  رْ ؽُ ؿْ تَ  َٓ وَ » ققلف: والسادس:
ـ   الخقرات، أبقاب طؾك ـلل  دُ  أي: :«يكِ دِ اهْ وَ » ققلف: والسابع:  بالعؾؿ طؾل   وُم

 كػسل. بعققب رينوبص   ،افعالـ  
 صريؼفا، وسؾقك ،الفداية باعات   لل وسّفؾ أي:: «يلِ  ىَد الفُ  رِ س  يَ وَ » ققلف: والثامن:

 العبادة. طـ أشتغؾ وٓ الطاطة أستثؼؾ ٓ حتك الخقر، أسباب لل ْئ ق  وه
 ضؾؿـل مـ طؾك واكصرين أي: :«ي  ؾَ طَ  ىغَ بَ  نْ مَ  ىؾَ طَ  يكِ رْ ُص اكْ وَ » ققلف: والتاسع:

ًٓ  ققلف بعد تخصقٌص  وهذا :طؾل   تعّدىو  .«ي  ؾَ طَ  رْ ُص ـْ تَ  َٓ وَ  يكِ رْ ُص اكْ وَ » :أو
 دطاء «ي  ؾَ طَ  ىغَ بَ  نْ مَ  ىؾَ طَ  يكِ رْ ُص اكْ وَ » فؼقلف:» : تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال
 .(1)«امطؾؼً  طدوي طؾك اكصرين يؼقل: :معتدٍ  دطاء ٓ طادل

ِ ؾْ عَ اْج  م  فُ الؾ  » ققلف: والعاشر:  كعؿائؽ طؾك كشؽرَ  ؿـلألفِ  أي: :«ارً اكِ َش  َك لَ  يـ
 .طؾل   وآٓئؽ

 .ـٍب َج  وطؾك اوقاطدً  اقائؿً  ،فاكؾ   إوقات يف أي: :«ارً اكِ ذَ  َك لَ » ققلف: طشر: والحادي
 والضّراء. اءر  الس   يف مـؽ اخائػً  أي: :«ابً اهِ رَ  َك لَ » ققلف: طشر: والثاين
 والطاطة. وآمتثال آكؼقاد وهق قع،الط   كثقرَ  أي: :«ااطً وَ طْ مِ  َك لَ » ققلف: طشر: والثالث
 :والخضقع قاضعوالت   الخشقع وهق اإلخبات، مـ «اتً بِ ْخ مُ  َك لَ » ققلف: طشر: والرابع
 .اخاضعً  امتقاضعً  اخاشعً  لؽ اجعؾـل والؿعـى:

 بقـ الؼؾب ل  يذِ  أن وطالمتف وخضع، لف وخشع إلقف اصؿلن   اهلل: إلك تأخبَ  ويؼال:
ًٓ  :فب  ر يدي ٓ   إجال  .اواكؽسارً  لف وذ

ِ مُ  ااهً و  أَ  َك قْ لَ إِ » ققلف: طشر: والخامس  والبؽاء، والتضرع الدطاء كثقر هق :إّواه :«اقبً ـ
 أمقره. يف اهلل إلك اجعالر   ائبالت   هق :والؿـقب

ِ مُ  ااهً و  أَ » ققلف: يف واكتػك  لف، ارديػً و هلو  لؾت   ٓزمةً  اإلكابة لؽقن :واحدة بصؾة «اقبً ـ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (3) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 وطدواهنؿ. كقدهؿ دفع سبُؾ  مـ إلقف
 كػسف. طـ إياَي  دفعف صريؼ إلك طدّوي هتد وٓ أي: :«ي  ؾَ طَ  رْ ؽُ ؿْ تَ  َٓ وَ » ققلف: والسادس:
ـ   الخقرات، أبقاب طؾك ـلل  دُ  أي: :«يكِ دِ اهْ وَ » ققلف: والسابع:  بالعؾؿ طؾل   وُم

 كػسل. بعققب رينوبص   ،افعالـ  
 صريؼفا، وسؾقك ،الفداية باعات   لل وسّفؾ أي:: «يلِ  ىَد الفُ  رِ س  يَ وَ » ققلف: والثامن:

 العبادة. طـ أشتغؾ وٓ الطاطة أستثؼؾ ٓ حتك الخقر، أسباب لل ْئ ق  وه
 ضؾؿـل مـ طؾك واكصرين أي: :«ي  ؾَ طَ  ىغَ بَ  نْ مَ  ىؾَ طَ  يكِ رْ ُص اكْ وَ » ققلف: والتاسع:

ًٓ  ققلف بعد تخصقٌص  وهذا :طؾل   تعّدىو  .«ي  ؾَ طَ  رْ ُص ـْ تَ  َٓ وَ  يكِ رْ ُص اكْ وَ » :أو
 دطاء «ي  ؾَ طَ  ىغَ بَ  نْ مَ  ىؾَ طَ  يكِ رْ ُص اكْ وَ » فؼقلف:» : تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال
 .(1)«امطؾؼً  طدوي طؾك اكصرين يؼقل: :معتدٍ  دطاء ٓ طادل

ِ ؾْ عَ اْج  م  فُ الؾ  » ققلف: والعاشر:  كعؿائؽ طؾك كشؽرَ  ؿـلألفِ  أي: :«ارً اكِ َش  َك لَ  يـ
 .طؾل   وآٓئؽ

 .ـٍب َج  وطؾك اوقاطدً  اقائؿً  ،فاكؾ   إوقات يف أي: :«ارً اكِ ذَ  َك لَ » ققلف: طشر: والحادي
 والضّراء. اءر  الس   يف مـؽ اخائػً  أي: :«ابً اهِ رَ  َك لَ » ققلف: طشر: والثاين
 والطاطة. وآمتثال آكؼقاد وهق قع،الط   كثقرَ  أي: :«ااطً وَ طْ مِ  َك لَ » ققلف: طشر: والثالث
 :والخضقع قاضعوالت   الخشقع وهق اإلخبات، مـ «اتً بِ ْخ مُ  َك لَ » ققلف: طشر: والرابع
 .اخاضعً  امتقاضعً  اخاشعً  لؽ اجعؾـل والؿعـى:

 بقـ الؼؾب ل  يذِ  أن وطالمتف وخضع، لف وخشع إلقف اصؿلن   اهلل: إلك تأخبَ  ويؼال:
ًٓ  :فب  ر يدي ٓ   إجال  .اواكؽسارً  لف وذ

ِ مُ  ااهً و  أَ  َك قْ لَ إِ » ققلف: طشر: والخامس  والبؽاء، والتضرع الدطاء كثقر هق :إّواه :«اقبً ـ
 أمقره. يف اهلل إلك اجعالر   ائبالت   هق :والؿـقب

ِ مُ  ااهً و  أَ » ققلف: يف واكتػك  لف، ارديػً و هلو  لؾت   ٓزمةً  اإلكابة لؽقن :واحدة بصؾة «اقبً ـ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 .[75:]هقد ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ تعالك: ققلف ذلؽ ومـ ،واحدٌ  شلءٌ  فؽلهنؿا

 وتحؼقؼ ،وآختصاص لالهتؿام :قبؾف وفقؿا ،هذا يف والؿجرور الجار   وتؼديؿ
 اإلخالص.

 واستجؿاع ،بشرائطفا صحقحةً  بجعؾفا أي: :«يتِ بَ وْ تَ  ْل ب  ؼَ تَ  ب  رَ » ققلف: :طشَر  والسادَس 
 آداهبا.

 وإثؿل. ذكبل وامُح  أي:: «يتِ بَ وْ َح  ْل ِس اغْ وَ » ققلف: :طشرَ  والسابعَ 

 دطائل. أي: :«يتِ وَ طْ دَ  ْب جِ أَ وَ » ققلف: :طشرَ  والثامنَ 

 توثب   والعؼبك، الدكقا يف أطدائؽ طؾك أي: :«يتِ ج  ُح  ْت ب  ثَ وَ » ققلف: طشر: والتاسع
 ـ.قْ ؽَ ؾَ الؿَ  سمال وطـد كقاالد   يف وتصديؼل ققلل

 الذي والفدى ،الحؼ ومعرفة ،لرب   معرفة إلك أي: :«يبِ ؾْ قَ  دِ اهْ وَ » :ققلف :والعشرون
 رسؾف. بف وبعث ،بف أمر

 يـطؼ ٓ حتك ،لساين موقق   بصق   :أي :«ياكِ َس لِ  دْ د  َس وَ » ققلف: والعشرون: والحادي
 ّٓ  السديد. والؼقل ،دقبالص  إ

 :صدري سخقؿة جوأخرِ  أي:: «يرِ ْد َص  ةَ قؿَ خِ َس  ْل ؾُ اْس وَ » ققلف: والعشرون: والثاين
 مـ الؼؾب يف ويسؽـ الصدر مـ يـشل امؿ   وكحقها ،وحسده وحؼده وغؾف فش  غِ  وهل
 إخالق. ئمساو

 والؿطالب ،العظقؿة الؿسائؾ مـ الدطاء هذا طؾقف اشتؿؾ لؿا الؿقجز الشرح وهبذا
 بف عضر  الت   زمةومال ،بف آهتؿام يـبغل امؿ   فوأك   الدطاء، هذا شلن طظؿ يتبقـ الجؾقؾة

 تعالك. اهلل إلك

 غالَب  كان الدطاءَ  هذا أن   تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ترجؿة يف ارالبز   الحافظ ذكر وقد
 .(1) دطائف

                                                           
 (.17)ص:  «إطالم العؾقة يف مـاقب ابـ تقؿقة» (7)
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(1) 

 نَ مِ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » الدطاء: هذا ؿفاطؾ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن  طائشة طـ -7
 هِ ؾِ اجِ طَ  ،هِ ؾ  كُ  ر  الش   نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،مُ ؾَ طْ أَ  مْ لَ  امَ وَ  هُ ـْ مِ  ُت ؿْ ؾِ طَ  امَ  ،هِ ؾِ آجِ وَ  هِ ؾِ اجِ طَ  ،هِ ؾ  كُ  رِ قْ الَخ 

 ،َك ق  بِ كَ وَ  كَ ُد بْ طَ  َك لَ لَ َس  امَ  رِ قْ َخ  نْ مِ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   ،مْ ؾَ طْ أَ  مْ لَ  امَ وَ  هُ ـْ مِ  ُت ؿْ ؾِ طَ  امَ  ،هِ ؾِ آجِ وَ 
 لٍ وْ قَ  نْ مِ  افَ قْ لَ إِ  َب ر  قَ  امَ وَ  ةَ ـ  الَج  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   ،َك ق  بِ كَ وَ  كَ ُد بْ طَ  هِ بِ  اذَ طَ  اؿ  مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ 
 ل  كُ  َل عَ ْج تَ  نْ أَ  َك لُ لَ ْس أَ وَ  ،لٍ ؿَ طَ وَ  لٍ وْ قَ  نْ مِ  افَ قْ لَ إِ  َب ر  قَ  امَ وَ  ارِ الـ   نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،لٍ ؿَ طَ وَ 
 .(1)«الؿػرد إدب» يف والبخاري ،ماجف ابـ رواه .«ارً قْ َخ  يلِ  هُ تَ قْ َض قَ  اءٍ َض قَ 

 لِ ؿَ ُج بِ  ِك قْ ؾَ طَ  ،ةُ َش ائِ طَ  ايَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن «الؿػرد إدب» يف البخاري رواية ويف
 قال: وجقامعف؟ الدطاء جؿؾ وما اهلل! رسقل يا :قؾُت  قالت: ،«هِ عِ امِ وَ َج وَ  اءِ طَ الد  

 الدطاء. آخر إلك ...«هِ ؾ  كُ  رِ قْ الَخ  نَ مِ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   ي:ولِ قُ »

 الؿعاين تجؿع التل إدطقة جقامع مـ الدطاء هذا أن طؾك الرواية هذه فدّلت
 .يسقرةٍ  بللػاظٍ  الصالحة وإغراض ،الصحقحة والؿؼاصد ،الؽثقرة

 هِ ؾِ آجِ وَ  هِ ؾِ اجِ طَ  هِ ؾ  كُ  رِ قْ الَخ  نَ مِ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ققلف: فنن الحديث، يف ضاهر وهذا
 والباصـة. مـفا الظاهرة وأخرة الدكقا يف الخقرات جؿقع شؿؾ ،«مْ ؾَ طْ أَ  مْ لَ  امَ وَ  هُ ـْ مِ  ُت ؿْ ؾِ طَ  امَ 

 شؿؾ «مْ ؾَ طْ أَ  مْ لَ  امَ وَ  هُ ـْ مِ  ُت ؿْ ؾِ طَ  امَ  هِ ؾِ آجِ وَ  هِ ؾِ اجِ طَ  هِ ؾ  كُ  ر  الش   نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » وققلف:
 والباصـة. مـفا الظاهرة ،وأخرة الدكقا يف الشرور جؿقع

  ر  َش  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،َك ق  بِ كَ وَ  كَ ُد بْ طَ  َك لَ لَ َس  امَ  رِ قْ َخ  نْ مِ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » وققلف:
 اختقار طؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ٓختقار وتػضقؾ قبؾف، لؿا تلكقدٌ  «َك ق  بِ كَ وَ  كَ ُد بْ طَ  هِ بِ  اذَ طَ  امَ 

                                                           
 «الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 619لؾبخاري ) «إدب الؿػرد»(، و1846) «ســ ابـ ماجف» (7)
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 دعوات جامعة مو الّسّهة الهبوية
 

.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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(1) 

 نَ مِ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » الدطاء: هذا ؿفاطؾ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن  طائشة طـ -7
 هِ ؾِ اجِ طَ  ،هِ ؾ  كُ  ر  الش   نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،مُ ؾَ طْ أَ  مْ لَ  امَ وَ  هُ ـْ مِ  ُت ؿْ ؾِ طَ  امَ  ،هِ ؾِ آجِ وَ  هِ ؾِ اجِ طَ  ،هِ ؾ  كُ  رِ قْ الَخ 

 ،َك ق  بِ كَ وَ  كَ ُد بْ طَ  َك لَ لَ َس  امَ  رِ قْ َخ  نْ مِ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   ،مْ ؾَ طْ أَ  مْ لَ  امَ وَ  هُ ـْ مِ  ُت ؿْ ؾِ طَ  امَ  ،هِ ؾِ آجِ وَ 
 لٍ وْ قَ  نْ مِ  افَ قْ لَ إِ  َب ر  قَ  امَ وَ  ةَ ـ  الَج  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   ،َك ق  بِ كَ وَ  كَ ُد بْ طَ  هِ بِ  اذَ طَ  اؿ  مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ 
 ل  كُ  َل عَ ْج تَ  نْ أَ  َك لُ لَ ْس أَ وَ  ،لٍ ؿَ طَ وَ  لٍ وْ قَ  نْ مِ  افَ قْ لَ إِ  َب ر  قَ  امَ وَ  ارِ الـ   نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،لٍ ؿَ طَ وَ 
 .(1)«الؿػرد إدب» يف والبخاري ،ماجف ابـ رواه .«ارً قْ َخ  يلِ  هُ تَ قْ َض قَ  اءٍ َض قَ 

 لِ ؿَ ُج بِ  ِك قْ ؾَ طَ  ،ةُ َش ائِ طَ  ايَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن «الؿػرد إدب» يف البخاري رواية ويف
 قال: وجقامعف؟ الدطاء جؿؾ وما اهلل! رسقل يا :قؾُت  قالت: ،«هِ عِ امِ وَ َج وَ  اءِ طَ الد  

 الدطاء. آخر إلك ...«هِ ؾ  كُ  رِ قْ الَخ  نَ مِ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   ي:ولِ قُ »

 الؿعاين تجؿع التل إدطقة جقامع مـ الدطاء هذا أن طؾك الرواية هذه فدّلت
 .يسقرةٍ  بللػاظٍ  الصالحة وإغراض ،الصحقحة والؿؼاصد ،الؽثقرة

 هِ ؾِ آجِ وَ  هِ ؾِ اجِ طَ  هِ ؾ  كُ  رِ قْ الَخ  نَ مِ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ققلف: فنن الحديث، يف ضاهر وهذا
 والباصـة. مـفا الظاهرة وأخرة الدكقا يف الخقرات جؿقع شؿؾ ،«مْ ؾَ طْ أَ  مْ لَ  امَ وَ  هُ ـْ مِ  ُت ؿْ ؾِ طَ  امَ 

 شؿؾ «مْ ؾَ طْ أَ  مْ لَ  امَ وَ  هُ ـْ مِ  ُت ؿْ ؾِ طَ  امَ  هِ ؾِ آجِ وَ  هِ ؾِ اجِ طَ  هِ ؾ  كُ  ر  الش   نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » وققلف:
 والباصـة. مـفا الظاهرة ،وأخرة الدكقا يف الشرور جؿقع

  ر  َش  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،َك ق  بِ كَ وَ  كَ ُد بْ طَ  َك لَ لَ َس  امَ  رِ قْ َخ  نْ مِ  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » وققلف:
 اختقار طؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ٓختقار وتػضقؾ قبؾف، لؿا تلكقدٌ  «َك ق  بِ كَ وَ  كَ ُد بْ طَ  هِ بِ  اذَ طَ  امَ 

                                                           
 «الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 619لؾبخاري ) «إدب الؿػرد»(، و1846) «ســ ابـ ماجف» (7)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 وأكصح ،أكػسفؿ مـ بالؿممـقـ أولك ولؽقكف ،حرصف ولعظؿ ،كصحف للؽؿا :الداطل
 طؾقف. وسالمف اهلل صؾقات ،مـفؿ ٕكػسفؿ

 بالجـّة بالػقز دطاء «لٍ ؿَ طَ وَ  لٍ وْ قَ  نْ مِ  افَ قْ لَ إِ  َب ر  قَ  امَ وَ  ،ةَ ـ  الَج  َك لُ لَ ْس أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » وققلف:
 فإك   الجـّة: بطؾب الخقر مـ تخصقٌص  وهق إلقفا، الؿقصؾة إسباب مـ والتؿؽـ
 وأبؼاه. وأكؿؾف ،الخقر أطظؿ

 ،الـار مـ بالققاية دطاء «لٍ ؿَ طَ وَ  لٍ وْ قَ  نْ مِ  افَ قْ لَ إِ  َب ر  قَ  امَ وَ  ارِ الـ   نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » وققلف:
 الـار مـ بآستعاذة الشر مـ تخصقٌص  كذلؽ وهق لدخقلفا، الؿقجبة إسباب ومـ

 وأبؼاه. وأدهاه الشر أشد   ٕهنا :خاصةً 

 إدب» يف- البخاري رواية يف «اًر قْ َخ  يلِ  هُ تَ قْ َض قَ  اءٍ َض قَ  ل  كُ  َل عَ ْج تَ  نْ أَ  َك لُ لَ ْس أَ وَ » وققلف:
 :إخرى لؾرواية مػسرةٌ  وهل ،«اًد َش رَ  هُ تَ بَ اقِ طَ  ْل عَ اْج فَ  ؛اءٍ َض قَ  نْ مِ  يلِ  َت قْ َض قَ  امَ وَ » :-«الؿػرد
 قضك إن ،رشقدةً  ومآٓهتا ،حؿقدة الؿممـ طبده طؾك اهلل يؼضقف ما طقاقُب  تؽقن أن أي:
 الؿحتسبقـ. الصابريـ ثقاب هبا كال بؿصقبةٍ  لف قضك وإن ،الشاكريـ ثقاَب  هبا كال بـعؿةٍ  لف

 : الصـعاين قال :الدطاء والقلد إهؾ تعؾقؿ أهؿقة :الحديث هذا فوائد ومن
 وكؾ لف، ففق ،يـالقكف خقرٍ  كؾ   ٕن إدطقة: أحسـ أهؾف تعؾقؿ لؾعبد يـبغل أكف وفقف»

 .(1)«طؾقف مضرة ففق ،يصقبفؿ شر

ِ دِ  يلِ  ْح ؾِ ْص أَ  م  فُ الؾ  » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان قال:  هريرة أبل وطـ -8  يالذِ  ييـ
 اقفَ فِ  يالتِ  يتِ رَ آِخ  يلِ  ْح ؾِ ْص أَ وَ  ي،اِش عَ مَ  اقفَ فِ  يالتِ  ايَ قَ كْ دُ  يلِ  ْح ؾِ ْص أَ وَ  ي،رِ مْ أَ  ةُ ؿَ ْص طِ  وَ هُ 
 .(2)«ر  َش  ل  كُ  نْ مِ  يلِ  ةً اَح رَ  َت وْ الؿَ  ْل عَ واْج  ،رٍ قْ َخ  ل  كُ  يفِ  يلِ  ةً ادَ يَ زِ  اةَ قَ الَح  لِ عَ واْج  ي،ادِ عَ مَ 

 اهلل سمال طؾك اشتؿؾ وقد  الـبل دطقات جقامع مـ كذلؽ وهق
 سقاه. ما يصؾح بصالحف ٕكف :بالديـ وبدأ: وأخرة كقاوالد   يـالد   صالح

 بقاجباتف لؾؼقام ؼـلتقف   بلن :أي :الديـ بنصالح دطاءٌ  «ييـِ دِ  يلِ  ْح ؾِ ْص أَ  م  فُ الؾ  » ققلف:

                                                           
 (. 418/ 4) «سبؾ السالم» (7)
 (.2721) «صحقح مسؾؿ» (2)
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 (4) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 لؾتؿسؽ العبد اهللُ  ؼيقف   بلن وذلؽ :وإتؿ   إكؿؾ القجف طؾك فِ اتِ قَ تَض ؼْ ومُ  وآدابف
 :الصالحقـ وإئؿة والتابعقـ الصحابة مـ :الصالح السؾػ هدي وفَؼ  والسـّة بالؽتاب

 العام. آجتؿاطل والسؾقك ،تعالك اهلل إلك والدطقة عباداتوال آطتؼاد أمقر يف

 اهلل قال كؿا ،أمقري جؿقع يف بف أطتصؿ ما :أي :«يرِ مْ أَ  ةُ ؿَ ْص طِ  وَ هُ  يالذِ » وققلف:
 بالديـ التؿسؽ أن وفقف .[711طؿران: ]آل ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ تعالك:
 آكحرافات يف القققع ومـ ،الػتـ تمضاّل  مـ لؾعبد طصؿةٌ  الصحقح الؿـفج طؾك

 ٿ﴿ تعالك: قال كؿا وضقاطف، إمر اكػراطُ  بف الديـ إضاطة وأن والعؿؾقة، آطتؼادية
 .[28:]الؽفػ ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 حتاجيُ  فقؿا ػافالؽَ  بنططاء :أي :الدكقا بنصالح دطاءٌ  :«ايَ قَ كْ دُ  يلِ  ْح ؾِ ْص أَ وَ » وققلف:
ًٓ  يؽقن وبلن إلقف،  تعالك. اهلل ةصاط طؾك اعقـً ومُ  ،حال

 أن هذا ويف حقايت، وزمان ،قشلطَ  مؽان فقفا أي: :«ياِش عَ مَ  اقفَ فِ  يالتِ » وققلف:
 ف.يستتؿ   حتك يؿقت لـ امؼّدرً  اورزقً  ،امحدودً  امعاًش  الحقاة هذه يف اسلؾـ  

 سبحاكف اهلل مـ بالؾطػ وإصالحفا أخرة، بنصالح دطاء :«يتِ رَ آِخ  يلِ  ْح ؾِ ْص أَ وَ » وققلف:
 الجـّة. يف الؿؼقؿ بالـعقؿ والػقز ،الخاتؿة وحسـ ،الطاطة يف لإلخالص مـف فقؼوالتق

 گ﴿  اهلل إلك إطاديت وزمـ ،رجقطل مؽان فقفا :أي :«يادِ عَ مَ  اقفَ فِ  يالتِ » وققلف:
 .[17]الـجؿ: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 اوسببً  فرصة طؿري صقَل  اجعؾ أي: :«رٍ قْ َخ  ل  كُ  يفِ  يلِ  ةً ادَ يَ زِ  اةَ قَ الَح  لِ عَ اْج وَ » وققلف:
  والعؿؾ. الؼقل مـ الخقر إتقان يف لل

 والخقر. الرب أطؿال مـ يادةلؾز   مدطاةٌ  الؿسؾؿ العبد طؿر صقَل  أن   وفقف:

 مـ وخروجل مقيت واجعؾ :أي :«ر  َش  ل  كُ  نْ مِ  يلِ  ةً اَح رَ  َت وْ الؿَ  لِ عَ اْج وَ » وققلف:
 والغػؾة. بالؿعصقة بتالءوآ ،والؿحـ الػتـ مـ لل راحةً  الدكقا الحقاة هذه

 ويظػر ، ربف بؾؼاء السالمة كامؾ ؿُ ويسؾَ  الراحة غايةَ  يسرتيح الؿممـ أن   :وفقف
 فضؾف. مـ الؽريؿ اهلل كسلل ،الؿؼقؿ وكعقؿف ،العظقؿ بثقابف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (4) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 لؾتؿسؽ العبد اهللُ  ؼيقف   بلن وذلؽ :وإتؿ   إكؿؾ القجف طؾك فِ اتِ قَ تَض ؼْ ومُ  وآدابف
 :الصالحقـ وإئؿة والتابعقـ الصحابة مـ :الصالح السؾػ هدي وفَؼ  والسـّة بالؽتاب

 العام. آجتؿاطل والسؾقك ،تعالك اهلل إلك والدطقة عباداتوال آطتؼاد أمقر يف

 اهلل قال كؿا ،أمقري جؿقع يف بف أطتصؿ ما :أي :«يرِ مْ أَ  ةُ ؿَ ْص طِ  وَ هُ  يالذِ » وققلف:
 بالديـ التؿسؽ أن وفقف .[711طؿران: ]آل ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ تعالك:
 آكحرافات يف القققع ومـ ،الػتـ تمضاّل  مـ لؾعبد طصؿةٌ  الصحقح الؿـفج طؾك

 ٿ﴿ تعالك: قال كؿا وضقاطف، إمر اكػراطُ  بف الديـ إضاطة وأن والعؿؾقة، آطتؼادية
 .[28:]الؽفػ ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 حتاجيُ  فقؿا ػافالؽَ  بنططاء :أي :الدكقا بنصالح دطاءٌ  :«ايَ قَ كْ دُ  يلِ  ْح ؾِ ْص أَ وَ » وققلف:
ًٓ  يؽقن وبلن إلقف،  تعالك. اهلل ةصاط طؾك اعقـً ومُ  ،حال

 أن هذا ويف حقايت، وزمان ،قشلطَ  مؽان فقفا أي: :«ياِش عَ مَ  اقفَ فِ  يالتِ » وققلف:
 ف.يستتؿ   حتك يؿقت لـ امؼّدرً  اورزقً  ،امحدودً  امعاًش  الحقاة هذه يف اسلؾـ  

 سبحاكف اهلل مـ بالؾطػ وإصالحفا أخرة، بنصالح دطاء :«يتِ رَ آِخ  يلِ  ْح ؾِ ْص أَ وَ » وققلف:
 الجـّة. يف الؿؼقؿ بالـعقؿ والػقز ،الخاتؿة وحسـ ،الطاطة يف لإلخالص مـف فقؼوالتق

 گ﴿  اهلل إلك إطاديت وزمـ ،رجقطل مؽان فقفا :أي :«يادِ عَ مَ  اقفَ فِ  يالتِ » وققلف:
 .[17]الـجؿ: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 اوسببً  فرصة طؿري صقَل  اجعؾ أي: :«رٍ قْ َخ  ل  كُ  يفِ  يلِ  ةً ادَ يَ زِ  اةَ قَ الَح  لِ عَ اْج وَ » وققلف:
  والعؿؾ. الؼقل مـ الخقر إتقان يف لل

 والخقر. الرب أطؿال مـ يادةلؾز   مدطاةٌ  الؿسؾؿ العبد طؿر صقَل  أن   وفقف:

 مـ وخروجل مقيت واجعؾ :أي :«ر  َش  ل  كُ  نْ مِ  يلِ  ةً اَح رَ  َت وْ الؿَ  لِ عَ اْج وَ » وققلف:
 والغػؾة. بالؿعصقة بتالءوآ ،والؿحـ الػتـ مـ لل راحةً  الدكقا الحقاة هذه

 ويظػر ، ربف بؾؼاء السالمة كامؾ ؿُ ويسؾَ  الراحة غايةَ  يسرتيح الؿممـ أن   :وفقف
 فضؾف. مـ الؽريؿ اهلل كسلل ،الؿؼقؿ وكعقؿف ،العظقؿ بثقابف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(1) 

ِ عْ ػَ اكْ  م  فُ الؾ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال قال:  هريرة أبل طـ -9 ِ تَ ؿْ ؾ  طَ  اؿَ بِ  يـ  ي،ـ
ِ ؿْ ؾ  طَ وَ  ِ عُ ػَ ـْ يَ  امَ  يـ  .(1)ماجف وابـ ،الرتمذي رواه .«اؿً ؾْ طِ  يكِ دْ زِ وَ  ي،ـ

 طؾقف يؽقن أن يـبغل وما بالعؾؿ، ؼتتعؾ   جامعة دطقة طؾك اشتؿؾ الحديث ففذا
 ،الجؾقل الؿطؾب هذا تحؼقق يف ثالٍث  جؿلٍ  من يتؽون وهو العؾؿ، مع الؿسؾؿ شلن

 ظقم.الع والؿؼصد

ِ عْ ػَ اكْ  م  فُ الؾ  » ققلف: إولى: ِ تَ ؿْ ؾ  طَ  اؿَ بِ  يـ  مـ يتعؾؿف بؿا آكتػاعَ  اهلل سماُل  وفقفا ،«يـ
 إكؿا لف الشارع فطؾب ،شرطل طؾؿ وكؾ ،العؿُؾ  العؾؿ مؼصقد ٕن الؿػقدة: العؾقم
 الؿؼصقد وهق ،بالتعبد جاء إكؿا الشرع ٕن هلل: بف التعبد إلك وسقؾة هق حقث يؽقن

 والتغؾقظ ،الشديد التفديد طؾك مشتؿؾةً  الـصقص جاءت بؾ ، إكبقاء بعثة ـم
 وأن بف، طؿؾ ماذا طؾؿف طـ الؼقامة يقم ُيسلل الؿرء وأن بعؾؿف، ْؾ يعؿَ  لؿ لؿـ والقطقد

ًٓ  طؾؿف يؽقن بعؾؿف يعؿؾ لؿ مـ  .وكدامةً  وحسرةً  طؾقف وبا

 هـا مقدّ  العؾؿ، لطؾب ساَس إ الؿؼصقد هق وكقكف ،وأهؿقتف الؿؼام هذا ؿعظَ فؾِ 
ًٓ  يؽقن فنكف ،بالعؾؿ اكتػاعٌ  يحصؾ لؿ ومتك العؾؿ، سمال طؾك الدطقة هذه يف  وبا

 لصاحبف حجة ففق، (2)«َك قْ ؾَ طَ  وْ أَ  َك لَ  ةٌ ج  ُح  آنُ رْ الؼُ وَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا صاحبف، طؾك وحّجةً 
 العؿؾ. يف فّرط إن طؾقف وحجة بف، طؿؾ إن

                                                           
 «صحقح الرتمذي»ين يف (، وصححف إلبا1811) «ســ ابـ ماجف»(، و1599) «جامع الرتمذي» (7)

(1 /476.) 
 (. 67تؼدم تخريجف )ص: (2)
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 (5) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 بالعؿؾ، لتػريطف :طؾؿف مـ هق يـؾفا لؿ سعادة ساناإلك بعؾؿ الـاس سعد ولربؿا
ِ ؾْ عَ جْ تَ  َٓ  ؿ  فُ الؾ   ققلف: الدطاء أحسـ مـ كان ولفذا» : تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال  لـ

ِ  ةً رَ بْ طِ  ِ تَ ؿْ ؾ  طَ  اؿَ بِ  دَ عَ ْس أَ  ادً َح أَ  ْؾ عَ جْ تَ  َٓ وَ  ي،رِ قْ غَ ل  .(1)«لـ  مِ  لـ

 اإلمام طـف رواها  قرخ  الش   ـب اهلل طبد بـ مطرف طـ ملثقرة دطقةٌ  وهل
 .(2)«الزهد» كتابف يف أحؿد

ِ ؿْ ؾ  طَ وَ » ققلف: الثاكقة: ِ عُ ػَ ـْ يَ  امَ  يـ  الـافع، بالعؾؿ طؾقف يؿـ أن اهلل سمال وفقفا ،«يـ
 ومعامالتف، طبادتف يف ديـف أمر مـ طؾقف يجب ما الؿؽؾػ يػقد الذي الشريعة طؾؿ وهق

 ومـ صاطتف، وتحؼقؼ ،بلمره الؼقام مـ لف يجب وما وصػاتف، وبلسؿائف باهلل والعؾؿ
 يف ثبت كؿا :وتحصقؾف ،العؾؿ هذا لطؾب طبده يقفؼ أن بعبده الخقر اهلل إرادة طالمة

 .(3)«ينِ الد   يفِ  هُ فْ ؼ  ػَ يُ  ارً قْ َخ  هِ بِ  اهللُ  دِ رِ يُ  نْ مَ » قال: أكف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث

 العؿؾ. مـ بد ٓ بؾ ،العؾؿ تحصقؾ بؿجرد الخقرية هذه اُل ـَ تُ  وٓ

 ،اخقرً  بف يرد لؿ ديـف يف ففيػؼ   لؿ مـ أن   الحديث ومػفقم» : الؼقم ابن قال
 أريد إذا ،اخقرً  بف أراد فؼد ،ديـف يف فؼفف ومـ ديـف، يف فؼفف اخقرً  بف أراد مـ أن كؿا

 فؼِ فَ  ـم أن طؾك يدل فال ،العؾؿ مجرد بف أريد إن اوأم   لؾعؿؾ، مالؿستؾزِ  العؾؿُ  بالػؼف
 إول وطؾك الخقر، إلرادة اشرصً  يؽقن حقـئذٍ  الػؼف فنن ،اخقرً  بف أريد فؼد :يـالد   يف

 .(4)«ابً مقجِ  يؽقن

 .(5)يـػع ٓ الذي العؾؿ مـ باهلل ذعق  الت   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت وقد

 ،[774 ]صف: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ تعالك: قال كؿا وهذا :«اؿً ؾْ طِ  يكِ دْ زِ وَ » ققلف: الثالثة:
 ،مطؾقبةٌ  الخقر وكثرة خقر، العؾؿ فنن العؾؿ، زيادة يسللف أن ملسو هيلع هللا ىلص كبقف سبحاكف أمر حقث

                                                           
 (. 117/ 74) «مجؿقع الػتاوى» (7)
 (.7158لإلمام أحؿد ) «الزهد» (2)
 (.7117(، ومسؾؿ )77رواه البخاري ) (1)
 (.246/ 7) «مػتاح دار السعادة» (4)
 .( مـ حديث زيد بـ أرقؿ 2722رواه مسؾؿ ) (5)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (5) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 بالعؿؾ، لتػريطف :طؾؿف مـ هق يـؾفا لؿ سعادة ساناإلك بعؾؿ الـاس سعد ولربؿا
ِ ؾْ عَ جْ تَ  َٓ  ؿ  فُ الؾ   ققلف: الدطاء أحسـ مـ كان ولفذا» : تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال  لـ

ِ  ةً رَ بْ طِ  ِ تَ ؿْ ؾ  طَ  اؿَ بِ  دَ عَ ْس أَ  ادً َح أَ  ْؾ عَ جْ تَ  َٓ وَ  ي،رِ قْ غَ ل  .(1)«لـ  مِ  لـ

 اإلمام طـف رواها  قرخ  الش   ـب اهلل طبد بـ مطرف طـ ملثقرة دطقةٌ  وهل
 .(2)«الزهد» كتابف يف أحؿد

ِ ؿْ ؾ  طَ وَ » ققلف: الثاكقة: ِ عُ ػَ ـْ يَ  امَ  يـ  الـافع، بالعؾؿ طؾقف يؿـ أن اهلل سمال وفقفا ،«يـ
 ومعامالتف، طبادتف يف ديـف أمر مـ طؾقف يجب ما الؿؽؾػ يػقد الذي الشريعة طؾؿ وهق

 ومـ صاطتف، وتحؼقؼ ،بلمره الؼقام مـ لف يجب وما وصػاتف، وبلسؿائف باهلل والعؾؿ
 يف ثبت كؿا :وتحصقؾف ،العؾؿ هذا لطؾب طبده يقفؼ أن بعبده الخقر اهلل إرادة طالمة

 .(3)«ينِ الد   يفِ  هُ فْ ؼ  ػَ يُ  ارً قْ َخ  هِ بِ  اهللُ  دِ رِ يُ  نْ مَ » قال: أكف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث

 العؿؾ. مـ بد ٓ بؾ ،العؾؿ تحصقؾ بؿجرد الخقرية هذه اُل ـَ تُ  وٓ

 ،اخقرً  بف يرد لؿ ديـف يف ففيػؼ   لؿ مـ أن   الحديث ومػفقم» : الؼقم ابن قال
 أريد إذا ،اخقرً  بف أراد فؼد ،ديـف يف فؼفف ومـ ديـف، يف فؼفف اخقرً  بف أراد مـ أن كؿا

 فؼِ فَ  ـم أن طؾك يدل فال ،العؾؿ مجرد بف أريد إن اوأم   لؾعؿؾ، مالؿستؾزِ  العؾؿُ  بالػؼف
 إول وطؾك الخقر، إلرادة اشرصً  يؽقن حقـئذٍ  الػؼف فنن ،اخقرً  بف أريد فؼد :يـالد   يف

 .(4)«ابً مقجِ  يؽقن

 .(5)يـػع ٓ الذي العؾؿ مـ باهلل ذعق  الت   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت وقد

 ،[774 ]صف: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ تعالك: قال كؿا وهذا :«اؿً ؾْ طِ  يكِ دْ زِ وَ » ققلف: الثالثة:
 ،مطؾقبةٌ  الخقر وكثرة خقر، العؾؿ فنن العؾؿ، زيادة يسللف أن ملسو هيلع هللا ىلص كبقف سبحاكف أمر حقث

                                                           
 (. 117/ 74) «مجؿقع الػتاوى» (7)
 (.7158لإلمام أحؿد ) «الزهد» (2)
 (.7117(، ومسؾؿ )77رواه البخاري ) (1)
 (.246/ 7) «مػتاح دار السعادة» (4)
 .( مـ حديث زيد بـ أرقؿ 2722رواه مسؾؿ ) (5)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار871
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

871 ة النبوية )5(
ّ
دعوات جامعة من الّسن
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 بف، وآستعاكة اهلل، وسمال ،لؾعؾؿ والشقق ،آجتفاد إلقفا والطريؼ ، اهلل مـ وهل
 .وقٍت  كؾ   يف إلقف وآفتؼار

 بؿا اعً ػِ تَ ـْ مُ  يـػعف، ما تعؾؿ يف امجتفدً  الحال هذه طؾك كان ما بخقرٍ  يزال ٓ والعبد
 .مآلٍ  مـ بف مْ رِ كْ وأَ  ،حالٍ  مـ هبا ؿْ عِ كْ لَ فَ  ، اهلل يؾؼك أن إلك ذلؽ مـ ازديادٍ  ويف يتعؾؿف،

 يـػعه وأن ،الـافع العؾم يؿـحه بلن اهلل يدطو من أن إلى التـبقه من بد ٓ وهاهـا 
 حصقؾلت الؿشروطة إسباب بذل مـ -هذا مع- له بد ٓ ،اطؾؿً  يزيده وأن ،ؿهطؾ   بؿا

 صريؼف، يف والسؾقك مـازلف يف والرتقل مراتبف، يف التدرج خالل مـ آكتػاع، وحسـ العؾؿ
 هبا إمر والـبقية الؼرآكقة إدطقة» فنن لألسباب، بذل دون الدطاء طؾك يؼتصر أن ٓ
 فعؾ يستدطل الفداية اهلل فسمال ومتؿؿاهتا، لقازمفا يستتبع هبا الداطقـ طؾك الثـاء أو

 العؾؿ اهلل سمال وكذلؽ ،(1)«والعؿؾقة العؾؿقة الفداية اهب تدرك التل إسباب جؿقع
 بف. آكتػاع خاللفا مـ ويتحؼؼ العؾؿ هبا يـال التل إسباب جؿقع فعؾ يستدطل

 مراتب: ست   لؾعؾؿ» فؼال: ؛كؼاطٍ  ست   يف الوسائل هذه  الؼقم ابن صلخ   وقد
 الػفؿ، حسـ :( الثالثة ) وآستؿاع، اإلكصات ـحس :(الثاكقة) السمال، حسـ :(أولفا)
 ،بف العؿؾ وهل :-ثؿرتف وهل- :(لسادسةا) التعؾقؿ، :(الخامسة) الحػظ، :(الرابعة)

 برتك إمقر: هذه بلضداد يؽقن العؾؿ حرمان أن  ـبق   ثؿ ،(2)«حدوده ومراطاة
 كشر وطدم ظ،الحػ وطدم الػفؿ، وسقء السؿع، إلؼاء وطدم ،اإلكصات وسقء السمال،
 بف. العؿؾ وطدم وتعؾقؿف، العؾؿ

 أن :ربف فقسلَل  ،إلقف وضرورتف ،العؾؿ إلك حاجتف يدرك أن بالؿسؾؿ جؿقٌؾ  هق وكؿ
 والعؿؾ. العؾؿ درجات يف وآرتػاع ،لالكتػاع يقفؼف وأن ،الـافع العؾؿ صريؼ بف يسؾؽ
 إلك الؿرء حاجة نٕ والشراب: الطعام إلك حاجتف مـ أطظؿُ  العؾؿ إلك العبد وحاجة
 إوقات. جؿقع فػل العؾؿ إلك حاجتف اوأم   معدودة، مرات الققم يف والشراب الطعام

                                                           
 (. 97بـ سعدي )ص: ٓ «مجؿقع الػقائد» (7)
 (.577/ 7) «مػتاح دار السعادة» (2)

.  
 873 

 

 (5) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 ٕن والشراب: الطعام إلك مـفؿ العؾؿ إلك أحقج الـاس» : أحؿد اإلمام قال
 .(1)«وقت كؾ يف إلقف ُيحتاج والعؾؿ مرتقـ، أو مّرة الققم يف إلقف ُيحتاج والشراب الطعام

 ،اطؾؿً  يزيدكا وأن ،يـػعـا ما يعؾؿـا وأن طؾؿـا، بؿا يـػعـا أن اهلل لـسلل إكاو ،هذا
 .قريٌب  مجقٌب  سؿقعٌ  إكف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة872
ّ
القسم الرابع: جوامع األدعية في الكتاب والسن
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (5) دعىاث جامعت من الّسّىت الىبىيت

 ٕن والشراب: الطعام إلك مـفؿ العؾؿ إلك أحقج الـاس» : أحؿد اإلمام قال
 .(1)«وقت كؾ يف إلقف ُيحتاج والعؾؿ مرتقـ، أو مّرة الققم يف إلقف ُيحتاج والشراب الطعام

 ،اطؾؿً  يزيدكا وأن ،يـػعـا ما يعؾؿـا وأن طؾؿـا، بؿا يـػعـا أن اهلل لـسلل إكاو ،هذا
 .قريٌب  مجقٌب  سؿقعٌ  إكف
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار873
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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(6) 

 هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الثابتة وإحاديث الـبقية، إدطقة يف مفؿ   باٌب  آستعاذة إن  
 فلحاديث الدطاء، مـ الـقع هبذا اهتؿامف وشّدة ،طـايتف طظقؿ طؾك كؾ فا دالة الباب

 أمر أو ،ملسو هيلع هللا ىلص مـفا استعاذ التل إمقرُ  حقث مـ متـقطة كذلؽ وهل كثقرة، آستعاذة
 مـفا. بآستعاذة

 :أمىز   ثالثت معسفت من الباب هرا في بد وال

 آستعاذة. معـك معرفة إول:

 تصرف وما (طاذ) لػظ أن اطؾؿ» : الؼقم ابن مةالعال   قال :العقذ صؾب وهل
 تخافف شلءٍ  مـ الفروب معـاها: وحؼقؼة والـجاة، والتحصـ التحرز طؾك تدل   مـفا
 .(1)«ارً زَ ووَ  ؾجلمَ  كيسؿ   كؿا ،اعاذً مَ  بف الؿستعاذ يسّؿك ولفذا :مـف يعصؿؽ مـ إلك

 بف. الؿستعاذ معرفة الثاين:

 وحده اهلل هق :إلقف فربويُ  ؾتجلويُ  بف ؿعتصويُ  قذالعَ  مـف بطؾَ يُ  الذي بف والؿستعاذ
 رب   وهق ،قدير شلء كؾ طؾك هق والذي وإرض، السؿاوات مؾؽقت بقده الذي

ّٓ  ستعاذيُ  فال العالؿقـ،  يـالؿستعقذِ  يعقذ الذي هق بؾ خؾؼف، مـ بلحد ستعاذيُ  وٓ بف،إ
 شّره. مـ استعاذوا ما شر مـ ويؿـعفؿ ويعصؿفؿ

 شلءٍ  إشراك وطدم ،هبا سبحاكف إفراده يجب ،طظقؿة طبادةٌ  كتعال باهلل فآستعاذة
 هق الذي ،وحده تعالك هلل الديـ وإخالص التقحقد تحؼقؼ مـ وهذا :فقفا معف آخر

 وأخرة. الدكقا يف وفالحف العبد سعادة أساس

                                                           
 (. 211/ 2) «بدائع الػقائد» (7)
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 (1أحاديث الاستعاذة )

 اهلل قال كؿا :طظقؿ وشر   صغقانٌ  فنهنا ،الخؾؼ مـ تعالك اهلل بغقر آستعاذة اوأم  

: مممـل طـ حؽاية كتعال ـّ  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ الج
 .[6:]الجـ ﴾ک

 بالقادي هؿأحدُ  يبقت اإلكس مـ رجال كان» :-أية هذه يف-  طباس ابن قال
 .(1)«اإثؿً  ذلؽ فزادهؿ القادي، هذا بعزيز أطقذ فقؼقل: الجاهؾقة، يف

 وحده تعالك هللبا آستعاذة لتعؾقؿ الؿعقذتقـ سقرتا كزلت ولذا الشرك، مـ ذلؽ ٕن
 لذلؽ. إرشادٌ  فنهنا ،الؿلثقرة آستعاذة أذكار وكذلؽ بغقره، آستعاذة مـ ربؤوالت  

 كمـج وٓ مؾجل وٓ عاذٌ مَ  لؾخؾؼ لقس أن العبد معرفة الضروري مـ فنن ،كؾ   وطؾك
ٓ   مـف ُيستعاذ شلءَ  ٓ وأكف تعالك، اهلل سقى  .وسؾطاكف قفره وتحت ،وخالؼف فرب   واهلل إ

 يؿؾؽ وٓ سقاه، خالَؼ  وٓ هغقرُ  رب   ٓ وأكف والؼدر، لؾتقحقد تحؼقٌؼ  فكؾ   وهذا
 فكؾ   إمر بؾ ،اكشقرً  وٓ حقاةً  وٓ امقتً  وٓ ،اكػعً  وٓ اضر   لغقره وٓ لـػسف الؿخؾقق

 .شلءٌ  مـف سقاه ٕحد لقس هلل،

 مـف. الؿستعاذ أكقاع معرفة الثالث:

 تعالك اهلل إلك آلتجاء لؾعبد يـبغل امؿ   طديدة أكقاع مـ اذةآستع الّسـّة يف ورد فؼد
 طؾك بؼاؤه بؾَ طْ يُ  ومعدومٌ  رفعف، ؾبطْ يُ  مقجقدٌ  كوطان: الجؿؾة يف وهي مـفا، لقعصؿف
 ب،سؾَ يُ  ٓ  وأ وثباتف فدوامُ  بطؾَ يُ  مقجقدٌ  كقطان: َؼ طؾَ الؿُ  الخقر أن كؿا د.يقَج  ٓ  وأ العدم

 لف.وحصق وجقده يطؾب ومعدوم

 صؾباهتؿ. مدار وطؾقفا ،العالؿقـ رب مـ السائؾقـ مطالب أمفات هل أربعةٌ  ففذه

 بآستعاذة الـبقية الّسـّة جاءت ما أكقاع معرفةُ  الؿسؾؿ لؾعبد فقـبغل ،هذا ـتبق   وإذا
 استعاذة. فوأطؿ   ،الؿراد طؾك فوأدل   ،وأجؿعف لػظٍ  بلوجز ذلؽ مـ كان ما ؿاسق   ٓ مـفا،

                                                           
 (. 122/ 21) «التػسقر»رواه الطربي يف  (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (1أحاديث الاستعاذة )

 اهلل قال كؿا :طظقؿ وشر   صغقانٌ  فنهنا ،الخؾؼ مـ تعالك اهلل بغقر آستعاذة اوأم  

: مممـل طـ حؽاية كتعال ـّ  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ الج
 .[6:]الجـ ﴾ک

 بالقادي هؿأحدُ  يبقت اإلكس مـ رجال كان» :-أية هذه يف-  طباس ابن قال
 .(1)«اإثؿً  ذلؽ فزادهؿ القادي، هذا بعزيز أطقذ فقؼقل: الجاهؾقة، يف

 وحده تعالك هللبا آستعاذة لتعؾقؿ الؿعقذتقـ سقرتا كزلت ولذا الشرك، مـ ذلؽ ٕن
 لذلؽ. إرشادٌ  فنهنا ،الؿلثقرة آستعاذة أذكار وكذلؽ بغقره، آستعاذة مـ ربؤوالت  

 كمـج وٓ مؾجل وٓ عاذٌ مَ  لؾخؾؼ لقس أن العبد معرفة الضروري مـ فنن ،كؾ   وطؾك
ٓ   مـف ُيستعاذ شلءَ  ٓ وأكف تعالك، اهلل سقى  .وسؾطاكف قفره وتحت ،وخالؼف فرب   واهلل إ

 يؿؾؽ وٓ سقاه، خالَؼ  وٓ هغقرُ  رب   ٓ وأكف والؼدر، لؾتقحقد تحؼقٌؼ  فكؾ   وهذا
 فكؾ   إمر بؾ ،اكشقرً  وٓ حقاةً  وٓ امقتً  وٓ ،اكػعً  وٓ اضر   لغقره وٓ لـػسف الؿخؾقق

 .شلءٌ  مـف سقاه ٕحد لقس هلل،

 مـف. الؿستعاذ أكقاع معرفة الثالث:

 تعالك اهلل إلك آلتجاء لؾعبد يـبغل امؿ   طديدة أكقاع مـ اذةآستع الّسـّة يف ورد فؼد
 طؾك بؼاؤه بؾَ طْ يُ  ومعدومٌ  رفعف، ؾبطْ يُ  مقجقدٌ  كوطان: الجؿؾة يف وهي مـفا، لقعصؿف
 ب،سؾَ يُ  ٓ  وأ وثباتف فدوامُ  بطؾَ يُ  مقجقدٌ  كقطان: َؼ طؾَ الؿُ  الخقر أن كؿا د.يقَج  ٓ  وأ العدم

 لف.وحصق وجقده يطؾب ومعدوم

 صؾباهتؿ. مدار وطؾقفا ،العالؿقـ رب مـ السائؾقـ مطالب أمفات هل أربعةٌ  ففذه

 بآستعاذة الـبقية الّسـّة جاءت ما أكقاع معرفةُ  الؿسؾؿ لؾعبد فقـبغل ،هذا ـتبق   وإذا
 استعاذة. فوأطؿ   ،الؿراد طؾك فوأدل   ،وأجؿعف لػظٍ  بلوجز ذلؽ مـ كان ما ؿاسق   ٓ مـفا،

                                                           
 (. 122/ 21) «التػسقر»رواه الطربي يف  (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار875
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

875 أحاديث االستعاذة )1(



.  
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 بقان مع الباب، هذا يف الواردة إحاديث من صقبة جؿؾة طؾى  اهلل نذنب وسـؼف
 .ودٓٓتفا معاكقفا من لشيء

 كُ رْ ؾش  لَ  هِ دِ قَ بِ  يِس ػْ كَ  يالذِ وَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن  الصديؼ بؽر أبل فعـ -7
ـ   قِب بِ دَ  نْ مِ  ىػَ ْخ أَ   :لِ قُ » قال: «؟هُ قرُ ثِ كَ وَ  هُ قؾُ ؾِ قَ  َك ـْ طَ  َب هَ ذَ  هُ تَ ؾْ قُ  اذَ إِ  ءٍ يْ َش  ىؾَ طَ  َك ل  دُ أَ  َٓ أَ  ،لِ ؿْ ال

 يف البخاري رواه «مُ ؾَ طْ أَ  َٓ  اؿَ لِ  كَ رُ ػِ غْ تَ ْس أَ وَ  ،مُ ؾَ طْ أَ  اكَ أَ وَ  َك بِ  كَ رِ ْش أُ  نْ أَ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  
 .(1)«الؿػرد إدب»

 ذات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل خطبـا قال:  إشعري مقسك أبل حديث مـ شاهد ولف
 مـ لف فؼال ،«لِ ؿْ الـ   قِب بِ دَ  نْ مِ  ىػَ ْخ أَ  هُ ك  نِ فَ  ،كَ رْ الش   اَذ هَ  واؼُ ات   ،اُس الـ   افَ ي  أَ  ايَ » :فؼال يقم
 وا:ولُ قُ » قال: اهلل؟ رسقل يا الـؿؾ دبقب مـ أخػك وهق كتؼقف وكقػ يؼقل: أن اهلل شاء

 يف أحؿد رواه «مُ ؾَ عْ كَ  َٓ  اؿَ لِ  كَ رُ ػِ غْ تَ ْس كَ وَ  ،هُ ؿُ ؾَ عْ كَ  ائً قْ َش  َك بِ  كَ رِ ْش كُ  نْ أَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ عُ كَ  اك  إِ  م  فُ الؾ  
 .(2)«الؿسـد»

 أضؾؿ باهلل الشرك فنن :مـف باهلل يستعاذ شر أطظؿ طؾك الحديث هذا اشتؿؾ وقد
 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: اهلل قال :اإلثؿ وأطظؿ ،الظؾؿ
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ تعالك: وقال ،[71:]لؼؿان ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ
 تعالك: وقال ،[48:]الـساء ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ
 ،الشرك خطر بقان يف وأيات ،[776:]الـساء ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿

 كثقرة. جرمف وطظؿ

 إكف حتك الـؿؾ، دبقب كخػاء اخػق   يؽقن قد الشرك أن بقان السابؼ الحديث ويف
 الحذر شّدة جبيق مؿا وهذا :يعؾؿ ٓ وهق كػسف إلك ويتسؾؾ العبد فقف يؼع قد لخػائف

 لقعصؿ إلقف وآلتجاء تعالك باهلل آطتصام مع ،َب ـَ تَ جْ ويُ  كؼَ ت  لقُ  معرفتف وضرورة مـف
 اهلل رسقل إلقف أرشد ما وهذا :القخقؿة وطقاقبف هشر   مـ فُ قَ ؼِ ويَ  بلكقاطف الشرك مـ العبد

                                                           
 (. 554) «صحقح إدب الؿػرد»(، وصححف إلباين يف 776) «إدب الؿػرد» (7)
 (.16) «صحقح الرتغقب والرتهقب»(، وحسـف لغقره إلباين يف 411/ 4) «ـد أحؿدمس» (2)
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 (1أحاديث الاستعاذة )

 وما العبد فؿَ ؾِ ط ما :فكؾ   الشرك مـ باهلل آستعاذة أّمتف ؿطؾ   حقث :الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص
 َٓ  اؿَ لِ  كَ رُ ػِ غْ تَ ْس أَ وَ  ،مُ ؾَ طْ أَ  اكَ أَ وَ  َك بِ  كَ رِ ْش أُ  نْ أَ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   :لِ قُ » قال: فؿْ يعؾَ  لؿ

 أجؿعقـ اهلل أطاذكا !هبا العـاية إلك العبد حاجة أشد وما !دطقة مـ أطظؿفا فؿا ،«مُ ؾَ طْ أَ 
 .امستؼقؿً  اصراصً  إلقف وهداكا ،كعؾؿ لؿ وما مـف طؾؿـا ما :الشرك مـ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (1أحاديث الاستعاذة )

 وما العبد فؿَ ؾِ ط ما :فكؾ   الشرك مـ باهلل آستعاذة أّمتف ؿطؾ   حقث :الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص
 َٓ  اؿَ لِ  كَ رُ ػِ غْ تَ ْس أَ وَ  ،مُ ؾَ طْ أَ  اكَ أَ وَ  َك بِ  كَ رِ ْش أُ  نْ أَ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   :لِ قُ » قال: فؿْ يعؾَ  لؿ

 أجؿعقـ اهلل أطاذكا !هبا العـاية إلك العبد حاجة أشد وما !دطقة مـ أطظؿفا فؿا ،«مُ ؾَ طْ أَ 
 .امستؼقؿً  اصراصً  إلقف وهداكا ،كعؾؿ لؿ وما مـف طؾؿـا ما :الشرك مـ
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار877
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

877 أحاديث االستعاذة )1(
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(1) 

 َك بِ وَ  ،ُت ؿْ ؾَ ْس أَ  َك لَ  م  فُ الؾ  » يؼقل: كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن  طباس ابـ طـ -2
 ٓ  إِ  هَ لَ إِ  َٓ  ،َك تِ ز  عِ بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ   ،ُت ؿْ اَص َخ  َك بِ وَ  ،ُت بْ كَ أَ  َك قْ لَ إِ وَ  ،ُت ؾْ ك  وَ تَ  َك قْ ؾَ طَ وَ  ،ُت ـْ آمَ 
ِ ؾ  ِض تُ  نْ أَ  َت كْ أَ   .(1)مسؾؿ رواه .«ونَ وتُ ؿُ يَ  ُس كْ اإلِ وَ  ن  الجِ وَ  وُت ؿُ يَ  َٓ  يالذِ  ي  الَح  َت كْ أَ  ي،ـ

 الؿستؼقؿ اهلل صراط طـ آكحراف وهق الضالل، مـ باهلل التعقذ الدطاء هذا ويف
 الحـقػ. وديـف الؼقيؿ وسبقؾف

 الجار وقّدم ؽ،وهنقِ  كٕمرِ  واكؼدت   ُت ؿْ استسؾَ  أي: :«ُت ؿْ ؾَ ْس أَ  َك لَ  م  فُ الؾ  » وققلف:
 لغقرك. ٓ وحدك لؽ أسؾؿت أي: :وآختصاص الؼصر إلفادة :«لك» والؿجرور

 :آمـت الؽؿال صػات مـ هبا يؾقؼ وما ،ةق  العؾِ  بذاتؽ أي: :«ُت ـْ آمَ  َك بِ وَ » وققلف:
 باإليؿان طباده أمر ما بؽؾ اإليؿانُ  كفسبحا بف اإليؿان يف ويدخؾ ،وأقررُت  صدقُت  أي:
 أخر. والققم ،والرسؾوالؽتب  كالؿالئؽة ،بف

 غقرك. دون إلقؽ أمري ضُت فق   أي: :«ُت ؾْ ك  وَ تَ  َك قْ ؾَ طَ وَ » وققلف:

 إلقؽ، يؼرب وما طبادتؽ إلك رجعت أي: :اإلكابة مـ :«ُت بْ كَ أَ  َك قْ لَ إِ وَ » وققلف:
 ذلؽ. سقى طؿا وأطرضت

 والحجج الرباهقـ مـ أططقتـل وبؿا وأدافع، أحتج   بؽ أي: :«ُت ؿْ اَص َخ  َك بِ وَ » وققلف:
 حجتفؿ وفؾجت الؼقية، بالرباهقـ ضفقرهؿ فؼصؿت الديـ، أطداء أطداءك خاصؿت
 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ ،باهلل آطتصام مـ ذلؽ وكؾ الّسـقة، بالحجج

 .[717:طؿران ]آل

                                                           
 (. 847تؼدم تخريجف )ص: (7)
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 (2أحاديث الاستعاذة )

 العزة، وهل اهلل، صػات مـ بصػةٍ  استعاذةٌ  هق «َك تِ ز  عِ بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » وققلف:
 :[8]الؿـافؼقن: ﴾گ گ﴿ تعالك: قال والؿـعة، والغؾبة والشدة الؼقة :إصل يف والعز
 والغؾبة. الؼقة لف أي:

ٓ   بحؼ معبقدَ  ٓ ومعـاها: اهلل، بتقحقد وإقرار شفادةٌ  «َت كْ أَ  ٓ  إِ  هَ لَ إِ  َٓ » وققلف:  اهلل. إ

ِ ؾ  ِض تُ  نْ أَ » وققلف:  أن هذا ويف «َك تِ ز  عِ بِ  وذُ طُ أَ »بـ متعؾؼ وهق تضؾـل، أن مـ أي: :«يـ
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ تعالك: قال ،اهلل بقد والضالل الفداية
 ،[16 ]الزمر: ﴾گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: وقال ،[77:]الؽفػ ﴾ژ ڈ
 ڳ گ گ﴿ تعالك: وقال ،[46:]الشقرى ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ تعالك: وقال
 .[19:]إكعام ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 كؿالف، صػات مـ بصػة تعالك اهلل طؾك ثـاءٌ  «وُت ؿُ يَ  َٓ  يالذِ  ي  الَح  َت كْ أَ » وققلف:
 والػـاء. الـؼص طـ الؿـزهة التامة الحقاة وهل

 آطتؿاد وأن الحقاة، بؽؿال تعالك اهلل ٓكػراد تلكقدٌ  «ونَ وتُ ؿُ يَ  ُس كْ اإلِ وَ  ن  الجِ وَ » وققلف:
 :طؾقفؿ يعتؿد فال ،يؿقتقن الذيـ إحقاء اوأم   يؿقت، ٓ الذي الحل   طؾكّٓ إ يؽقن ٓ

 ،[58]الػرقان: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: قال ؟!والؿؼبقريـ بإمقات فؽقػ
 .[2:طؿران ]آل ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ تعالك: وقال

 يتعّقذ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان بؽؾؿات تعقذوا قال:  وقاص أبل بـ سعد وطـ -1
: ـّ  ىلَ إِ  د  رَ أُ  نْ أَ  نْ مِ  َك بِ  طوذُ أُ وَ  ،لِ ْخ البُ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،نِ بْ الُج  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » هب

 .(1)«رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ وَ  اقَ كْ الد   ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،رِ ؿُ العُ  لِ ذَ رْ أَ 

 أمىز: خمست من باهلل التعىذ على الحديث هرا اشتمل وقد

 ضد وهق ـ،بْ الجُ  مـ ذٌ تعق   وهق «نِ بْ الُج  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ف:ققل أحدها:
 وخشقة الؼؾب ضعػ طـ كاتٌج  وهق فعؾفا، طـ والتلخر ،لألشقاء الؿفابة أي: :الشجاطة

                                                           
 (.6174رواه البخاري ) (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

878
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (2أحاديث الاستعاذة )

 العزة، وهل اهلل، صػات مـ بصػةٍ  استعاذةٌ  هق «َك تِ ز  عِ بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » وققلف:
 :[8]الؿـافؼقن: ﴾گ گ﴿ تعالك: قال والؿـعة، والغؾبة والشدة الؼقة :إصل يف والعز
 والغؾبة. الؼقة لف أي:

ٓ   بحؼ معبقدَ  ٓ ومعـاها: اهلل، بتقحقد وإقرار شفادةٌ  «َت كْ أَ  ٓ  إِ  هَ لَ إِ  َٓ » وققلف:  اهلل. إ

ِ ؾ  ِض تُ  نْ أَ » وققلف:  أن هذا ويف «َك تِ ز  عِ بِ  وذُ طُ أَ »بـ متعؾؼ وهق تضؾـل، أن مـ أي: :«يـ
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ تعالك: قال ،اهلل بقد والضالل الفداية
 ،[16 ]الزمر: ﴾گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: وقال ،[77:]الؽفػ ﴾ژ ڈ
 ڳ گ گ﴿ تعالك: وقال ،[46:]الشقرى ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ تعالك: وقال
 .[19:]إكعام ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 كؿالف، صػات مـ بصػة تعالك اهلل طؾك ثـاءٌ  «وُت ؿُ يَ  َٓ  يالذِ  ي  الَح  َت كْ أَ » وققلف:
 والػـاء. الـؼص طـ الؿـزهة التامة الحقاة وهل

 آطتؿاد وأن الحقاة، بؽؿال تعالك اهلل ٓكػراد تلكقدٌ  «ونَ وتُ ؿُ يَ  ُس كْ اإلِ وَ  ن  الجِ وَ » وققلف:
 :طؾقفؿ يعتؿد فال ،يؿقتقن الذيـ إحقاء اوأم   يؿقت، ٓ الذي الحل   طؾكّٓ إ يؽقن ٓ

 ،[58]الػرقان: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: قال ؟!والؿؼبقريـ بإمقات فؽقػ
 .[2:طؿران ]آل ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ تعالك: وقال

 يتعّقذ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان بؽؾؿات تعقذوا قال:  وقاص أبل بـ سعد وطـ -1
: ـّ  ىلَ إِ  د  رَ أُ  نْ أَ  نْ مِ  َك بِ  طوذُ أُ وَ  ،لِ ْخ البُ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،نِ بْ الُج  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » هب

 .(1)«رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ وَ  اقَ كْ الد   ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،رِ ؿُ العُ  لِ ذَ رْ أَ 

 أمىز: خمست من باهلل التعىذ على الحديث هرا اشتمل وقد

 ضد وهق ـ،بْ الجُ  مـ ذٌ تعق   وهق «نِ بْ الُج  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ف:ققل أحدها:
 وخشقة الؼؾب ضعػ طـ كاتٌج  وهق فعؾفا، طـ والتلخر ،لألشقاء الؿفابة أي: :الشجاطة

                                                           
 (.6174رواه البخاري ) (7)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار879
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 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

879 أحاديث االستعاذة )2(



.  

. 
 887 

 

 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 الؿممـ. يف تؽقن أن تصؾح ٓ التل الؿذمقمة اللالخِ  مـ وهق الـػس،

 عُ ـْ مَ  أو القاجب، عُ ـْ مَ  وهق البخؾ، مـ ذٌ تعق   وهق «لِ ْخ البُ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: :الثاين
 تعالك: قال الؿذمقمة، الصػات مـ وهق ،اشقئً  يعطل ٓ  أ أو طـده، يػضؾ طؿا السائؾ

 جب يئ مئىئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿
 .[781:طؿران ]آل ﴾ىث مث جث يت متىت خت حت جت ىبيب مب خب حب

 إلك الرد مـ تعقذ وهق «رِ ؿُ العُ  لِ ذَ رْ أَ  ىلَ إِ  د  رَ أُ  نْ أَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: والثالث:
 معف يعقد السـ ربَ كِ  يف حد   إلك البؾقغ وهق العؿر، أرذل إلك الرجقع أي: :العؿر أرذل

 اه.قَ قُ  ـووهَ  ،ففؿف وقّؾة ،طؼؾف ِػ عْ َض  يف كالطػؾ

 وأداء ،الؿعرفةو العؾؿ مـ لف اإلكسان ؾؼُخ  لؿا مـافقةٌ  حالةٌ  العؿر أرذل إلك فالرد
 :مطؾقبةً  مـف آستعاذة كاكت ولفذا :إكؿؾ وجففا طؾك والباصـة الظاهرة العبادات

  ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك: اهلل قال
 .[71:]الـحؾ ﴾  

 شفقاهتا :وفتـتفا الدكقا، فتـة مـ تعقذ وهق «اقَ كْ الد   ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: :والرابع
 إلك التطؾع طـ الؼؾب َس ؿِ طْ وتَ  ،طبادتف وطـ تعالك اهلل طـ َل فِ ؾْ تُ  أن شلهنا مـ التل
ِ ـَ ومِ  آٓئف شفقد  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ تعالك: اهلل قال :فـ
 ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
 .[74:طؿران ]آل ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵

 يف يؽقن ما وهق ،الؼرب طذاب مـ بؽ وأطقذ :أي :«رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ وَ » ققلف: والخامس:
 فرطقن طـ تعالك قال كؿا :ذلؽ استحؼ   لؿـ والبدن الروح طؾك العذاب مـ الربزخ
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ﴿ وآلف:
 ويف ،[46-45:]غافر ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ
 الضالل. أهؾ مـ أكؽره لؿـ اخالفً  ،حؼ   وأكف ،الؼرب طذاب إثبات طؾك دلقؾ التعقذ   هذا
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(1) 

 نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كبل كان قال:  مالؽ بـ أكس طـ -4
 ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،مِ رَ الفَ وَ  ،نِ بْ الُج وَ  ،لِ َس الؽَ وَ  ،زِ ْج العَ 
 .(1)ومسؾؿ البخاري رواه .«اِت ؿَ الؿَ وَ  اقَ ْح الؿَ 

 أمىز: سبعت من الاستعاذة على اشتمل املبازك الدعاء وهرا

 ضد وهق العجز، مـ تعقذ وهق «زِ ْج العَ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ققلف: أحدها:
 الضعػ ولؾزومف الشلء، رمخ  مُ  وهق الَعُجِز، مـ ملخقذٌ  الشلء، طـ التلخر وأصؾف الؼدرة،

 ـُس حْ يَ  وكالهؿا الؼدرة، ذهاب هق فؼقل: :الؼدرة مؼابؾِ  يف َؾ ؿِ عْ استُ  شلءبال اإلتقان طـ
 اشكءالـ   العبادات اتبؿفؿ   الؼقام طـ العبد يعجز لئاّل  العجز مـ وآستعاذة مـف. التعقذ
 إلقف. الؿقاكع وتسابِؼ  ،العقائؼ تقالل لؿرتؽبفا ُب تقجِ  فإك   الذكقب: ارتؽاب طـ

 الؽسؾ، مـ بؽ وأطقذ أي: :العجز طؾك معطقٌف  وهق «لِ َس لؽَ اوَ » ققلف: والثاين:
 طؾك البدن لراحة اإيثارً  طؾقف، الؼدرة مع إطؿال صالح طـ والتثاقُؾ  الـػس فرتة وهق

 فقف. الرغبة وضعػ لؾخقر الـػس اكبعاث لعدم ذلؽ ويؽقن التعب،

 العبد حةِ مصؾ َػ تخؾ   فنن: قريـان والؽسؾ والعجز» : الؼقم ابن العالمة قال
 يؽقن أو -العجز ففق- الؼدرة طدمَ  هرُ مصدَ  يؽقن أن اإم   طـف، هوسرورِ  ولّذتِفِ  وكؿالفِ 

 العجز، طؾك يالم ٓ ما طؾقف ماَل يُ  وصاحبف -الؽسؾ ففق- إرادتف لعدم تخؾػ لؽـ ،اقادرً 
 الذي الشلء طـ الؿرء يؽسؾ ما افؽثقرً  ،اأيًض  طؾقف المفقُ  الؽسؾ، ثؿرةَ  العجزُ  يؽقنُ  وقد

                                                           
 (. 2716) «صحقح مسؾؿ»(، و6167) «صحقح البخاري» (7)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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(1) 

 نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كبل كان قال:  مالؽ بـ أكس طـ -4
 ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،مِ رَ الفَ وَ  ،نِ بْ الُج وَ  ،لِ َس الؽَ وَ  ،زِ ْج العَ 
 .(1)ومسؾؿ البخاري رواه .«اِت ؿَ الؿَ وَ  اقَ ْح الؿَ 

 أمىز: سبعت من الاستعاذة على اشتمل املبازك الدعاء وهرا

 ضد وهق العجز، مـ تعقذ وهق «زِ ْج العَ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ققلف: أحدها:
 الضعػ ولؾزومف الشلء، رمخ  مُ  وهق الَعُجِز، مـ ملخقذٌ  الشلء، طـ التلخر وأصؾف الؼدرة،

 ـُس حْ يَ  وكالهؿا الؼدرة، ذهاب هق فؼقل: :الؼدرة مؼابؾِ  يف َؾ ؿِ عْ استُ  شلءبال اإلتقان طـ
 اشكءالـ   العبادات اتبؿفؿ   الؼقام طـ العبد يعجز لئاّل  العجز مـ وآستعاذة مـف. التعقذ
 إلقف. الؿقاكع وتسابِؼ  ،العقائؼ تقالل لؿرتؽبفا ُب تقجِ  فإك   الذكقب: ارتؽاب طـ

 الؽسؾ، مـ بؽ وأطقذ أي: :العجز طؾك معطقٌف  وهق «لِ َس لؽَ اوَ » ققلف: والثاين:
 طؾك البدن لراحة اإيثارً  طؾقف، الؼدرة مع إطؿال صالح طـ والتثاقُؾ  الـػس فرتة وهق

 فقف. الرغبة وضعػ لؾخقر الـػس اكبعاث لعدم ذلؽ ويؽقن التعب،

 العبد حةِ مصؾ َػ تخؾ   فنن: قريـان والؽسؾ والعجز» : الؼقم ابن العالمة قال
 يؽقن أو -العجز ففق- الؼدرة طدمَ  هرُ مصدَ  يؽقن أن اإم   طـف، هوسرورِ  ولّذتِفِ  وكؿالفِ 

 العجز، طؾك يالم ٓ ما طؾقف ماَل يُ  وصاحبف -الؽسؾ ففق- إرادتف لعدم تخؾػ لؽـ ،اقادرً 
 الذي الشلء طـ الؿرء يؽسؾ ما افؽثقرً  ،اأيًض  طؾقف المفقُ  الؽسؾ، ثؿرةَ  العجزُ  يؽقنُ  وقد

                                                           
 (. 2716) «صحقح مسؾؿ»(، و6167) «صحقح البخاري» (7)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 .(1)«طـف العجز إلك بف فقػضل ،إرادتف طـف وتضعػ ،طؾقف قادر هق

 الحؼقق أداء مـ العبد يؿـعان فؿإك   والؽسؾ: العجز مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   استعاذ وإكؿا
 لف. الـافعة مصالحف تحصقؾ ومـ طؾقف، القاجبة

 ـف،ط الؽالم متؼد   وقد الجبـ، مـ بؽ وأطقذ أي: :«نِ بْ الُج وَ » ققلف: والثالث:
 البخؾ. ومـ مـف باهلل التعقذ   وذكرُ 

 الؼؾب ػرحيُ  اإلحسان فنن :قريـان والبخؾ والجبـ» : الؼقم ابن العالمة قال
 ويؿـع والضقؼ، الضقؿ يقجب وتركف الـؼؿ، ويدفع الـعؿ ويجؾب ،الصدر شرحويَ 

 .(2)«بالؿال اإلحسان ترك :والبخل بالبدن، اإلحسان ترك :فالجبن إلقف، الـعؿ وصقل

 ماكعٌ  فالبخقؾ ببدكف، وإّما بؿالف، إّما :العبد مـ الؿتققع اإلحسان فنن» :اأيًض  وقال
 .(3)«بدكف لـػع ماكعٌ  والجبان مالف، لـػع

ـ   إلك العؿر يف البؾقغ وهق الفرم، مـ بؽ وأطقذ :أي ،«مِ رَ الفَ وَ » ققلف: والرابع:  س
 جاء الذي العؿر أرذل وهق والعؼؾ، الػفؿ فقف ويضطرب والؼقى، الحقاس   فقف تضعػ
 معـاه. وبقان ذكره سبؼ وقد ،«رِ ؿُ العُ  لِ ذَ رْ أَ  ىلَ إِ  د  رَ أُ  نْ أَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: يف مـف التعقذ

 وصّحة الحقاس   سالمة مع العؿر صقل دمجر   اوأم  » : الشوكاين مةالعال   قال
 يجب بؿا اقائؿً  ،فبحقاس   امؿتعً  الؿممـ بؼاء ٕن بف: الدطاء يـبغل مؿا فذلؽ اإلدراك،

 اسِ الـ   رُ قْ َخ » الحديث: ويف .(4)«الخقر وزيادة الثقاب حصقل فقف يحؾ   ٓ لؿا امتجـّبً  ،طؾقف
 .(5)أحؿد رواه «.هُ ؾُ ؿَ طَ  اءَ َس وَ  هُ رُ ؿُ طُ  اَل صَ  نْ مَ  اسِ الـ   ر  َش وَ  ،هُ ؾُ ؿَ طَ  نَ ُس َح وَ  هُ رُ ؿُ طُ  اَل صَ  نْ مَ 

                                                           
 (. 176/ 7) «مػتاح دار السعادة» (7)
 (.461)ص:  «صريؼ الفجرتقـ» (2)
 (. 177 -176/ 7) «عادةمػتاح دار الس» (1)
 (.148)ص:  «تحػة الذاكريـ» (4)
 ، وصححف لغقره( مـ حديث أبل بؽرة 2111(، ورواه الرتمذي )5/41) «مسـد أحؿد» (5)

 (.1161) «صحقح الرتغقب والرتهقب»إلباين يف 
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 (3أحاديث الاستعاذة )

 طؾك الؿحافظة ربَ الؽِ  حال اإلدراك وصحة الحقاس   سالمة طؾك يعقـ ما وأطظؿ
 ذكر وكذلؽ ،(1)«َك ظْ ػَ ْح يَ  اهللَ  ظِ ػَ اْح » الحديث: ويف العبادة، طؾك والؿقاضبة ،الطاطة

ًٓ  اسِ الـ   أبؼك» : رٍ قْ ؿَ طُ  بن الؿؾك طبد قال كتابف، وتالوة اهلل  «.الؼرآن َقَرَأةُ  طؼق
 .(2)«رفَيخْ  لؿ الؼرآن قرأ مـ» : الشعبي وقال

 يف مثؾف طؾك الؽالم تؼّدم وقد ،«رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: والخامس:
 اِب َذ طَ  نْ مِ  باهللِ  واقُذ عِ تَ اْس  ،اُس الـ   افَ ي  أَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال وقد ،حؼ   الؼرب وطذاب سابؼ، حديث

 .(3)«ق  َح  رِ بْ الؼَ  اَب َذ طَ  ن  نِ فَ  ،رِ بْ الؼَ 

 مـ تعقذ وهق «اِت ؿَ الؿَ وَ  اقَ ْح الؿَ  ةِ َـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: والسابع: والسادس
 والؿقت. الحقاة فتـة

 مـ حقاتف مّدة اإلكسان لف يتعّرض ما :«اقَ ْح الؿَ  ةُ ـَ تْ فِ وَ » : العقد دققق ابن قال
 أمر -تعالك باهلل والعقاذ- وأطظؿفا هاوأشد   والجفآت، فقاتوالش   كقابالد   آفتتان
 الؿقت. طـد ةالخاتؿ

 لؼرهبا الؿقت إلك أضقػت الؿقت، طـد الػتـة هبا يراد أن يجقز :«اِت ؿَ الؿَ  ةُ ـَ تْ فِ »و
 يف ففوتصر   اإلكسان حقاة مّدة يف ذلؽ قبؾ يؼع ما -هذا طؾك- الؿحقا فتـة ويؽقن مـف،

 ا،الدكق مـ د  عَ تُ  وٓ بالؿقت شبفٌ  الؿقت فحالة حؽؿف، يعطك اشقئً  قارب ما فنن الدكقا،
 ارً متؽر   القجف هذا طؾك يؽقن وٓ ...الؼرب فتـة الؿؿات بػتـة الؿراد يؽقن أن ويجقز

 غقر والسبب الػتـة، طؾك مرتٌب  العذاب ٕن :«رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: مع
 وهق ،طظقؿٌ  أمرٌ  كػسفا الػتـة ٕن الؼرب: طذاب زواُل  الؿؼصقدَ  إن يؼال: وٓ ب،الؿسب  
 .(4)«شّره مـ باهلل مستعاذ شديد

                                                           
 (.118تؼدم تخريجف )ص: (7)
 (. 75)ص:  «العؿر والشقب»رواهؿا ابـ أبل الدكقا يف كتاب  (2)
 (. 7177) «الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 87/ 6) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1)
 (. 76 -75/ 2) «إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (3أحاديث الاستعاذة )

 طؾك الؿحافظة ربَ الؽِ  حال اإلدراك وصحة الحقاس   سالمة طؾك يعقـ ما وأطظؿ
 ذكر وكذلؽ ،(1)«َك ظْ ػَ ْح يَ  اهللَ  ظِ ػَ اْح » الحديث: ويف العبادة، طؾك والؿقاضبة ،الطاطة

ًٓ  اسِ الـ   أبؼك» : رٍ قْ ؿَ طُ  بن الؿؾك طبد قال كتابف، وتالوة اهلل  «.الؼرآن َقَرَأةُ  طؼق
 .(2)«رفَيخْ  لؿ الؼرآن قرأ مـ» : الشعبي وقال

 يف مثؾف طؾك الؽالم تؼّدم وقد ،«رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: والخامس:
 اِب َذ طَ  نْ مِ  باهللِ  واقُذ عِ تَ اْس  ،اُس الـ   افَ ي  أَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال وقد ،حؼ   الؼرب وطذاب سابؼ، حديث

 .(3)«ق  َح  رِ بْ الؼَ  اَب َذ طَ  ن  نِ فَ  ،رِ بْ الؼَ 

 مـ تعقذ وهق «اِت ؿَ الؿَ وَ  اقَ ْح الؿَ  ةِ َـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: والسابع: والسادس
 والؿقت. الحقاة فتـة

 مـ حقاتف مّدة اإلكسان لف يتعّرض ما :«اقَ ْح الؿَ  ةُ ـَ تْ فِ وَ » : العقد دققق ابن قال
 أمر -تعالك باهلل والعقاذ- وأطظؿفا هاوأشد   والجفآت، فقاتوالش   كقابالد   آفتتان
 الؿقت. طـد ةالخاتؿ

 لؼرهبا الؿقت إلك أضقػت الؿقت، طـد الػتـة هبا يراد أن يجقز :«اِت ؿَ الؿَ  ةُ ـَ تْ فِ »و
 يف ففوتصر   اإلكسان حقاة مّدة يف ذلؽ قبؾ يؼع ما -هذا طؾك- الؿحقا فتـة ويؽقن مـف،

 ا،الدكق مـ د  عَ تُ  وٓ بالؿقت شبفٌ  الؿقت فحالة حؽؿف، يعطك اشقئً  قارب ما فنن الدكقا،
 ارً متؽر   القجف هذا طؾك يؽقن وٓ ...الؼرب فتـة الؿؿات بػتـة الؿراد يؽقن أن ويجقز

 غقر والسبب الػتـة، طؾك مرتٌب  العذاب ٕن :«رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: مع
 وهق ،طظقؿٌ  أمرٌ  كػسفا الػتـة ٕن الؼرب: طذاب زواُل  الؿؼصقدَ  إن يؼال: وٓ ب،الؿسب  
 .(4)«شّره مـ باهلل مستعاذ شديد

                                                           
 (.118تؼدم تخريجف )ص: (7)
 (. 75)ص:  «العؿر والشقب»رواهؿا ابـ أبل الدكقا يف كتاب  (2)
 (. 7177) «الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 87/ 6) «الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1)
 (. 76 -75/ 2) «إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام» (4)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار883
.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

883 أحاديث االستعاذة )3(
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 هذه بطال: ابـ فؼال ،والؿؿات الؿحقا فتـة وأما» : حجر ابن الحافظ وقال
 .(1)«ذلؽ جؿقع يف ربف إلك يرغب أن لؾؿرء ويـبغل كثقرة، لؿعانٍ  جامعة كؾؿةٌ 

 الحاجة، وقُت  ٕكف الؿقت: وقت آدم بـل إغقاء طؾك يؽقن ما ُص رَ ْح أَ  والشقطان
ٓ   طؾك يؽقن ما أحرُص  اهلل وطدو   ،(2)«افَ قؿِ اتِ وَ َخ بِ  اُل ؿَ طْ إَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال وقد  اهلل لعبد يختؿ أ

 حضرت لؿا :↓ أحؿد اإلمام ابـ اهلل طبد قال :الطقبة الحسـة بالخاتؿة الؿممـ
 قائؿ إبؾقس فؼال: هذا؟ شلءٍ  أي   أبِت  يا فؼؾت: بعد، ٓ بعد، ٓ يؼقل: جعؾ القفاةُ  أبل

ل، أحؿد، يا لل: يؼقل أكامؾف طؾك طاض   حذائل  :(3)أمقت حتك بعد، ٓ لف: أققل وأكا ُفتـ 
 مـف. اهلل أطاذكا

 

 

 

 
 

 

│ 

                                                           
 (.776/ 77) «فتح الباري» (7)
 .مـ حديث سفؾ بـ سعد الساطدي  (6491رواه البخاري ) (2)
 .(495ٓبـ الجقزي )ص:  «مـاقب اإلمام أحؿد»اكظر:  (1)
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(1) 

ّٓ  لؽؿ أققل ٓ قال:  أرقؿ بـ زيد طـ -5  يؼقل، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان كؿاإ
 اِب َذ طَ وَ  ،مِ رَ الفَ وَ  ،لِ ْخ والبُ  نِ بْ الُج وَ  ،لِ َس الؽَ وَ  زِ ْج العَ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » يؼقل: كان

 م  فُ الؾ   ا،هَ َٓ وْ مَ وَ  افَ ق  لِ وَ  َت كْ أَ  ا،اهَ ك  زَ  نْ مَ  رُ قْ َخ  َت كْ أَ  افَ ك  زَ وَ  ا،اهَ وَ ؼْ تَ  يِس ػْ كَ  آِت  م  فُ الؾ   ،رِ بْ الؼَ 
 َٓ  ةٍ وَ طْ دَ  نْ مِ وَ  ،عُ بَ ْش تَ  َٓ  سٍ ػْ كَ  نْ مِ وَ  ،عُ َش ْخ يَ  َٓ  ٍب ؾْ قَ  نْ مِ وَ  ،عُ ػَ ـْ يَ  َٓ  مٍ ؾْ طِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ 
 .(1)مسؾؿ رواه .«افَ لَ  اُب َج تَ ْس يُ 

 نِ بْ الُج وَ  ،لِ َس الؽَ وَ  زِ ْج العَ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ققلف: وهق الحديث هذا أول
 يف طـفا الؽالم تؼدم ،أمقر ستة مـ التعقذ طؾك اشتؿؾ «رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ وَ  مِ رَ الفَ وَ  ،لِ ْخ البُ وَ 

 قبؾف. الؿذكقرة إحاديث

 الـػس بتؼقى الدطاءَ  تضؿـ ،الحديث آخر إلك «...ااهَ وَ ؼْ تَ  يِس ػْ كَ  آِت  م  فُ الؾ  » وققلف:
 كػس ومن يخشع، ٓ قؾٍب  ومن يـػع، ٓ طؾمٍ  من أربعة: أمورٍ  من وآستعاذة وتزكقتفا،

 القققف يحسـ جؾقؾة ومطالُب  ،طظقؿة أمقرٌ  وهل لفا. ستجابيُ  ٓ دطوة ومن تشبع، ٓ
 ومؼاصدها. معاكقفا وتلمؾ ،طـدها

 بلن ملسو هيلع هللا ىلص مـف الدطاء طؾك الحديث هذا اشتؿؾ وقد» : الشوكاين العالمة قال
 اإليؿان. يف كامؾةً  زاكقةً  يجعؾفا أي: :فاقَ يزك   وأن تؼقاها كػَسف سبحاكف اهللُ  يعطل

ًٓ  يؽقن ٕكف يـػع: ٓ طؾؿ مـ استعاذ ثؿ  واستعاذ طؾقف، وحّجة احبفص طؾك وبا
 ،كصقحةٌ  وٓ مقطظةٌ  فقف رتمث   ٓ ،اقاسقً  حقـئذٍ  يؽقن فٕك   يخشع: ٓ الذي الؼؾب مـ اأيًض 
 ترهقب. مـ يرهب وٓ ترغقب يف يرغب وٓ

                                                           
 (.2722) «صحقح مسؾؿ» (7)

   
 111  

 

 ةأحاديث االستعاذ
 

.  
 5 

 
 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة884
ّ
القسم الرابع: جوامع األدعية في الكتاب والسن
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(1) 

ّٓ  لؽؿ أققل ٓ قال:  أرقؿ بـ زيد طـ -5  يؼقل، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان كؿاإ
 اِب َذ طَ وَ  ،مِ رَ الفَ وَ  ،لِ ْخ والبُ  نِ بْ الُج وَ  ،لِ َس الؽَ وَ  زِ ْج العَ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » يؼقل: كان

 م  فُ الؾ   ا،هَ َٓ وْ مَ وَ  افَ ق  لِ وَ  َت كْ أَ  ا،اهَ ك  زَ  نْ مَ  رُ قْ َخ  َت كْ أَ  افَ ك  زَ وَ  ا،اهَ وَ ؼْ تَ  يِس ػْ كَ  آِت  م  فُ الؾ   ،رِ بْ الؼَ 
 َٓ  ةٍ وَ طْ دَ  نْ مِ وَ  ،عُ بَ ْش تَ  َٓ  سٍ ػْ كَ  نْ مِ وَ  ،عُ َش ْخ يَ  َٓ  ٍب ؾْ قَ  نْ مِ وَ  ،عُ ػَ ـْ يَ  َٓ  مٍ ؾْ طِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ 
 .(1)مسؾؿ رواه .«افَ لَ  اُب َج تَ ْس يُ 

 نِ بْ الُج وَ  ،لِ َس الؽَ وَ  زِ ْج العَ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ققلف: وهق الحديث هذا أول
 يف طـفا الؽالم تؼدم ،أمقر ستة مـ التعقذ طؾك اشتؿؾ «رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ وَ  مِ رَ الفَ وَ  ،لِ ْخ البُ وَ 

 قبؾف. الؿذكقرة إحاديث

 الـػس بتؼقى الدطاءَ  تضؿـ ،الحديث آخر إلك «...ااهَ وَ ؼْ تَ  يِس ػْ كَ  آِت  م  فُ الؾ  » وققلف:
 كػس ومن يخشع، ٓ قؾٍب  ومن يـػع، ٓ طؾمٍ  من أربعة: أمورٍ  من وآستعاذة وتزكقتفا،

 القققف يحسـ جؾقؾة ومطالُب  ،طظقؿة أمقرٌ  وهل لفا. ستجابيُ  ٓ دطوة ومن تشبع، ٓ
 ومؼاصدها. معاكقفا وتلمؾ ،طـدها

 بلن ملسو هيلع هللا ىلص مـف الدطاء طؾك الحديث هذا اشتؿؾ وقد» : الشوكاين العالمة قال
 اإليؿان. يف كامؾةً  زاكقةً  يجعؾفا أي: :فاقَ يزك   وأن تؼقاها كػَسف سبحاكف اهللُ  يعطل

ًٓ  يؽقن ٕكف يـػع: ٓ طؾؿ مـ استعاذ ثؿ  واستعاذ طؾقف، وحّجة احبفص طؾك وبا
 ،كصقحةٌ  وٓ مقطظةٌ  فقف رتمث   ٓ ،اقاسقً  حقـئذٍ  يؽقن فٕك   يخشع: ٓ الذي الؼؾب مـ اأيًض 
 ترهقب. مـ يرهب وٓ ترغقب يف يرغب وٓ
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 طؾك ئةمتجر   الحطام، طؾك متؽالبةً  تؽقن ٕهنا تشبع: ٓ التل الـػس مـ واستعاذ
 أخرة. وطؼقبة الدكقا تعب يف تزال فال الرزق، مـ يؽػقفا بؿا قاكعةٍ  غقر الحرام، الؿال

 ،الؿاكع لعطِ الؿُ  هق سبحاكف الرب   ٕنّ  لفا: ستجاُب يُ  ٓ التل الدطقة مـ واستعاذ
 فؼد ،دطقتف ْب يستجِ  ولؿ دطائف يف إلقف العبدُ  تقّجف فنذا الـافع، ار  الض   ،الؼابض الباسط
ٓ   الخقر تجؾبْس يُ  ٓ الذي الباب مـ دَ رِ صُ  ٕكف وخسر: اطلالد   خاب  عفَ دْ تَ ْس يُ  وٓ مـف، إ
ّٓ  الضر    .(1)«بفإ

 :«اهَ َٓ وْ مَ وَ  افَ ق  لِ وَ  َت كْ أَ  ،ااهَ ك  زَ  نْ مَ  رُ قْ َخ  َت كْ أَ  افَ ك  زَ وَ  ،ااهَ وَ ؼْ تَ  يِس ػْ كَ  آِت  م  فُ الؾ  » وققلف:

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ تعالك: ققلف إلك إيؿاء فقف
 .[71-7:الشؿس] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 الذي وهق والباصـة، الظاهرة العبد أفعال يخؾؼ الذي هق تعالك اهلل أن بقان وفقف
: وأثام العققب مـ لفا التزكقة ومـ ؼقىالت   إططائفا مـ أراد بؿا ػسالـ   يف يتصرف
 يف سبحاكف اهلل يجعؾفا هداية إلك ف،رب   إلك مػتؼرٌ  حقاتف لحظات مـ لحظةٍ  كؾ   يف فالعبد
 لطؾب متضؿـةً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   أدطقة طامة كان وقد صاطتف. يف هبا يحركف وحركاٍت  قؾبف،
 بقد كجاتف وأسباُب  وصالُحف اهُ ُهدَ  َفَؿـ محاّبف، يف واستعؿالف ،لف وتزكقتف ،ربف تقفقؼ
 أحؼ   مـ ،شلءٌ  أمره مـ لف لقس :يشاء بؿا فقف الؿتصرُف  ولفا، لف الؿالؽ وهق ؟!غقره

 !مـف؟ بالخقف

  سٍ ػْ كَ  نْ مِ وَ  ،عُ َش ْخ يَ  َٓ  ٍب ؾْ قَ  نْ مِ وَ  ،عُ ػَ ـْ يَ  َٓ  مٍ ؾْ طِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » لف:وقق
 .«افَ لَ  اُب َج تَ ْس يُ  َٓ  ةٍ وَ طْ دَ  نْ مِ وَ  ،عُ بَ ْش تَ  َٓ 

 مبـل   وجقده بلن يشعر ما إربع الؼرائـ مـ كؾ   يف أن   اطؾؿ» العؾؿاء: بعض قال
 هبا، لالكتػاع هق إكؿا العؾقم تحصقؾ أن وذلؽ :الغاية تؾؽ مـف رضالغ وأن غايتف، طؾك
ًٓ  طؾقف كان بؾ ،اكػافً  مـفا يخؾص لؿ هبا يـتػع لؿ فنذا  ذلؽ. مـ استعاذ ولذا :وبا

                                                           
 (. 157 -151)ص  «تحػة الذاكريـ» (7)
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 (4أحاديث الاستعاذة )

 قر،الـ   فقف ويؼذف ،الصدر بذلؽ ويـشرح ،لؾرب علقتخش   َؼ ؾِ ُخ  إكؿا الؼؾب وأن  
 ٺ ڀ ڀ﴿ تعالك: قال مـف، ستعاذي أن فقجب ،اقاسقً  كان كذلؽ يؽـ لؿ فنذا
 .[22:]الزمر ﴾ٺٿ ٺ ٺ

 كاكت فنذا الخؾقد، دار إلك وأكابت ،الغرور دار طـ تجافت إذا هبا عتديُ  ػسالـ   وأن  
 شلءٍ  فلولك الؿرء، طدو أطدى كاكت تؼـع، ٓ الدكقا طؾك وحريصةً  ،تشبع ٓ مـفقمةً 
 هل. مـف يستعاذ

 يخشعْ  ولؿ وطؿؾف، بعؾؿف يـتػعْ  لؿ الداطل نأ طؾك دلقٌؾ  طاءالد   استجابة وطدم
 .(1)«أطؾؿ واهلل ف،كػُس  تشبع ولؿ ف،قؾبُ 

 نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   كان قال:  مالٍؽ  بـ أكس وطـ -6
 رواه .«الِ َج الر   ةِ وَغَؾبَ  ،نِ يْ الد   َضَؾعِ وَ  ،لِ ْخ البُ وَ  نِ بْ الُج وَ  ،لِ َس الؽَ وَ  زِ ْج والعَ  ،نِ زَ الَح وَ  م  الفَ 

 .(2)البخاري

 أمىز: ثماهيت من باهلل ذىُّ ع  التَّ  على الحديث هرا اشتمل وقد

 بالؿستؼبؾ، ٌؼ تعؾ  مُ  ؿ  والفَ  الؼؾب، يصقب ألؿ وهؿا ،«الحزنُ وَ  م  الفَ » والثاين: إول
 بالؿاضل. ٌؼ متعؾ   نُ زَ والحَ 

 القارد الؿؽروه أن بقـفؿا والػرق ن:قريـا نُ زْ والحُ  ؿ  الفَ » : الؼقم ابن العالمة قال
 .(3)«الفؿ والثاين: الحزن، هق فإول ؾ:بَ ؼْ تَ ْس يُ  لؿا أو مضك ما طؾك يؽقن أن إما :الؼؾب طؾك

 معـاهؿا. بقان تؼّدم وقد «ُل َس الؽَ وَ  زُ ْج العَ » والرابع: والثالث

 .اأيًض  معـاهؿا بقان تؼّدم وقد «ُل ْخ البُ وَ  نُ بْ الُج » والسادس: والخامس

 وشدتف ثؼؾف أي: الديـ: ضؾع أما ،«الِ َج الر   ةُ بَ ؾَ غَ وَ  نِ يْ الد   عُ ؾَ َض » والثامن: والسابع

                                                           
ن ) «الػتقحات الرباكقة»اكظر:  (7)  (. 217/ 7ٓبـ طال 
 (. 2716) بعضف (، وروى مسؾؿ6169) «صحقح البخاري» (2)
 (.7/176) «مػتاح دار السعادة» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (4أحاديث الاستعاذة )

 قر،الـ   فقف ويؼذف ،الصدر بذلؽ ويـشرح ،لؾرب علقتخش   َؼ ؾِ ُخ  إكؿا الؼؾب وأن  
 ٺ ڀ ڀ﴿ تعالك: قال مـف، ستعاذي أن فقجب ،اقاسقً  كان كذلؽ يؽـ لؿ فنذا
 .[22:]الزمر ﴾ٺٿ ٺ ٺ

 كاكت فنذا الخؾقد، دار إلك وأكابت ،الغرور دار طـ تجافت إذا هبا عتديُ  ػسالـ   وأن  
 شلءٍ  فلولك الؿرء، طدو أطدى كاكت تؼـع، ٓ الدكقا طؾك وحريصةً  ،تشبع ٓ مـفقمةً 
 هل. مـف يستعاذ

 يخشعْ  ولؿ وطؿؾف، بعؾؿف يـتػعْ  لؿ الداطل نأ طؾك دلقٌؾ  طاءالد   استجابة وطدم
 .(1)«أطؾؿ واهلل ف،كػُس  تشبع ولؿ ف،قؾبُ 

 نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   كان قال:  مالٍؽ  بـ أكس وطـ -6
 رواه .«الِ َج الر   ةِ وَغَؾبَ  ،نِ يْ الد   َضَؾعِ وَ  ،لِ ْخ البُ وَ  نِ بْ الُج وَ  ،لِ َس الؽَ وَ  زِ ْج والعَ  ،نِ زَ الَح وَ  م  الفَ 

 .(2)البخاري

 أمىز: ثماهيت من باهلل ذىُّ ع  التَّ  على الحديث هرا اشتمل وقد

 بالؿستؼبؾ، ٌؼ تعؾ  مُ  ؿ  والفَ  الؼؾب، يصقب ألؿ وهؿا ،«الحزنُ وَ  م  الفَ » والثاين: إول
 بالؿاضل. ٌؼ متعؾ   نُ زَ والحَ 

 القارد الؿؽروه أن بقـفؿا والػرق ن:قريـا نُ زْ والحُ  ؿ  الفَ » : الؼقم ابن العالمة قال
 .(3)«الفؿ والثاين: الحزن، هق فإول ؾ:بَ ؼْ تَ ْس يُ  لؿا أو مضك ما طؾك يؽقن أن إما :الؼؾب طؾك

 معـاهؿا. بقان تؼّدم وقد «ُل َس الؽَ وَ  زُ ْج العَ » والرابع: والثالث

 .اأيًض  معـاهؿا بقان تؼّدم وقد «ُل ْخ البُ وَ  نُ بْ الُج » والسادس: والخامس

 وشدتف ثؼؾف أي: الديـ: ضؾع أما ،«الِ َج الر   ةُ بَ ؾَ غَ وَ  نِ يْ الد   عُ ؾَ َض » والثامن: والسابع

                                                           
ن ) «الػتقحات الرباكقة»اكظر:  (7)  (. 217/ 7ٓبـ طال 
 (. 2716) بعضف (، وروى مسؾؿ6169) «صحقح البخاري» (2)
 (.7/176) «مػتاح دار السعادة» (1)

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار887
.  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

887 أحاديث االستعاذة )4(
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 سقؿا وٓ وفاءً  الديـ طؾقف مـ يجد ٓ حقـ وذلؽ :لثؼؾف آستقاء طـ صاحبُف يؿقؾ حتك
 الؿطالبة. مع

 وطدواهنؿ. وضؾؿفؿ وبطشفؿ طفؿتسؾ   الرجال: ؾبةغَ  وأما

 وهق بحؼ، قفرٌ  :أحدهؿا كوطان: العبد يـال الذي فرالؼ» : الؼقم ابن قال
 أويت مـ طؾك وسالمف اهلل فصؾقات الرجال، غؾبة وهق بباصؾ، قفرٌ  :الثاين يـ.الد   َضَؾع

 .(1)«ألػاضف مـ والحؽؿة العؾؿ كـقزُ  ستبِ واقتُ  الؽؾؿ، جقامع
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(1) 

 ،لِ َس الؽَ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » يؼقل: كان ملسو هيلع هللا ىلص لالـب أن  طائشة طـ -7
ـ   ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ وَ  ،رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ وَ  ،رِ بْ الؼَ  ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ وَ  ،مِ رَ غْ الؿَ وَ  ،مِ ثَ لْ الؿَ وَ  ،مِ رَ الفَ وَ   ،ارِ الـ   اِب َذ طَ وَ  ،ارِ ال
 ،الِ ج  الد   قِح ِس الؿَ  ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،رِ ؼْ الػَ  ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ى،ـَ الغِ  ةِ ـَ تْ فِ  ر  َش  نْ مِ وَ 

 َب وْ الث   َت قْ ؼ  كَ  اؿَ كَ  ،اايَ طَ الَخ  نَ مِ  يبِ ؾْ قَ  ق  كَ وَ  ،دِ رَ البَ وَ  ِج ؾْ الث   اءِ ؿَ بِ  ايَ ايَ طَ َخ  يـ  طَ  ْل ِس اغْ  م  فُ الؾ  
ِ قْ بَ  ْد اطِ بَ وَ  ،سِ كَ الد   نَ مِ  َض قَ بْ إَ   .«ِب رِ غْ الؿَ وَ  ِق رِ ْش الؿَ  نَ قْ بَ  َت ْد اطَ بَ  اؿَ كَ  ،ايَ ايَ طَ َخ  نَ قْ بَ وَ  يـ

 .(1)ومسؾؿ البخاري رواه

 .أخرى أمورٍ  بثالثة والدطاء ،اأمًر  طشر أحد من آستعاذة طؾى مشتؿٌل  الدطاء وهذا

 فهي: ،منها املستعاذ ألامىز  فأما

 .طـف الؽالم سبؼ وقد ،«لِ َس الؽَ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ققلف: إول:

 .اأيًض  طـف الؽالم سبؼ وقد ،«مِ رَ الفَ وَ » ققلف: الثاين:

 فقف. لؾقققع اسببً  يؽقن أي: :اإلثؿ يقجب ما وهق ،«مِ ثَ لْ الؿَ وَ » ققلف: الثالث:

يـ وهق رم،الغُ  يؼتضل ما هق ،«مِ َر غْ الؿَ وَ » ققلف: الرابع:  أداؤه اإلكسان يؾزم ما أي: :الد 
 وكحقه. ،معامؾة أو ،جـايةٍ  بسبب

 َل ُج الر   ن  إِ » فؼال: الؿغرم؟ مـ تستعقذ ما أكثر ما لف: ققؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن الحديث: ويف
 .(2)ومسؾؿ البخاري رواه .«َف ؾَ ْخ لَ فَ  َد طَ وَ وَ  ،َب َذ ؽَ فَ  َث د  َح  مَ رِ غَ  اذَ إِ 

                                                           
 .[(2715( ]بعد الحديث )589) «صحقح مسؾؿ»، و(6168) «صحقح البخاري» (7)
 . مـ حديث طائشة  (589) «صحقح مسؾؿ»(، و812) «صحقح البخاري» (2)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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(1) 

 ،لِ َس الؽَ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » يؼقل: كان ملسو هيلع هللا ىلص لالـب أن  طائشة طـ -7
ـ   ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ وَ  ،رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ وَ  ،رِ بْ الؼَ  ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ وَ  ،مِ رَ غْ الؿَ وَ  ،مِ ثَ لْ الؿَ وَ  ،مِ رَ الفَ وَ   ،ارِ الـ   اِب َذ طَ وَ  ،ارِ ال
 ،الِ ج  الد   قِح ِس الؿَ  ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ،رِ ؼْ الػَ  ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ  ى،ـَ الغِ  ةِ ـَ تْ فِ  ر  َش  نْ مِ وَ 

 َب وْ الث   َت قْ ؼ  كَ  اؿَ كَ  ،اايَ طَ الَخ  نَ مِ  يبِ ؾْ قَ  ق  كَ وَ  ،دِ رَ البَ وَ  ِج ؾْ الث   اءِ ؿَ بِ  ايَ ايَ طَ َخ  يـ  طَ  ْل ِس اغْ  م  فُ الؾ  
ِ قْ بَ  ْد اطِ بَ وَ  ،سِ كَ الد   نَ مِ  َض قَ بْ إَ   .«ِب رِ غْ الؿَ وَ  ِق رِ ْش الؿَ  نَ قْ بَ  َت ْد اطَ بَ  اؿَ كَ  ،ايَ ايَ طَ َخ  نَ قْ بَ وَ  يـ

 .(1)ومسؾؿ البخاري رواه

 .أخرى أمورٍ  بثالثة والدطاء ،اأمًر  طشر أحد من آستعاذة طؾى مشتؿٌل  الدطاء وهذا

 فهي: ،منها املستعاذ ألامىز  فأما

 .طـف الؽالم سبؼ وقد ،«لِ َس الؽَ  نَ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ققلف: إول:

 .اأيًض  طـف الؽالم سبؼ وقد ،«مِ رَ الفَ وَ » ققلف: الثاين:

 فقف. لؾقققع اسببً  يؽقن أي: :اإلثؿ يقجب ما وهق ،«مِ ثَ لْ الؿَ وَ » ققلف: الثالث:

يـ وهق رم،الغُ  يؼتضل ما هق ،«مِ َر غْ الؿَ وَ » ققلف: الرابع:  أداؤه اإلكسان يؾزم ما أي: :الد 
 وكحقه. ،معامؾة أو ،جـايةٍ  بسبب

 َل ُج الر   ن  إِ » فؼال: الؿغرم؟ مـ تستعقذ ما أكثر ما لف: ققؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن الحديث: ويف
 .(2)ومسؾؿ البخاري رواه .«َف ؾَ ْخ لَ فَ  َد طَ وَ وَ  ،َب َذ ؽَ فَ  َث د  َح  مَ رِ غَ  اذَ إِ 

                                                           
 .[(2715( ]بعد الحديث )589) «صحقح مسؾؿ»، و(6168) «صحقح البخاري» (7)
 . مـ حديث طائشة  (589) «صحقح مسؾؿ»(، و812) «صحقح البخاري» (2)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 القسم السابع: جىامع ألادعيت في الكتاب والسّىت

 إلك إشارةٌ  فالؿلثم العبد، وحؼ   اهلل حؼ   إلك اإلشارة ـانيتضؿ   والؿغرم والؿلثؿ
 العبد. حؼ إلك رةإشا الؿغرمو اهلل، حؼ

 الؼرب. يف ؽقـالؿؾَ  سمال هل «رِ بْ الؼَ  ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ وَ » ققلف: الخامس:

 طـف. الؽالم وسبؼ «رِ بْ الؼَ  اِب َذ طَ وَ » ققلف: السادس:

 :ؼريعوالت   التقبقخ سبقؾ طؾك كةالخزَ  سمال وهل «ارِ الـ   ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ وَ » ققلف: السابع:
 .[8 ]الؿؾؽ: ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿ تعالك: بؼقلف اإلشارة وإلقف

 طـف. الؽالم سبؼ «ارِ الـ   اِب َذ طَ وَ » ققلف: الثامن:

 رَش وإَ  رطَ البَ  مـ بسببف ُؾ ُص حْ يَ  ما ومعـاه: :«ىـَ الغِ  ةِ ـَ تْ فِ  ر  َش  نْ مِ وَ » ققلف: التاسع:
 ومـدوباتف. الؿال واجبات مـ إخراجف يجب بؿا والشّح 

 خقٌر  يصحبف ٓ الذي عقِ دْ الؿُ  الػؼر بف يراد «رِ ؼْ الػَ  ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: العاشر:
 بسبب يبالل وٓ والؿروءة، يـالد   بلهؾ يؾقؼ ٓ فقؿا بسببف صاحبف طيتقر   حتك :ورعٌ  وٓ
 مـ بسببف يحصؾ ما الػؼر فتـة وققل: ط،تقر   حالةٍ  أي   يف وٓ ب،وثَ  حرامٍ  أي   طؾك فاقتف

 ذلؽ، طـ يدفعف ققي إيؿان وٓ ذلؽ، مـ يؿـعف لف صرب ٓ لؿـ والؼـقط طخَ الس  
 بحذافقرها. الدكقا مؾؽ يرّده ٓ الذي الـػس فؼر بالػؼر: الؿراد وققل:

 حالتان فألهنؿا :الػؼر وفتـة الغـك فتـة مـ ملسو هيلع هللا ىلص استعاذتف اوأم  » : الـووي قال
 ويخاف لؾحاجة، شبفةٍ  أو حرامٍ  يف والقققع ،ربالص   ةوقؾ   طسخ  بالت   فقفؿا الػتـة خشكتُ 
 يف أو ،باصؾ ويف ،إسراف يف إكػاقف أو الؿال بحؼقق والبخؾ والبطر إشر مـ الغـك يف

 .(1)«مػاخر

 فتـة مـ باهلل تعقذ   وهق «الِ ج  الد   قِح ِس الؿَ  ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ وَ » ققلف: :طشر الحادي
هشام بـ طامر  حديث يف كؿا :قاالدك يف الؽائـة الػتـ أطظؿ وهل الدجال، الؿسقح

 ٌق ؾْ َخ  ةِ اطَ الس   امِ قَ ى قِ لَ إِ  مَ آدَ  ِق ؾْ َخ  نَ قْ ا بَ مَ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَل  سؿعت قال:  إكصاري

                                                           
 (. 28/ 77) «شرح صحقح مسؾؿ» (7)
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 (5أحاديث الاستعاذة )

 .(1)«الِ ج  الد   ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  رُ بَ كْ أَ  ةٌ ـَ تْ فِ » :ويف رواية اإلمام أحؿد، رواه مسؾؿ «الِ ج  الد   نَ مِ  رُ بَ كْ أَ 

 مـ يده طؾك يظفر ما هل الدجال الؿسقح بػتـة لؿرادوا» : الشوكاين قال
 الؿشتؿؾة إحاديث ذلؽ طؾك اشتؿؾت كؿا إيؿاكف، ػعُ َض  مـ هبا ؾ  ِض يُ  التل إمقر
 .(2)«إمقر تؾؽ مـ اسلؾـ   يظفر وما خروجف وذكر ذكره طؾك

 فهي: الحديث هرا في ملسو هيلع هللا ىلص بيّ الىَّ  بها دعا التي الثتالثَّ  ألامىز  اوأمَّ 

 ًٓ  .«دِ رَ البَ وَ  ِج ؾْ الث   اءِ ؿَ بِ  ايَ ايَ طَ َخ  يـ  طَ  ْل ِس اغْ  م  فُ الؾ  » ققلف: :أّو

 يف فنن :هبضد   يداوى الداء أن الػؼف: مـ الحديث هذا ويف» : الؼقم ابن قال
 الؿاء إن   يؼال: وٓ البارد، والؿاء دُ رَ والبَ  ؾُج الث   هُيضاد   ما والحريؼ الحرارة مـ الخطايا

 يف لقس ما وتؼقيتف الجسؿ تصؾقب مـ البارد الؿاء يف ٕن   خ:القَس  إزالة يف أبؾغ الحار  
 الؼؾب يـظػ بؿا مداواهتا فالؿطؾقب واإلرخاء، دكقسالت   ـ:يْ أثَر  تقجب والخطايا الحار،

 .(3)«إمريـ هذيـ إلك إشارةٌ  درَ والبَ  ؾجوالث   البارد الؿاء فذكر ويصؾ بف،

 ػكظ   أي: :«سِ كَ الد   نَ مِ  َض قَ بْ إَ  َب وْ الث   َت قْ ؼ  كَ  اؿَ كَ  اايَ طَ الَخ  نَ مِ  يبِ ؾْ قَ  ق  كَ وَ » ققلف: :اثاكقً 
 الذكقب مـ قؾبف كظافة شّبف :الدكس مـ إبقض الثقب ػتكظ   كؿا كقبالذ   مـ قؾبل
 بخالف أضفر، إبقض الثقب يف الدكس زواَل  ٕن الدكس: مـ إبقض الثقب بـظافة
 ،فقف لؿاكعٍ  ذلؽ يظفر ولؿ ،الغسؾ بعد الدكس أثرُ  فقف يبؼك ؿارب   ففنك   :إلقان سائر

 مـ قؾبف يـظػ أن التشبقف هذا مـ والؼصد فقف، أثر كؾ   يظفر فنكف ،إبقض بخالف
 ما. أثرٌ  فقف يبؼ فؾؿ ،الدكس مـ الؿـظػ إبقض الثقب كـظافة الذكقب

ِ قْ بَ  ْد اطِ بَ وَ » ققلف: :اثالثً   «ِب رِ غْ الؿَ وَ  ِق رِ ْش الؿَ  نَ قْ بَ  َت ْد اطَ بَ  اؿَ كَ  ايَ ايَ طَ َخ  نَ قْ بَ وَ  يـ
 مؿا والققاية هبا، الؿماخذة وترك ،الخطايا مـ حصؾ ما محق :هـا بالؿباطدة والؿراد

 يف يقجد ٓ فٕك   البعد: يف مبالغةً  والؿغرب الؿشرق ببعد ذلؽ فوشب   مـفا، يؼع لؿ

                                                           
 (.4/21) «مسـد أحؿد»(، و2946) «صحقح مسؾؿ» (7)
 (. 744)ص  «تحػة الذاكريـ» (2)
 (.291/ 4) «زاد الؿعاد» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  



.  
 891 

 

 (5أحاديث الاستعاذة )

 .(1)«الِ ج  الد   ةِ ـَ تْ فِ  نْ مِ  رُ بَ كْ أَ  ةٌ ـَ تْ فِ » :ويف رواية اإلمام أحؿد، رواه مسؾؿ «الِ ج  الد   نَ مِ  رُ بَ كْ أَ 

 مـ يده طؾك يظفر ما هل الدجال الؿسقح بػتـة لؿرادوا» : الشوكاين قال
 الؿشتؿؾة إحاديث ذلؽ طؾك اشتؿؾت كؿا إيؿاكف، ػعُ َض  مـ هبا ؾ  ِض يُ  التل إمقر
 .(2)«إمقر تؾؽ مـ اسلؾـ   يظفر وما خروجف وذكر ذكره طؾك

 فهي: الحديث هرا في ملسو هيلع هللا ىلص بيّ الىَّ  بها دعا التي الثتالثَّ  ألامىز  اوأمَّ 

 ًٓ  .«دِ رَ البَ وَ  ِج ؾْ الث   اءِ ؿَ بِ  ايَ ايَ طَ َخ  يـ  طَ  ْل ِس اغْ  م  فُ الؾ  » ققلف: :أّو

 يف فنن :هبضد   يداوى الداء أن الػؼف: مـ الحديث هذا ويف» : الؼقم ابن قال
 الؿاء إن   يؼال: وٓ البارد، والؿاء دُ رَ والبَ  ؾُج الث   هُيضاد   ما والحريؼ الحرارة مـ الخطايا

 يف لقس ما وتؼقيتف الجسؿ تصؾقب مـ البارد الؿاء يف ٕن   خ:القَس  إزالة يف أبؾغ الحار  
 الؼؾب يـظػ بؿا مداواهتا فالؿطؾقب واإلرخاء، دكقسالت   ـ:يْ أثَر  تقجب والخطايا الحار،

 .(3)«إمريـ هذيـ إلك إشارةٌ  درَ والبَ  ؾجوالث   البارد الؿاء فذكر ويصؾ بف،

 ػكظ   أي: :«سِ كَ الد   نَ مِ  َض قَ بْ إَ  َب وْ الث   َت قْ ؼ  كَ  اؿَ كَ  اايَ طَ الَخ  نَ مِ  يبِ ؾْ قَ  ق  كَ وَ » ققلف: :اثاكقً 
 الذكقب مـ قؾبف كظافة شّبف :الدكس مـ إبقض الثقب ػتكظ   كؿا كقبالذ   مـ قؾبل
 بخالف أضفر، إبقض الثقب يف الدكس زواَل  ٕن الدكس: مـ إبقض الثقب بـظافة
 ،فقف لؿاكعٍ  ذلؽ يظفر ولؿ ،الغسؾ بعد الدكس أثرُ  فقف يبؼك ؿارب   ففنك   :إلقان سائر

 مـ قؾبف يـظػ أن التشبقف هذا مـ والؼصد فقف، أثر كؾ   يظفر فنكف ،إبقض بخالف
 ما. أثرٌ  فقف يبؼ فؾؿ ،الدكس مـ الؿـظػ إبقض الثقب كـظافة الذكقب

ِ قْ بَ  ْد اطِ بَ وَ » ققلف: :اثالثً   «ِب رِ غْ الؿَ وَ  ِق رِ ْش الؿَ  نَ قْ بَ  َت ْد اطَ بَ  اؿَ كَ  ايَ ايَ طَ َخ  نَ قْ بَ وَ  يـ
 مؿا والققاية هبا، الؿماخذة وترك ،الخطايا مـ حصؾ ما محق :هـا بالؿباطدة والؿراد

 يف يقجد ٓ فٕك   البعد: يف مبالغةً  والؿغرب الؿشرق ببعد ذلؽ فوشب   مـفا، يؼع لؿ

                                                           
 (.4/21) «مسـد أحؿد»(، و2946) «صحقح مسؾؿ» (7)
 (. 744)ص  «تحػة الذاكريـ» (2)
 (.291/ 4) «زاد الؿعاد» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار891
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 ،مستحقٌؾ  والؿغرب الؿشرق التؼاء وٕن   :والؿغرب الؿشرق بقـ امؿ   أبعد الؿشاهدات
 ة.ق  بالؽؾ   اقرتاٌب  مـف لفا يبؼك ٓ  أ أراد ففؽلك  

 إزمـة إلك إشارةٌ  الثالث الدطقات يف يؽقن أن يحتؿؾ» : الؽرماين قال
 .(1)«لؾؿاضل والغسؾ لؾحال، والتـؼقة لؾؿستؼبؾ، فالؿباطدة الثالثة،
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(1) 

 كِ رَ دَ وَ  ،ءِ اَل البَ  دِ فْ َج  نْ مِ  اهللِ بِ  واذُ و  عَ تَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  هريرة أبل طـ -8
 .(1)ومسؾؿ البخاري رواه .«اءِ َد طْ إَ  ةِ اتَ ؿَ َش وَ  ،اءِ َض الؼَ  وءِ ُس وَ  ،اءِ ؼَ الش  

 ،ؼاءالش   كِ رَ ودَ  البالء، جفد مـ ذيتعق   ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـ   انَ كَ » الحديث: روايات بعض ويف
 .(2)«إطداء وشؿاتة الؼضاء، وسقء

 أزبعت: أمىز   من باهلل ذعىُّ التَّ  فيه الحديث وهرا

 لف صاقة ٓ وما ،ةٍ ومشؼ   ةٍ شد   مـ الؿرء يصقب ما كؾ   وهق :«ءِ اَل البَ  دِ فْ َج » إول:
 دفعف. طؾك يؼدر وٓ ،بحؿؾف

 كؼقض ؼاءوالش   الشلء، إلك والقصقل حققالؾ   هق كرَ الد   :«اءِ ؼَ الش   كِ رَ دَ » الثاين:
 أخرة. أمقر ويف ،كقاالد   أمقر يف ذلؽ ويؽقن الفالك، إلك ييمد   ما أو الفالك وهق السعادة،

 يف يققعف أو اإلكسان يسقء ما وهق ،ل  ِض ؼْ الؿَ  سقء أي: :«اءِ َض الؼَ  وءِ ُس » الثالث:
 والخاتؿة. ،والقلد وإهؾ ،والؿال الـػس يف طام   وهق الؿؽروه،

 العدو   بػرح ،مبؾغٍ  أشدّ  ػسالـ   مـ ويبؾغ ،الؼؾب لُ يـؽَ  ما :«اءِ َد طْ إَ  ةِ اتَ ؿَ َش » رابع:ال
 يعاديف. بؿـ تـزل ةٍ ببؾق  

 وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل دطاء مـ كان قال:  طؿر بـ اهلل طبد وطـ -9
 .(3)مسؾؿ رواه .«َك طِ َخ َس  قعِ ؿِ َج وَ  ،َك تِ ؿَ ؼْ كِ  ةِ اءَ َج فُ وَ  ،َك تِ قَ افِ طَ  لِ و  َح تَ وَ  َك تِ ؿَ عْ كِ  الِ وَ زَ  نْ مِ  َك بِ 

                                                           
 .ملسو هيلع هللا ىلص( مـ فعؾف 2717(، وهق طـد مسؾؿ )6676) «صحقح البخاري» (7)
 (.2717) «صحقح مسؾؿ»(، و6147) «صحقح البخاري» (2)
 (.2719) «صحقح مسؾؿ» (1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح

  

.  
 5 

 
اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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(1) 

 كِ رَ دَ وَ  ،ءِ اَل البَ  دِ فْ َج  نْ مِ  اهللِ بِ  واذُ و  عَ تَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  هريرة أبل طـ -8
 .(1)ومسؾؿ البخاري رواه .«اءِ َد طْ إَ  ةِ اتَ ؿَ َش وَ  ،اءِ َض الؼَ  وءِ ُس وَ  ،اءِ ؼَ الش  

 ،ؼاءالش   كِ رَ ودَ  البالء، جفد مـ ذيتعق   ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـ   انَ كَ » الحديث: روايات بعض ويف
 .(2)«إطداء وشؿاتة الؼضاء، وسقء

 أزبعت: أمىز   من باهلل ذعىُّ التَّ  فيه الحديث وهرا

 لف صاقة ٓ وما ،ةٍ ومشؼ   ةٍ شد   مـ الؿرء يصقب ما كؾ   وهق :«ءِ اَل البَ  دِ فْ َج » إول:
 دفعف. طؾك يؼدر وٓ ،بحؿؾف

 كؼقض ؼاءوالش   الشلء، إلك والقصقل حققالؾ   هق كرَ الد   :«اءِ ؼَ الش   كِ رَ دَ » الثاين:
 أخرة. أمقر ويف ،كقاالد   أمقر يف ذلؽ ويؽقن الفالك، إلك ييمد   ما أو الفالك وهق السعادة،

 يف يققعف أو اإلكسان يسقء ما وهق ،ل  ِض ؼْ الؿَ  سقء أي: :«اءِ َض الؼَ  وءِ ُس » الثالث:
 والخاتؿة. ،والقلد وإهؾ ،والؿال الـػس يف طام   وهق الؿؽروه،

 العدو   بػرح ،مبؾغٍ  أشدّ  ػسالـ   مـ ويبؾغ ،الؼؾب لُ يـؽَ  ما :«اءِ َد طْ إَ  ةِ اتَ ؿَ َش » رابع:ال
 يعاديف. بؿـ تـزل ةٍ ببؾق  

 وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل دطاء مـ كان قال:  طؿر بـ اهلل طبد وطـ -9
 .(3)مسؾؿ رواه .«َك طِ َخ َس  قعِ ؿِ َج وَ  ،َك تِ ؿَ ؼْ كِ  ةِ اءَ َج فُ وَ  ،َك تِ قَ افِ طَ  لِ و  َح تَ وَ  َك تِ ؿَ عْ كِ  الِ وَ زَ  نْ مِ  َك بِ 

                                                           
 .ملسو هيلع هللا ىلص( مـ فعؾف 2717(، وهق طـد مسؾؿ )6676) «صحقح البخاري» (7)
 (.2717) «صحقح مسؾؿ»(، و6147) «صحقح البخاري» (2)
 (.2719) «صحقح مسؾؿ» (1)
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 يؽقن ٓ ذلؽ ٕن   كعؿتف: زوال مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل استعاذ» : الشوكاين قال
 ّٓ  طؾك الـعؿ تؼتضقف بؿا كالبخؾ: وتؼتضقف فتستحؼ   ما طؾك والؿضل   شؽرها طدم طـدإ

 إخراجف. يجب ما إخراجو ،والؿقاساة ؽرالش   مـ طؾقف يجب ما تلدية مـ صاحبفا

 اهلل فاختص   قد كان إذا فٕك   سبحاكف: طافقتف لتحق   مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل اأيًض  واستعاذ
 فنن اريـ،الد   بشر   قَب ِص أُ  فؼد طـف لتتحق   فننْ  ـ،يْ ارَ الد   بخقر ضػر فؼد بعافقتف، سبحاكف
 وأخرة. كقاالد   أمقر صالح هبا يؽقن العافقة

 مـ بف أحؾ   فؼد العبد مـ اكتؼؿ إذا ٕكف سبحاكف: اهلل كؼؿة اءةجفُ  مـ ملسو هيلع هللا ىلص واستعاذ
 جاءةوالػُ  .اجؿقعً  اجتؿعقا وإن الؿخؾقققـ بسائر عُ فَ دْ تَ ْس يُ  وٓ دفعف، طؾك يؼدر ٓ ما البالء
 بذلؽ. يعؾؿ أن غقر مـ بغتةً  جاءه إذا :مػاجلةً  فاجله من

 هؾؽ فؼد ،لعبدا طؾك سخط إذا سبحاكف ٕكف سخطف: جؿقع مـ ملسو هيلع هللا ىلص واستعاذ
 الصادق قال ولفذا :سبب وبليسر شلءٍ  أدكك يف خطالس   كان ولق وخسر، وخاب

 .(1)«سخطٍ  لؽؾ   شامؾة العبارة هبذه وجاء .«َك طِ َخ َس  قعِ ؿِ َج وَ » الؿصدوق:

 يك  إِ  م  فُ الؾ  » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان قال:  طّؿف طـ طالقة، بـ زياد وطـ -31
 .(2)الرتمذي رواه .«اءِ وَ هْ إَ وَ  الِ ؿَ طْ إَ وَ  ِق اَل ْخ إَ  ِت ارَ ؽَ ـْ مُ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ 

 :مىكساث   ثالثت من الاستعاذة على الحديث هرا اشتمل
 أي: :الؿقصقف إلك ػةالص   إضافة باب مـ وهذا «ِق اَل ْخ إَ  اُت رَ ؽَ ـْ مُ » أحدها:
 شر   كؾ   لجؾب اسببً  تؽقن الؿـؽرة إخالق ٕن ؛ملسو هيلع هللا ىلص مـفا واستعاذ الؿـؽرة، إخالق

 خقر. كؾ ودفع

 والؿعاصل. كقبالذ   وهل الؿـؽرة، إطؿال أي: :«الِ ؿَ طْ إَ  اُت رَ ؽَ ـْ مُ » والثاين:

 إفعال بإطؿال: والؿراد الباصـة، إطؿال بإخالق: الؿراد العؾؿاء: بعض وقال

                                                           
 ( باختصار يسقر. 152 -157)ص  «تحػة الذاكريـ» (7)
 (.471/ 1) «صحقح الرتمذي»(، وصححف إلباين يف 1597) «جامع الرتمذي» (2)
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 (6أحاديث الاستعاذة )

 استعاذةً  «الِ ؿَ طْ إَ وَ  ِق اَل ْخ إَ  اِت رَ ؽَ ـْ مُ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ققلف: فقؽقن ،(1)الظاهرة
 وباصـفا. ضاهرها الذكقب مـ

 التل هل ٕهنا :إهقاء مـ ملسو هيلع هللا ىلص واستعاذ ،هقى جؿع «اءِ وَ هْ إَ  اُت رَ ؽَ ـْ مُ » والثالث:
 وآكحرافات. الؿخالػات أكقاع طـفا وتـشل ،ر  الش   يف عُ ققِ تُ 

 نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » دطائف: يف يؼقل كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن  طائشة وطـ -33
 .(2)«ْل ؿَ طْ أَ  مْ لَ  امَ  ر  َش وَ  ُت ؾْ ؿِ طَ  امَ  ر  َش 

 اومؿ   العبد طؿؾف امؿ   شر   كؾ   تعؿ   التل الجامعة آستعاذات مـ آستعاذة وهذه
 ف.ؾْ يعؿَ  لؿ

 شر ومـ طؿؾفا قد التل أطؿالف شر   مـ ملسو هيلع هللا ىلص استعاذ وقد» : الشوكاين قال
 ،يعؾؿفا التل إمقر شر   مـ -إخرى الرواية يف- ملسو هيلع هللا ىلص استعاذ كؿا ا،سقعؿؾف التل أطؿالف
ٓ   بف، لقؼتدوا ٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص مـف تعؾقؿ وهذا :يعؾؿفا ٓ التل إمقر شرور ومـ  فجؿقع وإ

 -وٓحؼف سابؼف- يعؾؿف ما وجؿقع فقفا، شر   ٓ خقرٌ  فاكؾ   -وٓحؼفا سابؼفا- أطؿالف
 .(3)«هشر   مـ ومعصقمٌ  مقّسرٌ  هق

 طؿؾتف ما بسبب هق إكؿا ر  الش   مـ العبد يصقب ما أن إلك إشارةٌ  آستعاذة هذه ويف
 اهلل قال كؿا :الؿباشر العامؾ هق يؽـ لؿ وإن ،اسالـ   أيدي طؿؾتف ما بسبب أو يداه،

 ،[11:]الشقرى ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ تعالك:
 ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ تعالك: وقال
 .[25:]إكػال ﴾ی

 ،شموكف صالح يف  اهلل إلك افتؼاره وشّدة اإلكسان ضعػ طؾك دٓلةٌ  اأيًض  وفقفا
 فرب   طـ لف كغـً  ٓ وأكف أطؿالف، ئاتوسق   ،كػسف شرور مـ والققاية ،أمقره واستؼامة

                                                           
 (. 51/ 71) «تحػة إحقذي»اكظر:  (7)
 (.2776) «صحقح مسؾؿ» (2)
 (. 157)ص  «تحػة الذاكريـ» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

ة894
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 (6أحاديث الاستعاذة )

 استعاذةً  «الِ ؿَ طْ إَ وَ  ِق اَل ْخ إَ  اِت رَ ؽَ ـْ مُ  نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » ققلف: فقؽقن ،(1)الظاهرة
 وباصـفا. ضاهرها الذكقب مـ

 التل هل ٕهنا :إهقاء مـ ملسو هيلع هللا ىلص واستعاذ ،هقى جؿع «اءِ وَ هْ إَ  اُت رَ ؽَ ـْ مُ » والثالث:
 وآكحرافات. الؿخالػات أكقاع طـفا وتـشل ،ر  الش   يف عُ ققِ تُ 

 نْ مِ  َك بِ  وذُ طُ أَ  يك  إِ  م  فُ الؾ  » دطائف: يف يؼقل كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن  طائشة وطـ -33
 .(2)«ْل ؿَ طْ أَ  مْ لَ  امَ  ر  َش وَ  ُت ؾْ ؿِ طَ  امَ  ر  َش 

 اومؿ   العبد طؿؾف امؿ   شر   كؾ   تعؿ   التل الجامعة آستعاذات مـ آستعاذة وهذه
 ف.ؾْ يعؿَ  لؿ

 شر ومـ طؿؾفا قد التل أطؿالف شر   مـ ملسو هيلع هللا ىلص استعاذ وقد» : الشوكاين قال
 ،يعؾؿفا التل إمقر شر   مـ -إخرى الرواية يف- ملسو هيلع هللا ىلص استعاذ كؿا ا،سقعؿؾف التل أطؿالف
ٓ   بف، لقؼتدوا ٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص مـف تعؾقؿ وهذا :يعؾؿفا ٓ التل إمقر شرور ومـ  فجؿقع وإ

 -وٓحؼف سابؼف- يعؾؿف ما وجؿقع فقفا، شر   ٓ خقرٌ  فاكؾ   -وٓحؼفا سابؼفا- أطؿالف
 .(3)«هشر   مـ ومعصقمٌ  مقّسرٌ  هق

 طؿؾتف ما بسبب هق إكؿا ر  الش   مـ العبد يصقب ما أن إلك إشارةٌ  آستعاذة هذه ويف
 اهلل قال كؿا :الؿباشر العامؾ هق يؽـ لؿ وإن ،اسالـ   أيدي طؿؾتف ما بسبب أو يداه،

 ،[11:]الشقرى ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ تعالك:
 ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ تعالك: وقال
 .[25:]إكػال ﴾ی

 ،شموكف صالح يف  اهلل إلك افتؼاره وشّدة اإلكسان ضعػ طؾك دٓلةٌ  اأيًض  وفقفا
 فرب   طـ لف كغـً  ٓ وأكف أطؿالف، ئاتوسق   ،كػسف شرور مـ والققاية ،أمقره واستؼامة

                                                           
 (. 51/ 71) «تحػة إحقذي»اكظر:  (7)
 (.2776) «صحقح مسؾؿ» (2)
 (. 157)ص  «تحػة الذاكريـ» (1)
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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ـٍ  صرفة ومقٓه دهوسق    مـ يشاء لؿـ والفادي والسداد، التقفقؼ ولل   سبحاكف فنكف :طق
 اه.سق رب   ٓ العباد،

 الحؿد وهلل الباب، هذا يف جؿعف أردت ما -اهلل بحؿد- تؿ الجامع ذعق  الت   وهبذا
 .اوباصـً  اضاهرً  الشؽر ولف ،اوآخرً  ًٓ أو  

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿
 ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ﴿ ،[75 ]إحؼاف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ
 .[727 ]البؼرة: ﴾ٺ

 ألٍػ  طام أخرة، جؿادى شفر مـ طشر امسالخ إحد يقم صبقحة مـف الػراغ وكان
  لؾفجرة. وطشريـ وخؿسٍ  وأربعؿائة

 وصحبف آلف وطؾك ،محؿدٍ  ـاكبق   طؾك وسؾؿ اهلل كوصؾ   العالؿقـ، رب   هلل والحؿد
 أجؿعقـ.
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 726 .... واهلل أكرب فضائؾ الؽؾؿات إربع: سبحان اهلل، والحؿد هلل، وٓ إلف إٓ اهلل،-29
 711 .................................... فضائؾ أخرى لفمٓء الؽؾؿات إربع-11
ّٓ اهلل-17  714 ........................................ فضائؾ كؾؿة التقحقد ٓ إلف إ
ّٓ اهلل-12  719 ................................ فضائؾ أخرى لؽؾؿة التقحقد ٓ إلف إ
ّٓ اهلل شروط ٓ-11  741 ...................................................... إلف إ
ّٓ اهلل-14  748 ................................. مدلقل ومعـك كؾؿة التقحقد ٓ إلف إ
ّٓ اهلل-15  752 ............................................ كقاقض شفادة أن ٓ إلف إ
 756 .......................... بقان فساد الّذكر بآسؿ الؿػرد مظفرا أو مضؿرا-16
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 281 ............................ أهؿّقة العـاية بإلػاظ الـبقية يف الّذكر والدطاء-68
 287 ............................................ التحذير مـ آطتداء يف الدطاء-69
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار898
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
 وث العلميث واإلفتاءورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  
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 اململكث العربيث السعوديث

 رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء
 مكتب املفيت العام

 

 بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ مـ طبد العزيز
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

 واإليؿان، آمقـ.

 :أما بعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

فؼد وصؾـل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
 «فؼف إدطقة وإذكار»حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق 

كان معؾقًما، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقًرا؛ لؿا تضؿـتف مـ شرح 
 ؿؾةجها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، وإدطقة وإذكار، وبقان فقائد

ٓ حقل وٓ »، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقًطا
 والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«ققة إٓ باهلل

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
  .مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب

 والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.
 

 السعوديثمفيت اعم اململكث العربيث 
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 878 ................................................ (2أحاديث آستعاذة ) -227
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اململكث العربيث السعوديث  

رئاسث إدارة ابلحوث العلميث واإلفتاء  
مكتب املفيت العام  

 

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة آبـ الؽريؿ صاحب الػضقؾة الشقخ   
طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد البدر، وفؼف اهلل لؽؾ خقر، وزاده مـ العؾؿ 

واإليؿان، آمقـ.  

ٌ طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف،  سالم أما بعد : 

فؼد وصـؾل كتابؽؿ الؽريؿ وصؾؽؿ اهلل بحبؾ الفدى والتقفقؼ، وما أشرتؿ إلقف 
حقل ما وفؼؽؿ اهلل لف مـ الؼقام بربكامج كافع لؾؿسؾؿقـ، وهق  « فؼف إدطقة وإذكار » 

ًا؛ لؿا تضـؿتف مـ شرح  ًا، وقد اصؾعت طؾك جؿؾة مـ ذلؽ فسررت هبا كثقر كان معؾقم
إدطقة وإذكار، وبقان فقائد ها ومعاكقفا وما ورد فقفا مـ أيات وإحاديث، و ج ؿؾة  

ًا ما اصؾعت طؾقف خؿسة وخؿسقن مقضقط ، آخرها الؽالم طؾك كؾؿة  « ٓ حقل وٓ 
ققة إٓ باهلل والذي أوصقؽؿ بف هق صبع ما تؿ مـ ذلؽ وكشره بقـ الـاس؛ لقعؿ الـػع .«  

بف مع مقاصؾة الجفقد والعؿؾ يف هذا الربكامج الؿػقد الـافع لؾؿسؾؿقـ، ضاطػ اهلل 
مثقبتؽؿ وأمدكؿ بعقكف وتقفقؼف، وكػع بجفقدكؿ جؿقع الؿسؾؿقـ؛ إكف سؿقع قريب .  

والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.  
 

مفيت اعم اململكث العربيث  السعوديث  
ورئيس ويئث كتار العلماء وإدارة ابلح وث العلميث واإلفتاء  

  

فقه األدعية واألذكار904


