
انصحاتح انزٌٍ دعا هلى 

 اننيب

 -.صهى اهلل عهٍو ًسهى-

يٍ خالل انراسٌخ انكثري نإلياو 

 -.سمحًو اهلل-انثخاسي 

 .أبو عبدالله ابن عبدالقادر الرايس: مجعها ورتبها



انصحاتح انزٌٍ دعا هلى 

 اننيب

 -.صهى اهلل عهٍو ًسهى-

يٍ خالل انراسٌخ انكثري نإلياو 

 -.سمحًو اهلل-انثخاسي 

 .أبو عبدالله ابن عبدالقادر الرايس: مجعها ورتبها
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 .تسى اهلل انشمحٍ انشحٍى

 .تُطئت

أٌ ًأشيذ ًاَخشٌٍ، األًنني إنو اهلل، إال إنو ال أٌ ًأشيذ انعاملني، سب هلل احلًذ

ًيٍ ًصحثو آنو ًعهى عهٍو ًسهى صم  انهيى.ًاننثٍني انشسم خري ًسسٌنو، عثذاهلل حمًذًا

.انذٌٍ ٌٌو إىل تإحساٌ ذثعيى

أيا تعذ، فقذ  ًفق اهلل ذعاىل ًأعاٌ تفضهو ًكشيو إىل قشاءج انراسٌخ انكثري نإلياو 

؛ فاَرقٍد ينو فٌائذ عذج ًيسائم مجح، ًدما ذرثعرو تاجلًع ًضى اننظري إىل -سمحو اهلل-انثخاسي 

0  َظريه

 -".صهى اهلل عهٍو ًسهى-انصحاتح انزٌٍ دعا هلى اننيب "

فٌقفد ًهلل احلًذ عهى ذسعح عشش صحاتٍا، ًأسجٌ أٌ ال ٌكٌٌ قذ فاذين شًء يف انراسٌخ 

-. صهى اهلل عهٍو ًسهى-انكثري دمٍ دعا هلى اننيب 

 0عًهً يف اجلًع ًانرتذٍة

.سذثد انصحاتح عهى حشًف املعجى -

.(0..ص../)0 أركش احلذٌث دًٌ سنذه، ثى أرٌهو تزكش اجملهذ ًانصفحح ىكزا -

خشجد األحادٌث ختشجيا خمرصشا، ثى يرى يا ًجذخ كالو انعهًاء يف احلكى عهٍو  -

.َقهرو
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تانٌاً فإٌ احلذٌث أخشجو انثخاسي يف انراسٌخ " ًأخشجو0 "ًحٍث صذسخ انرخشٌج تـ -

.انكثري يف املٌضع املشاس إنٍو

0 َثيد عهى تعض األحادٌث انيت فاذد انذكرٌس حمًذ تٍ عثذانكشٌى تٍ عثٍذ يف كراتو -

".ختشٌج األحادٌث املشفٌعح املسنذج يف كراب انراسٌخ انكثري"

.اعرًذخ يف انعزً عهى طثعح انناشش املرًٍز -

.خرًد تانفيشس -

. ىزا ًتاهلل عهى كم خري أسرعني ًىٌ حسيب ًَعى انٌكٍم

https://t.me/kayyid
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. أوظ به مبلل 

. (فٍو، ًيف ِاٌو ًًٌذه)0 ، ٌمٌييفَّ  دػٌج اٌنيبئًٔ ألػشف 0 ، لايػٓ أٔظ 

(14: ص/7)
1

. تَلُِب به حعلبت العىبشي

ِةِ، أْ اٌرٍة  0 اعرغفش يل، فماي0 ، لٍد حذشّو أٔو أذى اٌنيبػٓ ٍِِماَ تٓ اٌرٍَّ

2(612: ص/2 ).، شالشا(اٌٍيُ اغفشْ ٌٍرٍة ًاسمحْوُ)

.الحبسث به عمشَ الغٍمً الببٌلً

. اعرغفش يل0  يف حعح اٌٌداع ، فمٍدػٓ احلاسز تٓ ػّشً ، أٔو أذى سعٌي اهلل 

3(235: ص/10). (غفش اهلل ٌىُ)0 فماي

، 660)ٍٗضيٌ فٜ طحٞحٔ  (6380، 6378، 6344، 6334) ٗأخشج اىثخاسٛ فٜ طحٞحٔ 1

ٍُل أّش، أدُع هللا ىٔ، قاه: قاىد أٍٜ: عِ أّش قاه (2481، 2480 اللٍم أمخش ): ٝا سص٘ه هللا، خاد

 .(مبلً ََلذي، َببسك لً فٍمب أعطٍتً
ًُ: "(402: ص/9)قاه فٜ ٍجَع اىزٗائذ . (63: ص/2)ٗأخشجٔ اىطثشاّٜ فٜ اىَعجٌ اىنثٞش 2 ْيقا ٍِ ٗ

ثِّق٘ا ُٗ ".تِ اىرية سٗٙ عْٔ اثْاُ، ٗتقٞح سجاىٔ 
َظُِّْف فٜ األدب اىَفشد 3 َُ ٗأحَذ  (4227، 4226)، ٗاىْضائٜ فٜ صْْٔ (1148)ٗأخشجٔ ٍط٘ال اى

ٕٗزا اىحذٝث ٍَا ". ٕزا حذٝث طحٞح اإلصْاد: "، ٗاىحامٌ فٜ ٍضرذسمٔ ٗقاه(15972)فٜ اىَضْذ 

 .فاخ اىذمر٘س ٍحَذ تِ عثذاىنشٌٝ تِ عثٞذ
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.حصٍه به أَط الىٍشلً 

. (ادُْ ِين) 0، فمايػٓ حصني تٓ أًط أٔو لذَ تاتً ٌو املذٌنحَ، ػٍى ػيذ سعٌي اهلل 

4(331: ص/3). ًدػا ٌوفٌظغ ٌذهُ ػٍى سأعو، فّغح ًظيو، 

.حىظلت به ِحْزٌَم

ٌا سعٌي اهلل، ئًٔ سظًٌ رً عٍّٓ، ًىزا 0 لاي حِز0ٌُ ػٓ حنظٍح تٓ حنٍفح تٓ حِزٌُ، لاي

تاسن اهلل )0 ، فأخز تٍذي، ًِغح تشأعً، ًلاي(ذؼاي ٌا غالَ)0 أصغشُ تينَّ، فغِّّدْ ػٍٍو، لاي

تاعُ اهلل؛ 0 فشأٌدُ حنظٍح ٌإذى تاإلٔغاْ اٌٌاسَ فٍَّغَحُ تٍذِهِ ًٌمٌي. (تٌُسن فٍه)0  أً(فٍه

5(385: ص/3). فٍزىةُ اٌٌَسََُ

.شمعُن، أبُ سٌحبوت األوصبسي

ِٓ حيشعنا اٌٍٍٍح، فأدػٌَ ٌو تذػاءٍ )0  راخ ٌٍٍح، فمايأٔو واْ ِغ اٌنيب 0 ػٓ أتً سحيأح

 (ٌصٍةُ تو فعًٍا؟

 (ممّٓ أٔد؟)0 لاي. أٔا0 لاي سظً

فالْ تٓ فالْ، فذٔا، فأخز ٌنفُطُ شٍاتَو، شُ اعرفرح تاٌذػاء، فٍّّا مسؼدُ ِا ٌذػٌ تو، 0 لاي

0  تذًْ ِا دػا ٌألٔصاسي، شُ لايًدػا يلأٔا سظًٌ ٌا سعٌي اهلل، فغأٌين وّا عأٌو، 0 لٍدُ

 .ٕٗزا اىحذٝث ٍَا فاخ اىذمر٘س ٍحَذ تِ عثذاىنشٌٝ تِ عثٞذ. (5065)ٗأخشجٔ اىْضائٜ فٜ صْْٔ  4
، 3477)، ٗفٜ اىنثٞش (2869)، ٗاىطثشاّٜ فٜ األٗصط (20665)أخشجٔ أحَذ ٍط٘ال فٜ اىَضْذ  5

".سجاىٔ ثقاخ: "(210: ص/4)، قاه فٜ ٍجَع اىزٗائذ (3501
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، (حشَُِد اٌناس ػٍى ػني عَيِشَخْ يف عثًٍ اهلل، ًحشِد اٌناس ػٍى ػني دِؼد ِٓ خشٍح اهلل)

 6(442: ص/5). ًلاي اٌصاٌصح فأٔغٍرُيا

. عبذالشحمه به أبً مبلل

0  ِٓ آٌٍّ، لاي أٔو لذَ ػٍى سعٌي اهلل ػٓ ػثذاٌشمحٓ تٓ أتً ِاٌه 

 7(0150 ص/10. )ًدػا يل تاٌربوحفأعٍّدُ، فّغح ػٍى سأعً، 

. عبذهللا به جعفش به أبً طبلب

 ٌٌ سأٌرين ًلُصََُ ًػثٍذَاهلل تٓ ػثاط ٍٔؼة، ئر ِشَّ تنا اٌنيب 0 ػٓ ػثذاهلل تٓ ظؼفش لاي

، فحٍّو ًساءه (اسفؼٌه ئيلّ)0 ، فحٍّين أِاِو، ًلاي ٌمصُ(اسفؼٌا ىزا ئيلّ)0 ػٍى داترو، فماي

فىاْ ػثٍذاهلل أحةَّ ئىل ػثّاط ِٓ لصُ، فٍُ ٌغرحً أْ حًَََّ لصُ ًذشوو، فّغح ػٍى سأعً 

 8(371: ص/8). (اٌٍيُ اخٍفْ ظؼفشًا يف ًٌذه)0 شالشا، وٍّا ِغح لاي

                                            
، ٗاىحامٌ فٜ اىَضرذسك (20708)، ٗاتِ أتٜ شٞثح فٜ ٍظْفٔ (17213)ٗأخشجٔ أحَذ فٜ اىَضْذ  6

، (315: ص/8)ٗاىطثشاّٜ فٜ األٗصط ". ٕزا حذٝث طحٞح اإلصْاد ٗىٌ ٝخشجآ: "، ٗقاه(2432)

 ".ال ٝشٗٙ ٕزا اىحذٝث عِ أتٜ سٝحاّح إال تٖزا اإلصْاد، ذفشد تٔ أت٘ ششٝح: "ٗقاه
ٕٗزا اىحذٝث . (199: ص/22)، ٗاىطثشاّٜ فٜ مثٞشٓ (304: ص/7)ٗأخشجٔ اتِ صعذ فٜ طثقاذٔ  7

 .ٍَا فاخ اىذمر٘س ٍحَذ تِ عثذاىنشٌٝ تِ عثٞذ
(. 1379، 1378)، ٗاىحامٌ (12020)، ٗاىطثشاّٜ فٜ اىنثٞش (1760)ٗأخشجٔ أحَذ فٜ اىَضْذ  8

 .ٕٗزا اىحذٝث ٍَا فاخ اىذمر٘س ٍحَذ تِ عثذاىنشٌٝ تِ عثٞذ
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.عبذهللا به الضبٍش 

فخشظدُ ًأٔا ُِرٌُِّ، فأذٍدُ املذٌنح، 0  أهنا محٍد تؼثذاهلل تٓ اٌضتري، لاٌدػٓ أمساء 

، فٌظؼو يف حعشه، شُ دػا ترّشجٍ فنضٌدُ تمثاء، فٌٌذذُو تمثاء، شُ أذٍدُ تو سعٌي اهلل 

شُ ، شُ حنَّىَوُ ترّشج، فّصَّيا، شُ ذفً يف فٍو، فىاْ أًّي شًءٍ دخًَ ظٌفَو سٌكُ سعٌي اهلل 

 9(12: ص/6 ).، فىاْ أًّي ٌٌٌِدٍ ًٌُذ يف اإلعالَدػا ٌو، ًتشَّن ػٍٍو

. عبذهللا به عببط

: ص/7). (ظفَّ اٌمٍُ)0 ، ًلايًدػا يل سأعً، ِغح اٌنيب 0 ػٓ اتٓ ػثاط

134)10 

. عمشَ به ُحشٌج المخضَمً

 .فذػا يل تاٌشصق، رىة تً أتً أً أًِ ئىل اٌنيب 0 ، لايػٓ ػّشً تٓ حُشٌس
 (60: ص/2)

، ًِغح ػٍى فذػا يل تاٌربوح ًأٔا غالَ، أطٍكَ تً أتً ئىل اٌنيب 0 ًػنو أٌعا، لاي

 11(22: ص/4 ).سأعً

                                            
ٗصْذ اىَظْف فٜ اىراسٝخ ٕ٘ ّفضٔ إصْاد . (26، 25)، ٍٗضيٌ (5469، 3909)أخشجٔ اىثخاسٛ ٗ 9

 .اىَ٘ضع األٗه

،  التِ عثاسٗقذ طح دعاء اىْثٜ . [ال ٝراتع عيٞٔ [فٞٔ صعٞذ تِ أّش]: "قاه اىَظْف 10

 (.3756، 75)ٍِ رىل ٍا فٜ طحٞح اىثخاسٛ 
 .، ٗحنٌ عيٞٔ اىشٞخ األىثاّٜ تاىظحح(632)أخشجٔ اىَظْف فٜ األدب اىَفشد  11
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.عٍبر به عبِذ عمشَ األصدي 

، فخَذََِو، ًواْ ِؼو لثً اٌفرح،  أذى اٌنيب ػٓ ِؼار تٓ تشش تٓ ػٍِار أّْ ػٍارًا 

، ًسأٌدُ خامتَ اٌنثٌج، ًحٍَََّوُ ػٍى ٔالح، فٍُ ذَضَيْ ِؼو حرى لُرً ػصّاْ، ًلذََِ هبا ًدػا ٌو

 12(164: ص/8). اٌؼشاق

. غشفت به الحبسث النىذي

دػا ًوأد ٌو صحثح، ًلاذً ِغ ػىشِح تٓ أتً ظيً تآٌٍّ يف اٌشدّج، ًواْ 0 لاي اٌثخاسي

 (212: ص/8).  اٌنيبٌو

. محمذ به أوظ األوصبسي الظفشي المذوً 

 املذٌنح ًأٔا اتٓ عُثٌػٍَْٓ، فَأُذًِ تً لَذََِ اٌنيب 0 ، لايػٓ حمّذ تٓ أٔظ اٌظفشي 

0 ، ًلايتاٌربوح ًدػا يلئٌٍو، فّغح سأعً، ًحط تً حعح اٌٌداع، ًأٔا اتٓ ػشش عنني، 

 .(مسٌه تامسً، ًال ذىنٌه تىنٍيت)

أتً، ًِا شاب ٌِظغ ٌذ اٌنيب ه ِٓ   ِٓ  شًء  وً  فٍمذ ػُِّّشَ أتً حرى شاب0 لاي ٌٌٔظ

(224: ص/1) .سأعو
13 

                                            
ٕٗزا ٍِ األحادٝث . (1525: ص/3)ٗأخشجٔ اىذاسقطْٜ تضْذٓ عِ اىثخاسٛ فٜ اىَؤذيف ٗاىَخريف  12

 .اىرٜ فاذد اىذمر٘س ٍحَذ تِ عثذاىنشٌٝ تِ عثٞذ
13

، (244: ص/19)، ٗاىطثشاّٜ فٜ اىَعجٌ اىنثٞش (213: ص/6) ٗأخشجٔ اىثٖٞقٜ فٜ دالئو اىْث٘ج  

: ص/1)، ٗاىخطٞة فٜ ذيخٞض اىَرشاتٔ فٜ اىشصٌ (11: ص/1)ٗاىذٗالتٜ فٜ اىنْٚ ٗاألصَاء 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-.سضً هللا عىً َعه أمً َأبًٍ-محمذ به حبطب القششً 

ألثٍد ته ِٓ أسض احلثشح، حرى ئرا وند ِٓ املذٌنح 0 ػٓ أَ حمّذ تٓ حاطة لاٌد

تٍٍٍح، أً ٌٍٍرني، طثخد ٌه طثٍخا، ففين احلطة، فخشظد أطٍة، فرناًٌد اٌمذس، فَأْىَفَدْ 

ٌا سعٌي اهلل، ىزا حمّذ تٓ 0 ، فمٍدػٍى رساػه، فمذِد املذٌنح، فأذٍد ته اٌنيب

، شُ ذفً يف فٍه، شُ ظؼً ٌرفً ًدػا تاٌربوححاطة، ًىٌ أًي ِٓ عًَُِّّّ، فّغح ػٍى سأعه، 

ارىة تِاٌثاطِ سبَّ اٌناط، اشف أٔد اٌشايف، ال شفاء ئال شفاؤن، شفاء ) 0ػٍى ٌذن، ًٌمٌي

. (ال ٌغادس عمّا

 14(226: ص/1 ).فّا لّد ته ِٓ ػنذه حرى تشئد ٌذن0 لاٌد

.معبٌَت به أبً عفٍبن

. (اٌٍيُ اظؼٍو ىادٌا ِيذٌا، ًاىذه ًاىذ تو)0  ملؼاًٌحػٓ اتٓ أتً ػَّريج، لاي اٌنيب 

 15(97-96: ص/9) ً(307: ص/6)

                                                                                                                   
= 

فٞٔ ٝعق٘ب تِ ٍحَذ اىزٕشٛ، ٗثقٔ اتِ حثاُ ٗغٞشٓ، : "(48: ص/8)قاه فٜ ٍجَع اىزٗائذ . (370

 ".ٗضّعفٔ جَاعح، ٗتقٞح سجاىٔ ثقاخ
، 6645)، ٗاتِ حثاُ (27466، 18281، 18276، 15453)ٗأخشجٔ أحَذ فٜ اىَضْذ  14

، (6909)، ٗاىحامٌ فٜ ٍضرذسمٔ (364: ص/24: ، 240ٗ: ص/19)، ٗاىطثشاّٜ فٜ مثٞشٓ (6646

 (.175: ص/6)ٗاىثٖٞقٜ فٜ دالئو اىْث٘ج تئصْادٓ عِ اىثخاسٛ 
ٗأخشجٔ أحَذ فٜ اىَضْذ ". ٕزا حذٝث حضِ غشٝة: "، ٗقاه(3842)ٗأخشجٔ اىرشٍزٛ  15

(17895.) 
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: ص/9). (اٌٍيُ ػٍُ ِؼاًٌح احلغاب، ًَلِوِ اٌؼزاب)0  لايًػٓ اتٓ أتً ػَّريج أٌعا أْ اٌنيب 

96)16 

، واْ ِؼاًٌح سِدفَ اٌنيب 0 ًػٓ ًحشً تٓ حشب تٓ ًحشً، ػٓ أتٍو، ػٓ ظذه، لاي

 (ٌا ِؼاًٌح، ِا ٌٍٍين ِنه؟)0 فماي

. تطين0 لاي

 17(64: ص/10). (اٌٍيُ اِأله ػًٍّا ًحًٍّا)0 لاي

. ٌبوئ به ٌضٌذ، أبُ ششٌح الحبسحً 

0  ٌُىَنٌَُّٔوُ تأتً احلىُ، فماي، فغّؼو اٌنيبُّ ػٓ ىأئ تٓ ٌضٌذ أٔو ملا ًفذ ئىل اٌنيب 

 (ئْ اهلل ىٌ احلىُ، ٌَُِ ذُىَنَّى تأتً احلىُ؟)

 .ئْ لًٌِ ئرا اخرٍفٌا حىّدُ تٍنيُ فَشَظًَِ اٌفشٌما0ْ فماي

 (ِا أحغنَو، ىً ٌه ًٌذ؟)0 لاي

 فذػا ٌو ششٌح،0 ، لٍد(فّٓ أوربىُ؟) 0شُشٌحٌ، ًػثذاهلل، ًِغٍُ، تنٌ ىأئ، لاي0 لاي

 18(149: ص/10). ًٌٌٌذه

                                            
عِ اىعشتاع  (3544)، ٗاتِ حثاُ (1938)، ٗاتِ خزَٝح فٜ طحٞحٔ (17152)ٗأخشجٔ أحَذ  16

 .تِ صاسٝح
 (.403: ص/62)ٗأخشجٔ اتِ عضامش فٜ ذاسٝخٔ تئصْادٓ عِ اىثخاسٛ  17
 (.736)، ٗاتِ حثاُ (5387)، ٗاىْضائٜ (811)ٗأخشجٔ اىَظْف فٜ األدب اىَفشد  18
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.أبُ ٌشٌشة

(567: ص/1).  ألتً ىشٌشج اٌنيب دػا0 أخشض اٌثخاسي تغنذه ػٓ صٌذ تٓ شاتد لاي
19 

.َائل به حجش

، فرتودُ ٍُِىًا ػظًٍّا، ًطاػح ػظٍّح، تٍغين ظيٌسُ اٌنيب 0 ػٓ ًائً تٓ حعش، لاي

 تمذًِه لثً أْ ذمذَ تششٔا اٌنيب 0 ، فأخربًٔ أصحاتُو، فماٌٌافيثطدُ ئىل سعٌي اهلل 

شُ ٌمٍرُو، فمشَّبَ جمٍغً ًأدٔأً، ًتغط يل سداءَهُ، فأظٍغين ِؼو، ًلَثًَِ ئعالًِ، . تصالشح أٌاَ

شُ ىثط ئىل ِنربه، فصؼذ ًأصؼذًٔ ِؼو، فمّدُ دًٔو، فحّذ اهلل ًأشنى ػٍٍو، ًصٍى ػٍى 

ىزا ًائً تٓ حعش، أذاوُ ِٓ أسض تؼٍذج؛ ِٓ حعشٌِخ، طائؼًا غري ُِىشه، )0 اٌنثٍني، ًلاي

اٌٍيُ تاسن يف ًائً تٓ حعش، . ساغثا يف اهلل ػض ًظً، ًيف سعٌٌو، ًيف دٌنو، تمٍّح أتناء املٌٍن

 20(52: ص/10).(ًيف ًٌذه، ًًٌذ ًٌذه

 

 
 

 .تمت وهلل الحمد

                                            
19

ًُ إلى ):  قاهأُ اىْثٜ  (2491) ٗفٜ طحٞح ٍضيٌ   اللٍم حبِّْب ُعبٍذك ٌزا، ٌعىً أبب ٌشٌشة، َأمَّ

 . اىحذٝث (عببدك المؤمىٍه، َحبِّْب إلٍٍم المؤمىٍه
ٕٗزا ٍِ األحادٝث اىرٜ فاذد . (46: ص/22)، (19: ص/22)ٗأخشجٔ اىطثشاّٜ فٜ اىنثٞش  20

 .اىذمر٘س ٍحَذ تِ عثذاىنشٌٝ تِ عثٞذ
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