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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي
بعده  ..وبعد :
بساٖىَ وٕضمىاُ وةشٌرتَٖ دةلٗن ذ بؤ دلٕظاٌٗا
خٕدىَ دطةه عةبدََٖ ٔى ،فةزواٌا ٔاُ ٖا كسى كٕ
عةبدٍٖٗا ٔى بكةُ لدٖٔظ ٍِدةك عٗبادةتاُ كٕ
ِةوى بصََٗ ئةجناً بدةُ ٔ ،ئةظ عٗبادةتة ٍِد
بطاٌاٍِٗة كٕ ض شةمحةت ٖاُ دةوةكىَ دزَٖر ثىَ
ٌةظَٗتِ ،ةز ٔةكٕ خٕدىَ د قٕزئاٌا خؤ ٖا ثرئشدا
دبَٗرٖت ( ال ٖكمف اهلل ٌفطا اإل ٔضعّا – خٕدىَ
ِةز كةضةكى ذ بازىَ ٔى شَٖدةتس ىلَ ٌاكةت ) ،
ظَٗحا ِةز كةضةكىَ بظَٗت خَٗسََٖ وةشُ بدةضت خؤ
ظة بٍٗٗت بال ظاُ عٗباداتاُ ذ دةضتََٗ خؤ ٌةدةت ،
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ٔ ِةزٔةضا وٕضمىاٌىَ الٔاش ئةطةز بظَٗت ثمََٗ بمٍد
ب دةضتََٗ خؤظة بٍٗت ه زِؤذا قٗاوةتىَ بال ظاُ
عٗبادةتاُ ذدةضتََٗ خؤ ٌةدةت .
بةىلَ خمابَ ِةتا ئةظاُ عٗبادةتََٗ ب ضاٌاِى ٔ خَٗسا
ٔاُ وةشُ ،طةلةك وٕضمىاُ كازى ثىَ ٌاكةُ،
ٔضطتٗا ٔاُ ٖا طةِصتٗٗة ٔىَ ثمىَ كٕ ٌةشََٗ ظاُ
عٗبادةتاُ بكةُ ،بؤ شاٌني ئةظ عٗبادةتََٗ كٕ ئةً دىَ
دٖازكةُ دظاُ الثةزاٌدا (إُ شاء اهلل) ِةوى ئةٔ
عٗبادةتَ ََٖٗ كٕ ِةوى وسؤظ دىَ شََٗ بكةُ ب
دةوةكىَ كٕزت -ضةٌد دةقٗقةٔ -بىَ كٕ ض
شةمحتةكىَ ثَٗظة ببٍَٗ ،بةلكٕ دىَ وسؤظ ٖىَ زٍِٖٔصتى
بٗت ٖاُ ٖىَ تسٔوبَٗمىَ د ِاذٔت ٖاُ ِةزكازةكىَ
دى  ٔ .ب زاضتى ٌةشٗاٌا وسؤظىَ وٕضمىاُ بؤ كسٌا
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ظاُ عٗبادةتاُ ٌة ذبةز ٍِدَٖٗة كٕ وسؤظى شٗاُ ٌٍَٗ
ظاُ عٗبادةتاُ بكةت بةلكٕ ذكَٗي بأةزٖا ( إمياُ )
وسؤظٗٗة .
بةىلَ ئةٔ كةضىَ بةِصت بظَٗت ٌٔةَِٗمٗت خٕشَٗٗت
بةِصتىَ ذدةضتََٗ خؤ بكةت ئةٔ دىَ ظاُ عٗبادةتاُ
ِةوٗاُ ظّئٍٗٗت ٔ ،ض جازاُ ٔةٌاكةت كٕ بةِصتا
ى بدةتة خٕشََٗٗ دٌٔٗاٖ َى .
خٕد َ
ظَٗحا واشاء اهلل بؤ ظىَ دٌٔٗاٖىَ ٔظى حاىلَ جحَٗن
تَٗدا ،ه واىلَ بة كازةب ٌٍٗة ٖاُ وٕةلٗدة ٖىَ
خسابٕٖٔة ٔ ،ذواىلَ ب دةزكةظة تسٔوبَٗن ٌٍٗةٔ ،
خٕشى بةس ئةظة با ،ئةش ب خٕدىَ كةً طةلةك
جحَٗال ثازةكىَ ٔةضا ٌٍٗة كٕ بصََٗ بؤ خؤ ذٌةكىَ
ث َى بٍٗني ٔ ،ذبمى حاىلَ ٔى ٖ َى ئابٕزى ٔكٕوا دةٍٖا
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ه ضةز ومَٗت ٔى ،خؤ دىَ بَٗرى بابىَ دةٓ عةٖاالٌة
ٔ .اهلل املطتعاُ
ظَٗحا بساٖىَ وٕضمىاُ بال ئازواجنا تة ِةزدةً ٖابمٍد
بٗت ،بال ِةزدةً تؤ بصاٌى ئةظ دٌٔٗاٖة ٌة ئازواجنا
تةٖة بةلكٕ ٔةضٗمةكة بؤ تة دا تؤ بةِصتىَ بظىَ
دٌٔٗاٖىَ ب دةضتىَ خؤظة بٍٗى  ،ئةٔ ذى بكسٌا
ى خٕدىَ ِ ...تد .
عٗبادةتاُ ٔ شكس َ
بساٖىَ وَ ئةش بؤ خٕدىَ طةلةك حةشتة دكةً ٔ ،
ذبةز ظىَ حةذىَ كسٌىَ وَ بؤ بساٖىَ خؤ ضةٌد
عٗبادةتََٗ ب ضاٌاِى ََٖٗ كٕوكسَٖ دا بؤ بساٖىَ
وَ ببٍة ثصتةظاُ ه زؤذةكا ٔةضا كٕ داٖك ٔ باب
بؤ وسؤظى ٌابٍة ثصتةظاُ .
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لدٔواِى ٖىَ ئةش دٔعا ذخٕدىَ دكةً كؤ ئٗدالضىَ
ب زشقىَ وة بكةت د طٕتَ ٔ كسٖازََٖ وة دا ٔوة
ى بؤ خةلكةكى  .آوني
بكةتة دةزطةِ َى خَٗس َ
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين ...
حةذىَ كةزىَ تة بؤ خٕدىَ /
أبٕ بكس كٕضس
ٓ1432 / ً2011

شكسىَ خٕدىَ
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شكسىَ خٕدىَ ذ ِةوى عٗبادةتاُ ب ضاٌاِى تسة
ٔضظك تسة ٔ ،دطةه ٍِدىَ شكسىَ خٕدىَ باشرتَٖ
عٗبادةتة وسؤظ خؤ ثىَ ٌَٗصٖكى خٕدىَ بكةت بصتى
عٗبادةتََٗ فةزش ِ ٔ ،ةزٔةضا ثمََٗ وسؤظى ثىَ بمٍد
دبَ  ٔ ،طٌٍٕةََِٗ وسؤظى دئٍَٗة ذَٖربُ ٔ خٕدىَ
كَٗىاضََٗٗ وسؤظى ث َى دظةشَٗسَٖت .
ول اللَّ ِو  -صلى اهلل
ال  :قال َر ُس ُ
َع ْن أَبِى ُى َريْ َرَة قَ َ
عليو وسلم ( َسبَ َق ال ُْم َف ِّر ُدو َن  .قَالُوا َوَما ال ُْم َف ِّر ُدو َن يَا
الذاكِرو َن اللَّوَ َكثِيرا َو َّ
ال َّ
ات ) .
ول اللَّ ِو قَ َ
َر ُس َ
الذاكِ َر ُ
ً
ُ
رواه مسلم .
ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دٖازدكةت دظىَ حةدٖطىَ دا
كٕ وسؤظََٗ ِةزدةً شكس بَٗر دىَ بةزى ِةوٗٗاُ
زاكةُ ٔ ضٍة بةِصتىَ  ٔ ،دةوىَ ضةحاباُ طٕتٍة:
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ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ كٍٗة ( المفردون ) ،
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت  :ئةُٔ ئةََٖٔ طةلةك
شكسىَ خٕدىَ دكةُ  .بساٖىَ وٕضمىاُ ئةطةز تؤ
بَٗرى ئةش ٌصاً كٗض شكس طةلةكىَ خبَٗسة ٖ ،اُ
كٗض شكس دىَ ه ض دةً َِٗتة طٕتَ؟  .ئةزىَ بسا وا
باط ٌٍٗة ئةطةز ئةش ضَٗرتتسَٖ ٔضظك تسَٖ
ٔخبَٗستسَٖ شكسى ٌٗصا بساٖىَ خؤ بدةً ،ئةٔذى (ال
الو اإل اهلل)
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :دةوىَ ٌٕح ضالظ ىلَ
بَ وسُ ب ضةزدا ِاتى ٔةضٗةتةك ه كٕزىَ خؤ كس
ٔ دٔىَ ٔةضٗةتَٗدا طٕتة كٕزىَ خؤ  :ئةش فةزواٌىَ
ه تةدكةً ب ( ال الو اإل اهلل )  ،ثصتى ٍِٗطىَ
طٕتىَ  :كٕزىَ وَ ئةطةز ِةز حةفت ئةمساُ دطةه
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ِةز حةفت ئةزداُ بكةٌة دزةخكىَ تةزاشَٖٗدا( ٔ ،
ال الو اإل اهلل ) بكةٌة دزةخَٗدٖدا  ،دىَ ( ال الو اإل
اهلل ) طساٌرتبٗت  .السلسلة الصحيحة . 111 / 1
بساٖىَ وٕضمىاُ تؤ ب خٕدىَ كةى طٕتٍا ثةٖظا ( ال
الو اإل اهلل ) ضةٌد دةً ثىَ دظَٗت دا وسؤظ جازةكىَ
ظىَ ثةٖظىَ بَٗرٖت! بساٖىَ وٕضمىاُ ئةطةز تؤ زِؤذىَ
دةقةكىَ ٌةطةلةك !! دةقةكىَ بتٍىَ تةزخاُ كةى بؤ
طٕتٍا ظىَ ثةٖظىَ ،كَٗي كَٗي دىَ ضْٗ جازاُ بَٗرى،
دىَ بسا ِصزا خؤبكة خَٗسةك بؤ تة بَّٗتة ٌظَٗطني
زِؤذاٌة ٔ ،ئةظ خَٗسة ٍِدا وةشٌبٗت كٕ ضْٗ جازاُ
ٍِدى ِةز حةفت ئةمساُ ٔ ئةزداٌة ،وا شاء اهلل ئةش
ب خٕدىَ كةً وسؤظةك ٌةبٗت كٕ خٕدىَ
ذَٖطتاٌدبٗت ئةظىَ خَٗسىَ ذ دةضتىَ خؤ ٌاكةت  .بسا
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دىَ ضٕشىَ بدة ه ضةز خؤ كٕ تؤ زِؤذاٌة كَٗي كَٗي
دةقٗقةكىَ تةزخاُ بكةى بؤ طٕتٍا ثةٖظا ( ال الو اإل
اهلل ) .
بسا ئةش دىَ بؤ تة ٍِدةك شكسََٖ دى ذى بَٗرً ََٖٗ
كؤ طٕتٍا ٔاُ ب ضاٌاِى ٔخَٗسا ٔاُ طةلةك وةشُ
-:
ع ن ش ّداد ب ن أوس  -رض ي اهلل عن و  -ع ن النب ي

 ق ال :س يد االس ر فار أن يا ول العب د :الل م أن
رب ي ال ل و ال أن

ألارن ي ،وأن ا عب دك ،وأن ا عل ى

ع دك ووع دك م ا اس ر ع  ،أع و ب
ص نع ،أب و ل

بنعمر

من شر ما

عل ّي ،وأب و ب ذنبي ا فر

لي إنو ال ي فر الذنوب ال أن  ،قال وم ن قال ا ي

أول الن ار موقن اً ب ا م ات م ن يوم و قب أن يمس ي
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و من أى الجن ة  ،وم ن قال ا م ن اللي وى و م وقن
ب ا م ات قب أن يص بم

و م ن أى الجن ة رواه

البخاري .
واشاء اهلل بؤ ظىَ خَٗرسا ورةشُ ٔ ب ضراٌاِى ،ئراٌكٕ
ى بَٗرٖت ( الل م أن رب ي ال ل و ال
ئةٔكةضىَ ضجَٗد َ
أن ألارني ،وأنا عبدك ،وأنا على ع دك ووع دك م ا
اس ر ع  ،أع و ب
بنعمر

م ن ش ر م ا ص نع ،أب و ل

عل ّي ،وأب و ب ذنبي ا فر ل ي إن و ال ي ف ر

ال ذنوب ال أن

) برررأزى ثر رىَ ِرررةبٗت ٔ دٔٔىَ

زِؤذَٖ ردا مبسٖررت بررةزى ببٗتررة شررةظ ئررةٔ ذ خررةلكىَ
بةِصتَٗٗةِ ٔ ،ةزٔةضا ئةٔ كةضىَ ب شةظىَ بَٗررٖت
ٔ بأةزى ثىَ ِةبٗت ٔب شرةظ مبسٖرت برةزى ببٗترة
ضجَٗدة ئةٔ ذ خةلكىَ بةِصتَٗٗة ،ئةش ب خٕدىَ كةً
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ئررةظ شكررسة وررسؤظ دىَ ٌررٗظ دةقٗقَٗرردا بَٗرررٖت ٔ ض
شةمحررةتىَ ثَٗظررة ٌابٗررت ٔ ،وررسؤظ دىَ خَٗسةكررا وررةشُ
بدةضتََٗ خؤظة ئٍٗٗت ،برسا تصرتةكىَ طةلرةك وةشٌرة
وسؤظ ب طٕتٍا شكسةكىَ ببٗترة ذ خرةلكىَ بةِصرتىَ ،
ظَٗحررا بررسا بررال ِررةزدةً ٔةكررى تررؤ ذ خررةٔ زِادبررى
ئَٗكطةز ظى شكسى بَٗرة  ،تؤ ٌصاٌى كرا دىَ شرةظ ب
ضةز تةدا َِٗت ٖاُ ٌة .
ال رس ُ ِ
ال
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ( َم ْن قَ َ
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
أَ ْش َ ُد أَ ْن َال ِلَوَ َِّال اللَّوُ َو ْح َدهُ َال َش ِري َ لَوُ َوأ َّ
َن
مح َّم ًدا عب ُده ورسولُو وأ َّ ِ
يسى َع ْب ُد اللَّ ِو َوابْ ُن أ ََمرِ ِو
َُ
َْ ُ َ َ ُ ُ َ
َن ع َ
ِ
ْجنَّ َة َحق َوأ َّ
وح ِم ْنوُ َوأ َّ
َن
َوَكل َمرُوُ أَلْ َا َ
اىا ِلَى َم ْريَ َم َوُر ٌ
َن ال َ
َي أَبْ َو ِ
ْجن َِّة الث ََّمانِيَ ِة
َّار َحق أَ ْد َألَوُ اللَّوُ ِم ْن أ ِّ
اب ال َ
الن َ
َشا َ )  .رواه مسلم
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ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :ئةٔ كةضىَ بَٗرٖت
(أَ ْش َ ُد أَ ْن َال ِلَ َو َِّال اللَّوُ َو ْح َدهُ َال َش ِري َ لَوُ َوأ َّ
َن
مح َّم ًدا عب ُده ورسولُو وأ َّ ِ
يسى َع ْب ُد اللَّ ِو َوابْ ُن أ ََمرِ ِو
َُ
َْ ُ َ َ ُ ُ َ
َن ع َ
ِ
ْجنَّةَ َحق َوأ َّ
وح ِم ْنوُ َوأ َّ
َن
َوَكل َمرُوُ أَلْ َا َ
اىا ِلَى َم ْريَ َم َوُر ٌ
َن ال َ
َّار َحق ) خٕدىَ دىَ ٔى بةتة بةِصىَ ب ِةز
الن َ
دةزطةِىَ بظَٗت ذ ِةز ِةشت دةزطةََِٗ بةِصتىَ

.

ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ( َم ْن
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
ات َكرب اهلل لَو بِ ُك ِ م ِ
ؤمنِين و ِ
اسر ْ َفر لِل ِ
ؤم ٍن
المؤمنَ ِ َ َ ُ ُ
ُ
ْم ْ َ َ ُ
َْ َ ُ
ٍِ
سنَة) رواه ال براني وحسنو األلباني .
َوُمؤمنَة َح َ
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت :ئةٔ كةضىَ داخاشا
ذَٖربٌا طٌٍٕةِاُ بؤ وٕضمىاٌاُ بكةت خٕدىَ دىَ
ثَٗض ِةز وٕضمىاٌةكىَ ظة خَٗسك َى بؤ ٌظٗطٗت .
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ول اللَّ ِو صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو وسلَّم ( َكلِمرَ ِ
ان
ال َر ُس ُ
قَ َ
َ
َ
ََ َ
ان حبِيبرَ ِ
ان َعلَى اللِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َأ ِفي َفرَ ِ
ان ِلَى
سان ثَايلَرَان ي الْم َيز َ َ
َ
الر ْح َم ِن ُس ْب َحا َن اللَّ ِو َوبِ َح ْم ِد ِه ُس ْب َحا َن اللَّ ِو ال َْع ِظ ِيم ) .
َّ
رواه مسلم
ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت :دٔٔ ثةٖظَ لطةز
ئةشواٌى دضظكَ  ،طساٌَ دتةزاشَٖٗدا  ،خٕشتظٍٗة
لدةظ خٕدىَ (السمحَ)  ،ئةٔ ذى ئةظ ِةز دٔٔ ثةٖظةٌة
(س ْب َحا َن اللَّ ِو َوبِ َح ْم ِدهِ ُ ،س ْب َحا َن اللَّ ِو ال َْع ِظ ِيم)
ُ
ال رس ُ ِ
ول
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ( َألَ ْن أَقُ َ
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
ِ
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َوَال ِلَوَ َِّال اللَّوُ َواللَّوُ أَ ْكبَ ُر
ُس ْب َحا َن اللَّو َوال َ
َحب ِلَ َّي ِم َّما طَلَ َع ْ َعلَْي ِو َّ
س)  .رواه مسلم
أَ
الش ْم ُ
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :ئةطةز ئةش بَٗرً
ِ
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َوَال ِلَوَ َِّال اللَّوُ َواللَّو أَ ْكبَ ُر)
( ُس ْب َحا َن اللَّو َوال َ
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خٕشتظى تسُ بؤ وَ ذ ِةوى تصتََٗ تاظ لَٗدةزكةتى
ٔ ،وةزةوا ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ دٌٔٗاٖة ب ِةوى
شٍٖةت ٔ خٕشََٗٗ ٔىَ ظة .
ال رس ُ ِ
ال َال
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ( َم ْن قَ َ
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
ْح ْم ُد
ِلَوَ َِّال اللَّوُ َو ْح َدهُ َال َش ِري َ لَوُ  ،لَوُ ال ُْم ْل ُ َولَوُ ال َ
ٍ
ٍ ِ
ٍ
َو ُى َو َعلَى ُك ِّ َش ْي قَ ِد ٌير ِي يَ ْوم مائَةَ َم َّرة َكانَ ْ لَوُ
ِ
َع ْد َل َع ْش ِر ِرقَ ٍ ِ
سنَ ٍة َوُم ِحيَ ْ َع ْنوُ
اب َوُكر َ
ب لَوُ مائَةُ َح َ
الش ْي َ ِ
ِمائَةُ َسيِّئَ ٍة َوَكانَ ْ لَوُ ِح ْرًزا ِم ْن َّ
ان يَ ْوَموُ َلِ َ
ْت أَح ٌد بِأَ ْ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َحرَّى يُ ْمس َي َولَ ْم يَأ َ
ض َ م َّما َجا َ َّال َر ُج ٌ
َع ِم َ أَ ْكثَ َر ِم ْنوُ)  .مرفق عليو
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت  :ئةٔ كةضىَ ضةد
جازاُ د زِؤذَٖدا بَٗرٖت ( َال ِلَوَ َِّال اللَّوُ َو ْح َدهُ َال
َش ِري َ لَو  ،لَو الْم ْل ُ ولَو الْحم ُد وىو علَى ُك ِّ َشي ٍ
ُ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َُ َ
ْ
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قَ ِد ٌير ) ِ ،ةز ٔةكٕ دةٓ عةبد ئاشا كسَٖ ٔ ،ضةد
خَٗس دىَ بؤ ٔى ٍَِٗة ٌظَٗطني ٔ ،ضةد طٌٕةََِٗ ٔى
دىَ ٍَِٗة ذَٖربُ  ٔ ،دىَ بؤ ٔى بٗتة ثازَٖصطةز ذ
شةٖتاٌى د زِؤذا ٖٔدا ِةتا شةظ ضةزدا بَّٗت ،
ٔكةس ٌاَِٗت كٕ تصتةكىَ باشرت ذ ٖأى ئٍٗاتبٗت
ه زؤذا قٗاوةتىَ  ،ذبمى ئَٗكىَ كٕ برت ذٔى ئةظ شكسة
طٕتبٗت .

ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم (أَيَ ْع ِج ُز
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
ٍ
ْف ح ٍ
ِ
ِ
أَ
َح ُد ُك ْم أَ ْن يَ ْكس َ
سأَلَوُ َسائ ٌ
سنَة َ َ
ب ُك َّ يَ ْوم أَل َ َ َ
ِمن جلَسائِِو َكي َ ِ
ال
سنَ ٍة قَ َ
َح ُدنَا أَل َ
ْ
ب أَ
ف يَ ْكس ُ
ْف َح َ
ْ ُ َ
يسبِّم ِمائَةَ تَسبِ ٍ
سنَ ٍة أ َْو يُ َحط
ب لَوُ أَل ُ
ْ َ
َُ ُ
يحة َ يُ ْكرَ ُ
ْف َح َ
ْف َأ ِ يئَ ٍة)  .رواه مسلم
َع ْنوُ أَل ُ
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ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :وا ئَٗك ذِةٔة
ٌةشَٗت ِةز زِؤذ ِصاز خَٗساُ بدةضتََٗ خؤظة
بٍٗٗت  ،ئٍٗا ئَٗكىَ زٍِٖٔصتى ه دةظ ثَٗغةوبةزى ضالظ
ىلَ بَ طٕت :دىَ ضةٔا ئَٗك ذوة ِصاز خَٗساُ
بدةضتََٗ خؤظة ئٍٗٗت  ،ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
طٕت :بال ضةد تةضبٗحاُ بكةت  ،دىَ ِصاز خَٗس
بؤ ٔى ٍَِٗة ٌظَٗطني ٖ ،اُ ذى ِصاز طٌٕةََِٗ ٔى
دىَ ٍَِٗة ذَٖربُ .
ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ( َما ِم ْن
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
ِ ِ
ان أَو عب ٍد ي ُا ُ ِ
مس ِل ٍم أَو ِنْ ٍ
ين
س ْ َْ َ
ين يُ ْمسي َوح َ
ول ح َ
ُْ ْ َ
صبِم ر ِ
ضي ُ بِاللَّ ِو َربًّا َوبِ ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا َوبِ ُم َح َّم ٍد صلى
يُ ْ ُ َ
اهلل عليو وسلم نَبِيًّا َِّال َكا َن ح ًّاا َعلَى اللَّ ِو أَ ْن ي ر ِ
ضيَوُ
َ
ُْ
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يَ ْو َم ال ِْايَ َام ِة )  .حسنو ابن ماجو ووا او ابن باز
رحم ما اهلل
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت ٌٍٗ :ة وٕضمىاٌةك ٖاُ
وسؤظةك ٖاُ عةبدةك بَٗرٖت دةوىَ ضجَٗدة ضةزدا
بَّٗت ٖاُ ذى شةظ ضةزدا بَّٗت ( ر ِ
ضي ُ بِاللَّ ِو َربًّا
َ
َوبِ ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا َوبِ ُم َح َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم نَبِيًّا )
ضىَ جازاُ  ،ئٗال خٕدىَ دىَ ضٕشا خؤ ظْ ئٍٗٗت
دطةه ٔى  ،كؤ ٔى زاشى كةت ه زِؤذا قٗاوةتىَ .
ول اللَّ ِو َ َّ َّ ِ َّ
ال َر ُس ُ
قَ َ
صلى اللوُ َعلَْيو َو َسل َم ( َم ْن َد َأ َ
السو َق َ َا َ
ال َال ِلَوَ َِّال اللَّوُ َو ْح َدهُ َال َش ِري َ لَوُ  ،لَوُ
وت
ْح ْم ُد يُ ْحيِي َويُ ِمي ُ َو ُى َو َحي َال يَ ُم ُ
ال ُْم ْل ُ َولَوُ ال َ
ِ ِِ
ٍ ِ
ب اللَّوُ لَوُ
بيَده الْ َخ ْي ُر َو ُى َو َعلَى ُك ِّ َش ْي قَد ٌير َكرَ َ
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ْف أَل ِ
أَل َ ِ
سنَ ٍة َوَم َحا َع ْنوُ أَل َ
ْف َسيِّئَ ٍة َوَرَ َع لَوُ
ْف أَلْف َح َ
ْف أَل ِ
ْف َد َر َج ٍة )  .رواه الررمذي وحسنو األلباني
أَل َ
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :ئةٔ كةضىَ ظٗتة د ٌاظ
باشازٖدا ( ضٕٖكىَ دا ) ٔبَٗرٖت ( َال ِلَ َو َِّال اللَّوُ

ْح ْم ُد يُ ْحيِي
َو ْح َدهُ َال َش ِري َ لَوُ  ،لَوُ ال ُْم ْل ُ َولَوُ ال َ
وت بِيَ ِدهِ الْ َخ ْي ُر َو ُى َو َعلَى ُك ِّ
َويُ ِمي ُ َو ُى َو َحي َال يَ ُم ُ
َش ْي ٍ قَ ِد ٌير )  ،دىَ ِصاز ِصاز خَٗس بؤ ٔى ٍَِٗة
ٌظَٗطني ِ ٔ ،صاز ِصاز طٌََّٕٗ ٔى دىَ ٍَِٗة ذَٖربُ
ِ ٔ ،صاز ِصاز ثالُ – درجة  -دىَ َِٗتة بمٍد كسُ
ِ( .صاز ِصاز ئاٌكٕ ومُٕٗ ) .
ِ
ال رس ُ ِ
صلَّى
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ( َم ْن َ
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
َعلَ َّي ثَالثَاً صلَّى اهلل َعلَْي ِو َع َشر م َّر ٍ
ات َوبَنَى لَوُ بَ ْيرَاً ِي
َ
ُ
َ َ
الجنَّة )  .صححو الب وي رحمو اهلل ي شرح السنة .
َ

19

ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :ئةٔ كةضىَ ضىَ
جازاُ ضالظاُ ه وَ بكةت خٕدىَ دىَ دةٓ جازاُ
ضالظاُ ىلَ كةتٔ ،خاٌٗةكىَ بؤ ٔى ه بةِصتىَ ئاظا
كةتٔ ،ضالظََٗ خٕدىَ دلٕظاٌٗٗة بؤ وسؤظىَ
وٕضمىاُ .

ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ( َم ْن قَ َرأَ
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
آيةُ ال ُكر ِسي ِي ُدب ِر ُك ِ ص ٍ
الة َم ْكرُ ْوبٍَة لَ ْم يَ ْمنَ ْعوُ ِم ْن
َ
ُ
َ ْ
ِ
الجنَّة َِّال أَ ْن يَ ُم ْوت ) .رواه النسائي وصححو
ُد ُأ ْو ِل َ
األلباني رحمو اهلل .

ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :ئةٔ كةضىَ ئاٖةتا
كٕزضى خبٍٕٖٗت ه ثصتى ِةز ٌظَٗرةكا فةزش  ،ض
ئاضتةٌط د ٌاظبةزا ٔى ٔبةِصتَٗدا ٌٍٗة ذبمى وسٌىَ،
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ئاٌكٕ ئةطةز وسُ ب ضةزدا ِات دىَ ضٗتة بةِصتىَ
.
زِاكسٌا تصتىَ خةلك ثىَ دئَٗصٗت ه ضةز زَٖٗا ِاتَ
ٔ ضٌٕٔىَ .
زِاكسٌا ٔى تصتى ٖىَ خةلك ثىَ دئَٗصٗت ٔةكى
دٖتٍا بةزى ٖاُ ِةزتصتةكىَ بٗتة ئاضتةٌط بؤ ِاتَ ٔ
ضٌٕٔا خةلكى  ،ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت( :
من ر ع حجرا عن ال ريق كرب اهلل لو حسنة  ،ومن
كان

لو حسنة دأ ب ا الجنة )  .صحيم الجامع

٘. ٕٙٙ
ِةزكةضةكىَ بةزةكى ه ضةز زَٖكةكىَ زِاكةت،
خٕدىَ دىَ بؤ ٔى خَٗسةك َى ٌظَٗطٗت  ٔ ،ئةٔ
كةضىَ خَٗسك ِةبٗت دىَ ثىَ ضٗتة بةِصتىَ .
21

خؤاٌدٌا قٕزئاٌا ثرئش .
خؤاٌدٌا قٕزئاٌا ثرئش  ،ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
طٕت ( :من قرأ حر ا من كراب اهلل لو حسنة ،
والحسنة بعشر أمثال ا  ،ال أقول ألم حرف  ،ولكن
ألف حرف  ،والم حرف  ،وميم حرف ) رواه
الررمذي وصححو األلباني ي السلسلة الصحيحة
. ٖٖٕٚ
ِةزكةضةكىَ ثٗتةكىَ ذ قٕزئاٌا ثرئش خبٍٕٖٗت بؤ ب
خَٗسةكىَ ٖة ِٔ ،ةز خَٗسةك ب دةٓ خَٗساٌة ٔ ،ئةش
ٌابَٗروة ِةٔة كؤ ( أمل ) ئَٗك ثٗتةٖة  ،بةىلَ ( ألف )
ثٗتةكة  ( ٔ ،الً ) ثٗتةكة  ( ٔ ،وٗي ) ثٗتةكة .
ئاٌكٕ خؤاٌدٌا ( أمل ) بتٍىَ ب ضْٗ خَٗساٌة .

22

بساٖىَ وٕضمىاُ تؤ دشاٌى كؤ ( بطي اهلل السمحَ
السحٗي ) ئةٔا دَِٗتة ِروازتَ ئَٗك ذ ئاٖةتََٗ
ضٕزةتا فاتٗحىَ ذ (  )23ثٗتا ثَٗك دَِٗت  ،ئاٌكٕ
خؤاٌدٌا ٔىَ بتٍىَ ب(  ) 230خَٗساٌة ٔ ،ضٕزةتا
فاتٗحة ذ (  ) 151ثٗتا ثَٗك دَِٗت  ،ئاٌكٕ
خؤاٌدٌا ٔىَ بتٍىَ ب(  ) 1510خَٗساٌة  ،بسا تؤ
دبٍٗى ضةٌد خَٗس ََٖٗ ذوة ضَٕٖٔ ٔال حٕه ٔال
قٕة اال باهلل .
بسا تؤ ب خٕدىَ كةى خؤاٌدٌا ضٕزةتا فاتٗحة
ضةٌد دةً ثَٗدظَٗت ،طةلةك بال ٌٗف دةقٗقة بٗت ،
ئةزىَ ئةطةز ضٕزةتا فاتٗحىَ ٔضٕزةتا ( ق ىو اهلل
أحد ) ٔ ضٕزةتا ( ق أعو برب الفلق ) ٔضٕزةتا (
ق أعو برب الناس ) ٔئاٖةتا كٕزضى ٔضةٌدَٖ
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ضٕزةت ٔ ئاٖةتََٗ دى  ،وسؤظ خبؤٍٖٗت زؤذاٌة
وسؤظ دىَ ضةٌد خَٗسَٖت وةشُ بدةضتََٗ خؤظة
ئٍٗٗت .
ئةزىَ باشة ئةطةز وسؤظ قٕزئاٌىَ ِةوى ٖىَ ذبةزكةت
ٔ ِةزدةً ذبةز وسؤظ قٕزئاٌىَ خبؤٍٖٗت دىَ ضةٌد
خَٗسََٖ وةشُ بدةضتََٗ خؤظة ئٍٗٗت .

ضالظ ٔ ضٌٕٔا دةضتى .
ضالظ ٔضٌٕٔا دةضتى دةزطةِىَ حةذَٖكسٌىَ ٖة دٌاظ
بةزا وٕضمىاٌا دا ٔ ،ئَٗكة ذ ئةطةزََٖ ضٌٕٔا وسؤظى
بؤ بةِصتَٗٗة ،ذبةزكٕ ضالظ ٔ ضٌٕٔا دةضتى دةلٗمة
بؤ زَٖكا زاضت ٔضالوةتٗا دالُ  ،ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ
24

بَ دبَٗرٖت ( :ال تدألوا الجنة حرى تؤمنوا  ،وال
تؤمنوا حرى تحابوا  ،أوال أدلكم على شي

ا

علرموه تحاببرم ؟ أ شوا السالم بينكم ) رواه مسلم
.
َِٕٖ ٌاضٍة بةِصتىَ ِةتا َِٕٖ بأةزٖٗىَ ٌةئٍَٗ ،
َِٕٖٔ بأةزٖٗىَ ٌائٍَٗ ِةتا َِٕٖ حةذ ئََِٗك ٔ دٔٔ
ٌةكةُ  ،ئةزىَ وا ئةش بةزىَ ِةٔة ٌةدةوة تصتةكىَ
كؤ َِٕٖ بكةُ حةذَٖكسُ دٌاظبةزا ِةٔةدا
ثةٖداببٗت؟ ضالظا دٌاظبةزا ئَٗك ٔدٔٔ بالظ بكةُ .
ٔثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( ما من مسلمان
يلرايان يرصا حان ال فر ل ما قب أن يفررقا ) رواه
أبو داود وصححو االلباني ي السلسلة الصحيحة
ٕ٘٘ .
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ٌٍٗة دٔٔ وٕضمىاُ ئَٗك ٔدٔٔ ببٍَٗ ٔبضٍة دةضتىَ
ئَٗك ٔدٔٔ ئٗال دىَ طٌٍٕةََِٗ ٔاُ ٍَِٗة ذَٖربٌىَ
بةزى ذ دةظ ئَٗك ٔدٔٔ بضَ .
خؤاٌدٌا ضَٗكا قٕزئاٌىَ د دةقٗقةكَٗدا .
وسؤظ د دةقٗقةكَٗدا دشَٗت ضَٗكا قٕزئاٌىَ خبؤٍٖٗت
 ،ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :ق ىو اهلل أحد
تعدل ثلث الارآن ) رواه مسلم  .خؤاٌدٌا ضٕزةتا (
قن ِٕ اهلل أحد ) جازةكىَ بةزاوبةزى ضَٗكا قٕزئاٌىَ
ٖة  .ئاٌكٕ قٕزئاٌىَ بكة ضىَ ثصك  ٔ ،ضٕزةتا ( قن
ِٕ اهلل أحد ) خَٗسا ٔىَ ٍِدى ئَٗك ذٔاُ ثصكاٌة
دةضتظةئٍٗاٌا دةٓ ضةلةٔاتََٗ خٕدىَ د دقٗقََِٗدا .
26

تؤ دشىَ د دةقٗقةكَٗدا دةٓ ضالظََٗ خٕدىَ
بدةضتََٗ خؤظة بٍٗى ٔضالظََٗ خٕدىَ دلٕظاٌٗة ،
علي صالة
ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( من صلى ّ

صلّى اهلل عليو ب ا عشراً ) رواه مسلم.

ِةزكةضةكىَ جازةكىَ ضالظاُ ه وَ بكةت خٕدىَ

دىَ دةٓ جازاُ ضالظاُ ىلَ كةت  .شكسةكىَ ب
ضاٌاِى ٔخَٗسةكا وةشُ كؤ خٕدىَ ب وةشٌٗا خؤظة
( جن جاللة ) ضالظاُ ه وسؤظى بكةت ٌٔة جازةكىَ
ذى دةٓ جازاُ !!  ،دةٓ جازاُ دلٕظاٌٗا خٕدىَ ه
وسؤظى بَّٗتة كسُ !!  .بسا تؤ دشاٌى ضالظا ه ضةز
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ ضةٌد ب ضاٌاِى ٖة ٍِ .دةك
ضةحاباُ طٕتة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ ئةً ضةٔا
ضالظاُ ه تة بكةُ ئةى ثَٗغةوبةزىَ خٕدىَ ،
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ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :بَٗرُ ( الل م صلي
على محمد وعلى آل محمد كما صلي
براىيم ن

على آل

حميد مجيد  ،الل م بارك على محمد

وعلى آل محمد كما بارك

على آل براىيم ن

حميد مجيد ) مرفق عليو .
بسا بال طةلةك طةلةك ئةظ ضالظة ٌٗف دةقٗقىَ وسؤظ
وٍٗٗتة ثَٗظة ،ئةزىَ ئةطةز وسؤظ زِؤذىَ دةققةكىَ
تةزخاُ بكةت بؤ ظىَ ضالظىَ وا طةلةكة بسا  ،ئةطةز
وسؤظ د دةقٗقَٗدا دٔٔ جازاُ ظىَ ضالظىَ ه
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ بكةت ٔبٗطت ضالظََٗ
خٕدىَ بدةضتََٗ خؤظة بٍٗٗت واٌة طةلةكة
بةزاوبةزى ٔى دةوروَٗسىَ كؤ وسؤظ بطٕتٍا ظىَ
ضالظىَ ظة دبٕزٍٖٗت .
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بؤ خؤ خاٌٗةكىَ ه بةِصتىَ ئاظا بكة .
وسؤظ دشَٗت ِةز زِؤذ خاٌٗةكى بدةضتََٗ خؤظة
بٍٗٗت ؛ ئةٔ ذى بسَٖكا ثٗتةداٌا وسؤظى ب
ضٌٍٕٔةتََٗ زةٔاتب  ،ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت:
( ما من عبد مسلم يصلي هلل تعالى ك يوم اثنري
عشرة ركعة ت وعا ير الفريضة ال بنى اهلل لو بيرا ي
الجنة ) رواه مسلم .
ِةز كةضةكىَ د زِؤذَٖدا دٔاشدة زةكعةتاُ بؤ
خٕدىَ بكةت ذبمى فةزشاُ ئٗال خٕدىَ دىَ بؤ ٔى
خاٌٗةك َى د بةِصتَٗدا ئاظاكةت .
ئةظ دٔاشدة زةكعةتة ذى ئةظةٌة  :ضاز بةزى ٌظَٗرا
ٌٗظسؤٌة ٔ دٔٔ ثصتى ٔىَ ٌة  ٔ ،دٔٔ زةكعةت
29

ثصتى ٌظَٗرا وةغسةب  ٔ ،دٔٔ زةكعةت ثصتى ٌظَٗرا
عةٖصا  ٔ ،دٔٔ زةكعةت بةزى ٌظَٗرا ضجَٗدىَ .

ضةزةداٌا وسؤظ َى ٌةخٕط .
دةزبازةى ضةزةداٌا وٕضمىاٌ َى ٌةخٕط  ،ثَٗغةوبةز
ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :ما من مسلم يعود مسلما ال
يبعث اهلل ليو سبعين ألف مل

يصلون عليو ي أي

ساعات الن ار حرى يمسي و ي أي ساعات اللي
حرى يصبم ) رواه ابن حبان وصححو االلباني ي
صحيم الرر يب والررىيب .
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ِةز وٕضمىاٌةك بضٗتة ضةزةداٌا وٕضمىاٌةكىَ
ٌةخٕط ئٗال خٕدىَ دىَ حةفتىَ ِصاز وةالئٗكةتاُ
فسَٖكةت كؤ ضةلةٔاتاُ بدةٌة ضةز ٔى وسؤظىَ
ضٕٖٔة ضةزةداٌا بساٖىَ خؤ ٖىَ وٕضمىاُ  ،ذ ِةز
دةوةكى ذ دةوََٗ ضجَٗدىَ ِةتا شةظ ضةزدابَّٗت،
ٖاُ ذ ِةز دةوةكى ذ دةوََٗ شةظىَ ِةتا ضجَٗدة
ضةزدابَّٗت ،ئاٌكٕ ئةطةز ضجَٗدىَ ضٕٔ ضةزةداٌا
بساٖىَ خؤ ٖىَ ٌةخٕط دىَ ئةٔ حةفتىَ ِصاز
وةالئٗكةت ضةلةٔاتاُ ه ٔى كةُ ِةتا شةظ ضةزدا
بَّٗت ِٔ ،ةزٔةضا ب شةظىَ دىَ ضةلةٔاتاُ ه ٔى
كةُ ِةتا زِؤذ ضةزدا بَّٗت  ٔ .ضةلةٔاتََٗ
وةالئٗكةتاُ دٔعا ذَٖربٌا طٌٍٕةِاٌة بؤ وسؤظى .
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بساٖىَ وٕضمىاُ وا كَٗىة حةفتىَ ِصاز وةالئٗكةت
بؤ وسؤظى دٔعا ذَٖربٌا طٌٍٕةِاُ بكةُ ب زِؤذىَ
ِةوى ٖىَ ِةتا شةظىَ ٖاُ ب شةظىَ ِةوى ٖىَ ِةتا
زِؤذىَ .

بةزضظداٌا وٕئةشٌى .
د حةدٖطََٗ دزٔضت دا ٖاِاتى وسؤظ دطةه
وٕئةشٌى دٔٔ بازةبكةت ٔ دٔعا بؤ خؤ بكةت
طٌٍٕةََِٗ وسؤظى دىَ ٍَِٗة ذَٖربُ  ،ثَٗغةوبةز ضالظ
ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :من قال حين يسمع المؤ ن :
أش د أن ال لو ال اهلل وحده ال شري

لو  ،وأن
32

محمد عبده ورسولو  ،رضي باهلل ربا وبمحمد رسوال
 ،وباإلسالم دينا  .فر لو نبو )رواه مسلم .
ِةزكةضةكىَ دةوىَ دةٌطىَ باٌطى طٕٓ ىلَ بٗت
بَٗرٖت  ( :أش د أن ال لو ال اهلل وحده ال شري لو
 ،وأن محمد عبده ورسولو  ،رضي باهلل ربا وبمحمد
رسوال  ،وباإلسالم دينا ) طٌٍٕةََِٗ ٔى دىَ ٍَِٗة
ذَٖربُ  .شكسةكىَ ب ضاٌاِى كؤ وسؤظ ض شةمحةتىَ
ثَٗظة ٌابٗت ٔخَٗسةكا وةشُ بدةضتََٗ خؤظة بٍٗٗت
كؤ طٌٍٕةََِٗ وسؤظى بٍَّٗة ذَٖربُ .
ِةزٔةضا ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ ٖا طٕتى ئةٔ كةضىَ
ِةوى باٌطى ٔةكى وٕئةشٌى دٔٔبازةكةت  ،بةىلَ
بتٍىَ ٌةبٗت ٔةكى وٕئةشُ دبَٗرٖت ( حي على
الصالة ) ٔ ( حي على الفالح ) وسؤظ بَٗرٖت ( ال
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حول وال قوة ال باهلل ) ٔ ،ثصى دٔٔواِى ِاتٍا
باٌطى وسؤظ ضالظاُ ه ثَٗغةوبةزى بكةت ٔ ثصتى
ٍِطىَ داخاشا ( وسيلة ) بؤ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
بكةت دىَ وسؤظ بةزةظاٌٗا ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
بدةضتََٗ خؤظة ئٍٗٗت ه زِؤذا قٗاوةتىَ ٔ .داخاشا
ٔةضٗمىَ دى َبظى زةٌطى بٗت ( الل م صلي على
محمد وعلى آل محمد كما صلي

على آل براىيم

ن حميد مجيد  ،الل م بارك على محمد وعلى آل
محمد كما بارك

على آل براىيم ن حميد مجيد

) ثصتى ضالظىَ دىَ بَٗرى ( الل م رب ىذه الدعوة
الرامة والصالة الاائمة  ،آت محمداً الوسيلة
والفضيلة وابعثو الل م مااما محموداً الذي وعدتو ) .
و( ن

ال تخلف الميعاد ) ئةظ زضتة ب ٍِدةك
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زَٖكََٗ الٔاش ٖا ِاتى ظةطِٕاضنت ذبَٗغةوبةزى ضالظ
ىلَ بَ ِةزٔةكؤ شاٌاََٖٗ حةدٖطىَ دٖازكسى  ،ظَٗحا
ٖا دزٔضت ئةٔة وسؤظ ٔىَ زضتىَ ( ن

ال تخلف

الميعاد ) ٌة بَٗرٖت  .ه ضةز ظى بابةتى بٍَٗسة (
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ٕٜٖٔٔ /
) لإلمام األلباني .
ِةز زِؤذ خَٗسا حةجحةكىَ ٔ عٕوسةكىَ بدةضتََٗ
خؤظة بٍٗة .
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت ( :من صلى الصبم
ي جماعة ثم قعد يذكر اهلل حرى ت لع الشمس  ،ثم
صلى ركعرين  ،كان

لو كأجر حجة وعمرة  ،تامة ،

وحسنو األلباني ي
تامة  ،تامة ) رواه الررمذي
ّ
صحيم الرر يب والررىيب .
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ئةٔىَ ٌظَٗرا ضجَٗدىَ بكةت ب جةواعةت ئاٌكٕ ه
وصطةفتىَ  ،ثصتى ٍِٗطىَ وا ِصٗاز ٔ ٌة ٌظطت ٔ
شكسىَ خٕدىَ كس ( قٕزئاُ خؤاٌدُ ٖاُ شكس )
ِةتا تاظ دةزكةظٗت ،ثصتى ٍِٗطىَ دٔٔ زةكعةتا
بكةت  ،خٕدىَ دىَ خَٗسا حةجحةكىَ ٔ عٕوسةكىَ
دةتىَ ب متاوى  ،ب متاوى  ،ب متاوى .بسا ئةطةز تؤ
بَٗرى ئةش ٌةشَٗي ِةزِؤذ ظى كازى بكةً  ،بال
ئةٍٖٗٗىَ تؤ ضىَ جازاُ ظى كازى بكة  ،ئةطةز ئةٔ
ذى طةلةك بٗت ئةٍٖٗٗىَ دٔٔ جازاُ  ،ئةطةز ئةٔ
ذى طةلةك بٗت ِةوا ئةٍٖٗٗىَ جازةكىَ ظىَ خَٗسا
وةشُ ذدةضتىَ خؤ ٌةكة  .لدٔواِٗٗىَ دىَ بَٗروة
بساٖىَ خؤ ٖىَ خٕشتظى باط ِصزا خؤ بكة بؤ ظىَ
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خَٗسىَ  ،ضٌٕكٕ خَٗسا حةج َى ٔعٕوسىَ ثَٗكظة ٌة
تصتةك َى بٗضةكة .
ب طسٌرة بؤ بساٖىَ خؤٖىَ وٕضمىاُ ٔضةدةقةكىَ ب
دةضتََٗ خؤظة بٍٗة.
وسؤظ ب طسٌرَٖ ظة بضٗتة دةظ بساٖىَ خؤ ٖىَ
وٕضمىاُ بؤ وسؤظى دىَ َِٗتة ِروازتَ ب ضةدةقة ،
َّ
تحارن من
ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت  ( :ال
المعروف شيئا  ،ولو أن تلاى أأاك بوجو طليق )
رواه مسلم .
ئاٌكٕ ب كَٗىاضى بةزىَ خؤ ٌةدة خَٗسىَ ِ ،ةتا
ئةطةز تؤ بطسٌرى دةوىَ تؤ بساىَ خؤ ٖىَ وٕضمىاُ
ببٍٗى ٔ .ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :تبسم
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ي وجو أأي ل صدقة ) صحيم الجامع ٕٜٓٛ
.طسٌرٍٖا تة بؤ بساٖىَ تة ٖىَ وٕضمىاُ بؤ تة ب
ضةدةقة دَِٗتة ِروازتَ .
ئٍٗٗةتا كازىَ ضاك .
ئٍٗٗةتا كازىَ ضاك وسؤظ دىَ ثمََٗ بمٍد بدةضتََٗ
خؤظة ئٍٗٗت  ٔ ،ب زاضتى ئةظة وةشٌرتَٖ عٗبادةتىَ
دلٗٗة؛ ضٌٕكٕ ئةظة بؤ ٍِدىَ دشظسٖت كؤ وسؤظ ٖىَ
زاضت طٕبٗت دطةه خٕدىَ  ٔ ،ئةٔ ٖىَ
ضةزكةفتٗة ٖ َى خٕدىَ ٔى ب ضةز بَٗدٗت .
ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :من سأل الش ادة
بصدق  ،بلّ و اهلل منازل الش دا  ،و ن مات على

راشو ) رواه مسلم  .ئةٔ كةضىَ دٔعا ذ خٕدىَ
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بكةت كؤ شةِادىَ ( كؤ ببٗت شةِٗد دزَٖٗا
خٕدَٖدا ) ب زشقىَ ٔى بكةت  ،خٕدىَ دىَ ثمََٗ
شةِٗدا دةتىَ ِةتا ئةطةز ه ضةز ٌظٍٗا خؤ مبسٖت .
بسا ئٍٗٗةتا خؤ بٍٗة ذ بؤ كسٌا كازىَ ضاك دا تؤ ٔاُ
خَٗسا بدةضتََٗ خؤظة بٍٗى ِةتا ئةطةز ئةٔ كازة ب
دةضتََٗ ظة ٌََّٗ بةىلَ خٕدىَ دىَ خَٗسا ٔاُ كازاُ
ى ئةجناوداَٖ .
دةتةتة ِةزٔةكٕ تة ئةٔ كازة بؤ خٕد َ
ئةجناوداٌا ٌظَٗرا عةٖصا ٔ ضجَٗدىَ ب جةواعةت .
عٕمساُ كٕزىَ عةفاٌى  ،خٕدىَ ذىَ زِاشٖبٗت،
صلَّى
دبَٗرٖت ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕتَ ( :م ْن َ
اع ٍة َكا َن َك ِاي ِام نِص ِ ٍ
صلَّى
ال ِْع َ
شا َ ِي َج َم َ
َ ْ
ف لَْي لَة َ ،وَم ْن َ
اع ٍة َكا َن َك ِايَ ِام لَْي لَة ) رواه
ال ِْع َ
شا َ َوالْ َف ْج َر ِي َج َم َ
اإلمام مال (ٔ ، )ٖٚوأحمد –الفرم الرباني-
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(٘ ، )ٔٙٛ/ومسلم ( ، )ٙ٘ٙوالررمذي (ٕٕٔ) ،
وأبو داود واللفظ لو (٘٘٘)  ،والدارمي (ٕٕٗٔ)
.
ئةٔ كةضىَ ٌظَٗرا عةٖصا ب جةواعةت بكةت ِةز
ٔةكٕ ئةٔى ٌٗظةكا شةظىَ ب عٗبادةتٗظة بٕزاٌدى ،
ٔ ئةٔ كةضىَ ٌظَٗرا عةٖصا ٔ ضجَٗدىَ ب جةواعةت
بكةت ِةز ٔةكٕ ئةٔى ِةوى شةظ ب عٗبادةتٗظة
بٕزاٌدى .
ئةجناوداٌا ضاز زةكعةتاُ بةزى ٌظَٗرا ٌٗظسؤ .

بابىَ ضاحلى زِةمحةتََٗ خٕدىَ ىلَ بَ دبَٗرٖت
ٍ
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت  ( :أ َْربَ ُع َرَك َعات قَ ْب َ
ِ
الس َح ِر ) رواه ابن أبي شيبة ي
صالَ ِة َّ
ْن بِ َ
الظ ْ ِر يَ ْعدل َ
41

مصنفو (ٓٗ ، )ٜ٘وحسنو األلباني ي السلسلة
الصحيحة (ٖٔٗٔ)  .خَٗسا ضاز زةكعةتََٗ بةزى
ٌظَٗرا ٌٗظسؤ ٍِدى خَٗسا ٌظَٗرا ب شةظة.
ِةزٔةضا ذ ضالٕخةتََٗ ظاُ ضاز زةكعةتاُ كٕ
دةزطةََِٗ ئةمساٌى بؤ دٍَِٗة ظةكسُ  .بابىَ ئةٖٕبىَ
ئةٌطازى خٕدىَ ذىَ زِاشٖبت دبَٗرٖت ثَٗغةوبةزى
ضالظ ىلَ بَ طٕت  ( :أربع قب الظ ر تفرم ل ن
أبواب السما ) رواه أبو داود ( ، )ٖٕٔٛوالررمذي
ي الشمائ  ،وقال األلباني ي صحيم الرر يب
والررىيب:حسن ل يره (٘. )٘ٛ
ثازَٖصطةزى ه ضةز ٍِدةك زِةٔشتََٗ خٕتبىَ .
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عن ْأوس بْن أ َْو ٍ
ول
س الثَّ َا ِفي  قال َ ( :س ِم ْع ُ َر ُس َ
ْج ُم َع ِة َوا ْرَ َس َ  ،ثُ َّم
اللَّ ِو  يَ ُا ُ
(م ْن َ َّ
س َ يَ ْو َم ال ُ
ول َ :
ب َ ،و َدنَا ِم ْن ا ِإل َم ِام ،
بَ َّك َر َوابْرَ َك َر َ ،وَم َ
شى َولَ ْم يَ ْرَك ْ
اسرَ َم َع َولَ ْم يَ ْل ُغ َ ،كا َن لَوُ بِ ُك ِّ ُأ َْوةٍ َع َم ُ َسنَ ٍة
َ ْ
َجر ِ
صيَ ِام َ ا َوِقيَ ِام َ ا) رواه اإلمام أحمد –الفرم
أ ُْ
الرباني ، )٘ٔ/ٙ( -والررمذي ( ، )ٜٗٙوأبو داود
واللفظ لو (ٖ٘ٗ)  ،والنسائي (ٔ ، )ٖٔٛوابن
ماجو ( ، )ٔٓٛٚوالدارمي ( ، )ٔ٘ٗٚوالحاكم
(ٔٗٓٔ)  ،وابن أزيمة ( ، )ٔٚ٘ٛوصححو
األلباني ي صحيم الجامع (٘ٓٗ.. )ٙ
ئةٔ كةضى زِؤذا خٕتبىَ ضةزىَ خؤ بصٕٔت ،ثصتى
ٍِٗطىَ شٔى بضٗتة وصطةفتىَ ٔ ب ثََٗ خؤ بضٗتة
وصطةفتىَ ٌةكٕ ب ضٗازى بضٗت ٔ خؤ ٌٗصٖكىَ
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ئٗىاوى بكةت ٔطِٕىَ خؤ بدةتة خٕتبىَ ٔ
ٌةئاخظٗت ِةز ثٍَٗطاظةكا ئةٔى بؤ وصطةفتىَ ِاظَٗتى
ٍِدى خَٗسا كازىَ ضالةكَٗٗة  ،ب زِؤذى طستٍا
زِؤذََٖ َٖٔظة ٔ ب زِابٌٕٔا

شةظََٗ ٔىَ ََٖٗ

عٗبادةتٗظة  .تصتىَ طةلةك طسٌط ئةٔة كٕ وسؤظىَ
وٕضمىاُ بصاٌٗت كٕ ( لغٕ ) ئةٔا ثَٗغةوبةزى ضالظ
ىلَ بَ  ،ئةً ذىَ داٍٖة ثاط ٔ خٕتبا وسؤظى ثىَ بةتاه
دبٗت ِ ،ةوى ئاخظتٍا خبٕظة دطسٖت ،ئاٌكٕ ئةطةز
تؤ بَٗرٖة ِةظاىلَ خؤ ٌةئاخظة ٔ ئٗىاوىَ خٕتبىَ
دخٍٕٖٗت  ،تؤ لةغٕٖىَ دكةى ٔ ئةٔ كةضىَ لةغٕىَ
بكةت خٕتبا ٔى ٌاَِٗتة ِروازتَ ٔةكٕ ثَٗغةوبةزى
ال ي وم الْجمع ِة لِص ِ
احبِ ِو
ضالظ ىلَ بَ طٕتى َ ( :وَم ْن قَ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ
ِ
ٍ
ِِ ِ
َ
س لَوُ ي ُج ُم َعرو ت ْل َ َش ْي ٌ
صو َ َا ْد لَ َا َوَم ْن لَ َا َ لَْي َ
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) رواه أبو داوود ي سننو (  ، ) ٛٛٚالسنن الكبرى
للبي اي ( ٖ | ٕٕٓ ) ِ ٔ .ةزٔةضا ضٍَٗابٗت تؤ
خؤ ب تصبٗا ٖاُ ب وٕباٖال خؤ ظة ورٖٔن بكةى ٔ
ئٗىاوىَ خٕتبىَ دخٍٕٖٗت ٔ ئةٔ كةضىَ ظى كازى
بكةت خٕتبا ٔى ٌاَِٗتة ِروازتَ ٔةكٕ ثَٗغةوبةزى

ضالظ ىلَ بَ طٕتىَ ( :م ْن تَ َو َّ
ضو َ ثُ َّم
س َن ال ُْو ُ
ضأَ َأ ْ
َح َ
ص َ ُ ِف َر لَوُ َما بَ ْي نَوُ َوبَ ْي َن
ْج ُم َع َة َ ْ
اسرَ َم َع َوأَنْ َ
أَتَى ال ُ
صى َ َا ْد لَ َا )
ادةُ ثََالثَِة أَيَّ ٍام َوَم ْن َم َّ
ْج ُم َع ِة َوِزيَ َ
ْح َ
س ال َ
ال ُ

صحيم مسلم ( ٔ .)ٜٔٗٔدظَٗت وسؤظىَ وٕضمىاُ
ئةظىَ ضةٌدىَ ب خةوظة ٔةزطسٖت داكٕ ذظىَ خَٗسا
وةشُ ٌةَِٗتة بىَ بازكسُ.
بةزىَ خةلكى بدةٖة كازىَ ضاك ٔخَٗسا .
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ئةٔذى ذ عٗبادةتََٗ وةشٌة  ،بسا ِةز خَٗساكا تؤ
ى خَٗسىَ  ٔ ،تؤ لدةظ
بصاٌى بةزىَ خةلكةكىَ بدة ٔ َ
خٕدىَ شسٖكىَ ِةز كةضةكىَ ٔىَ خَٗسىَ بكةت ،
ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :ن الدال على
الخير كفاعلو ) رواه ابن حبان وصححو االلباني ي
السلسلة الصحيحة ِ .ةز كةضةكىَ بةزىَ وسؤظةكى
بدةتة خَٗسةكىَ ئةٔ ذى شسٖك َى ٔى وسؤظٗٗة دٔٔىَ
خَٗسَٖدا  ،ئاٌكٕ ِةزٔةكٕ ٔى وسؤظى ذى ئةٔ خَٗسة
كسى  .ظَٗحا ِةتا زِؤذا قٗاوةتىَ ٍِدى وسؤظةك ٔى
كازى بكةت تؤ دىَ بٗٗة شسٖكىَ ٔاُ وسؤظاُ
ِةوٗٗاُ .
بسا ئةطةز تؤ بصىَ بؤ خَٗصاٌا خؤ ئةظىَ ثةزتٕكىَ
خبؤٍٖة دا كازى ثىَ بكةُ ٔ دا تؤ ببٗة دةزطةِىَ
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خَٗسىَ بؤ خَٗصاٌا خؤ ٖ ،اُ وسؤظةك ٌصاٌٗت
خبؤٍٖٗت تؤ بؤ ٔى ظىَ ثةزتٕكىَ خبؤٍٖة ٔ ببة ذٔاُ
وسؤظاُ ئةَٖٔ خَٗسىَ ٌٗصا خةلكى دةُٔ ،
ِةزٔةضا دبٍة شسٖكىَ خةلكى دٔٔىَ خَٗسَٖدا ٖ ،اُ
ئةطةز تة شٗاُ ِةبَ تؤ بؤ خَٗسا خؤ ئةظىَ ثةزتٕكىَ
ضاث بكةى ٔه ضةز خةلكى بةالظكةى ٔ خَٗساكا
وةشُ بدةضتََٗ خؤظة بٍٗى ٌٔ .ةبَٗرة وَ ثىَ ضىَ
ٌابٗت ئةش ظىَ ثةزتٕكىَ ضاث بكةً  ،خؤ ٌةتسضٍٗة
ئةطةز تة شٗاُ ٌةبَ بؤ ظىَ ضةٌدىَ بةىلَ ٍِدةك
وسؤظََٗ دةٔلةوٍد ٔخؤداُ شٗاُ تؤ دٌٗاضى بَٗرة
ٔاُ بال ئةٔ ضاث بكةُ ٔتؤ دىَ بٗٗة شسٖكىَ خَٗسا
ٔاُ ِةتا زِؤذا قٗاوةتىَ !! .
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