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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

لصالة والسالم على من ال نبي وا هالحمد هلل وحد
 .. وبعد :  هبعد

ؤ دلٕظاٌٗا ب ذ دةلٗنبساَٖى وٕضمىاُ وةشٌرتَٖ    
ا ٔاُ ٖا كسى فةزواٌ ،ٔى خٕدَى دطةه عةبدََٖ

ٍِدةك  لدٖٔظ كٕ عةبدٍٖٗا ٔى بكةُ
ئةظ  ، ٔدةُب كٕ ِةوى بػََٗ ئةجناً ُعٗبادةتا

 ٍُة كٕ ض شةمحةت ٖاعٗبادةتة ٍِد بطاٌاِٗ
، ِةز ذ بؤ جّئٍٗاٌا ٔاُ دةوةكَى دزَٖر ثَى ٌةظَٗت

ت ) دا دبَٗرٖثرئشقٕزئاٌا خؤ ٖا  ٔةكٕ خٕدَى د
خٕدَى ِةز  – ال ٖكمف اهلل ٌفطا اإل ٔضعّا

( ، كةضةكى ذ بازَى ٔى شَٖدةتس ىَل ٌاكةت 
وةشُ بدةضت  بظَٗت خَٗسََٖ َىِةز كةضةكظَٗحا 
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 ََٗ خؤذ دةضت ُظاُ عٗباداتا بال خؤ ظة بٍٗٗت
ٕضمىاٌَى الٔاش ئةطةز ٔةضا وزِة ةت ، ٌٔةك

ؤذا ظة بٍٗت ه ِزََٗ خؤبمٍد ب دةضت بظَٗت ثمََٗ
  .ةتٌةك ََٗ خؤذدةضت ُظاُ عٗبادةتابال ٗاوةتَى ق

 ٔضاٌاِى  ىَل خمابَ ِةتا ئةظاُ عٗبادةتََٗ بةب   
كازى ثَى  ، طةلةك وٕضمىاُخَٗسا ٔاُ وةشُ

ٗة َٔى ثمَى كٕ كةُ، ٔضطتٗا ٔاُ ٖا طةِػتٌٗا
 ُ بكةُ، بؤ شاٌني ئةظٌةغََٗ ظاُ عٗبادةتا

ٌدا االثةزعٗبادةتََٗ كٕ ئةً دَى دٖازكةُ دظاُ 
ََٖٗ كٕ ِةوى  ( ِةوى ئةٔ عٗبادةتَإُ غاء اهلل)

ضةٌد -دةوةكَى كٕزت  دَى غََٗ بكةُ ب وسؤظ
، كٕ ض شةمحتةكَى ثَٗظة ببٍَٗ َىٔب -كادةقٗقة

ٍػتى بٗت ٖاُ َٖى َٖٖٔى ِز وسؤظبةلكٕ دَى 
َٖى ظْ  ِاذٔت ٖاُ ِةزكازةكَى دى د تسٔوبَٗمَى
اُ وٕضمى َىوسؤظ تى ٌةغٗاٌاِزاضب  . ٔدئٍٗٗت
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كٕ  ٍِدَٖٗة ٌة ذبةز ُكسٌا ظاُ عٗبادةتا بؤ
بكةت بةلكٕ  ُغٗاُ ٌٍَٗ ظاُ عٗبادةتا ىوسؤظ

 ٗة .ٗوسؤظذكَٗي بأةزٖا ) إمياُ ( 

َى بةِػت بظَٗت ٌٔةَِٗمٗت كةضٔ بةىَل ئة   
دَى  ئةٔ ََٗ خؤ بكةتبةِػتَى ذدةضت خٕغََٗٗ

 ُ، ٔ ض جازاُ ظّئٍٗٗتِةوٗا ُظاُ عٗبادةتا
 خٕغََٗٗب ػتا خٕدَى بدةتة بةِٔةٌاكةت كٕ 

 دٌٔٗاَٖى !!

دٌٔٗاَٖى ٔظى حاىَل  ظَٗحا واغاء اهلل بؤ ظَى   
ه واىَل بة كازةب ٌٍٗة ٖاُ  !! جحَٗن تَٗدا

دةزكةظة  ذواىَل ب ، ٔلٗدة َٖى خسابٕٖٔةوٕة
خٕشى بةع ئةظة با، ئةش ب  ، ٔتسٔوبَٗن ٌٍٗة

 ثازةكَى ٔةضا ٌٍٗة حَٗالخٕدَى كةً طةلةك ج
ذبمى حاىَل  ٔ ، ب خَٗصاُ بَٗدنيخؤ  كٕ بػََٗ
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 بٕزى ٔكٕوا دةٍٖا ه ضةز ومَٗت ٔىٔى َٖى ئا
خٕدَى  ؤ دَى بَٗرى بابَى )دةٓ عةٖاالٌة( !!خ

   ِازٖكازبٗت .

ظَٗحا بساَٖى وٕضمىاُ بال ئازواجنا تة ِةزدةً    
، بال ِةزدةً تؤ بصاٌى ئةظ دٌٔٗاٖة ٌة بٗتٖابمٍد 

بؤ تة دا تؤ  ئازواجنا تةٖة بةلكٕ ٔةضٗمةكة
َى خؤظة ظَى دٌٔٗاَٖى ب دةضتسَٖكا بةِػتَى ب

شكسَى خٕدَى  ٔ ُذى بكسٌا عٗبادةتا ، ئةٔبٍٗى 
 ... ِتد . 

دكةً  بساَٖى وَ ئةش بؤ خٕدَى طةلةك حةغتة   
ضةٌد  ذبةز ظَى حةذَى كسٌَى وَ بؤ بساَٖى خؤ ، ٔ

كٕوكسَٖ دا بؤ  عٗبادةتََٗ ب ضاٌاِى ََٖٗ
ةكا ٔةضا كٕ زؤذةظاُ ه بساَٖى وَ ببٍة ثػت

وَ ئةظ  ٔ .بٍة ثػتةظاُى ٌةوسؤظباب بؤ  داٖك ٔ
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كازة ََٖٗ كٕوكسَٖ دظَى ثةزتٕكَٗدا، ٔ وَ ٌاظَى 
ٔ ٌٗػاٌََٗ َٔى ََٖٗ كسٍٖة ) طسَٖبةضتََٗ 
فةٖدةبٕٔى (; ٔ وةزةوا وَ ذ ظَى ضةٌدَى ئةٔة 

ئةٔا وسؤظ دطةه  ،كٕ باشزطاٌٗٗا دزٔضت ئةٔة
ظَى باشزطاٌَٗٗى ض خٕدَى دكةت، ضٌٕكٕ ئة

ٍٗة ب ئاٌاِٗٗا خٕدَى، ٔ جازاُ خٕضازةتى تَٗداٌ
ِةزٔةضا وَ ض بابةت غسٔظةكسٍٖة; ذ بةز كٕ 
دا بابةت دزَٖر ٌةبٗت ٔ ثةزتٕك ذى ٖا بةزفسةٓ 
ٍَٗةبٗت بابةتَى شكسَى خٕدَى وَ ضةٌد  ٌةبٗت، ت
َٖص ََٖٗ ه ضةز خَٗس ٔ بةِاَٖى شكسَى خٕدَى  ِز

ضةٌد شكسََٖ  خَٗسا ٔاُ ٌظَٗطاَٖ ه دٖٔفدا وَ 
طةلةك وةشُ ََٖٗ بؤ بساَٖى خؤ كٕوكسَٖ; 

ذ كازََٖ ب ضٌٕكٕ ب دٖتٍا وَ شكسَى خٕدَى 
 طةلةك ٖا وةشٌة .  بةىَل خَٗسا ٔاُ ضاٌاٍِٗة
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َٗى ئةش دٔعا ذخٕدَى دكةً كؤ دٔواِٗ ه   
ئٗدالضَى ب زشقَى وة بكةت د طٕتَ ٔ 

َى بؤ كةتة دةزطةَِى خَٗسكسٖازََٖ وة دا  ٔوة ب
 ني ـــــــــــــــــــــــــــــــ. آو خةلكةكى

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
    ... آلو وصحبو أجمعين

                                                                                                                      
                                                                                                                                           َى  /                                                                                                                        كةزَى تة بؤ خٕدحةذَٖ

 أبٕ بكس كٕجس            

                         1432 / ٓ2011 ً 
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بأةزَٖٗى ب خٕدَى بٍٗة ٔ ض ِةظجػكا بؤ 
  ضٍَٗةكة دَى ضٗٗة بةِػتَى

َى كٕزَى عةبدٔلالى خٕدَى ذ ٔى ٔ جابس
بابَى ٔى زاشٖبٗت طؤت : شةالوةك ِاتة دةظ 

ةزَى ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤتَى : ٖا ثَٗغةوب
خٕدَى ئةٔض ِةزدٔٔ ضالٕخةتَ وسؤظ ثَى 
دضٗتة بةِػتَى ٖاُ ئاطسى ، ثَٗغةوبةزى ضالظ 

َمْن َماَت اَل ُيْشِرُك بِاللَِّو َشْيًئا  )ىَل بَ طؤت : 
َدَخَل اْلَجنََّة َوَمْن َماَت ُيْشِرُك بِاللَِّو َشْيًئا َدَخَل 

ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا  .(النَّاَر 
 ظةطِٕاضتى .

ِةزكةضةكَى مبسٖت ٔض  ِةظجػكا بؤ خٕدَى 
ضَى ٌةكةت دَى ضٗتة بةِػتَى ، ٔ ِةزكةضَى 
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مبسٖت ٔ ِةظجػكا بؤ خٕدَى ضَى كةت دَى 
 ضٗتة ئاطسى  .

عةبدٔلال كٕزَى عاضى خٕدَى ذٔى ٔ بابَى  
زاشٖبٗت طؤت: ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 

) من أحب أن يزحزح عن النار طؤت: 
و منيتو وىو يؤمن باهلل ويدخل الجنَّة فلتأت

واليوم اآلخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب 
ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا أن يؤتى إليو ( 
  ظةطِٕاضتى .

ئةٔ كةضَى بظَٗت ذ ئاطسى خالضبٗت ٔ 
بضٗتة بةِػتَى ، بال وسُ ضةزدا بَّٗت ٔ 
ئةٔى بأةزى ب خٕدَى ٔ ِزؤذا قٗاوةتَى 

بؤ خؤ دظَٗت ِةبٗت ، ٔ ِةزٔةضا ئةٔ خَٗسا 
بال بؤ خةلكى ذى بظَٗت ، ٖاُ كا ضةٔا ٔى 
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دظَٗت خةلك داُ ٔضتاٌدَى دطةه ٔى 
بكةُ، بال ئةٔ ذى ٔةضا داُ ٔضتاٌدَى دطةه 

 خةلكى بكةت . 

ذَى زاشٖبٗت طؤت :  خٕدَى ئةٖٕبَى بابَى
شةالوةك ِاتة دةظ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 
طؤتة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ بةزَى وَ بدة 
كازةكى وَ ٌَٗصٖكى بةِػتَى بكةت ٔ وَ ذ 
ئاطسى دٖٔس كةت ، ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 

تَ ْعُبُد اللََّو اَل ُتْشِرُك بِِو َشْيًئا َوتُِقيُم  ) طؤتَى : 
فَ َلمَّا ( الصَّاَلَة َوتُ ْؤِتى الزََّكاَة َوَتِصُل َذا رَِحِمَك 

 -مصلى اهلل عليو وسل-َأْدبَ َر قَاَل َرُسوُل اللَِّو 
ئٗىاوَى  (ِإْن َتَمسََّك ِبَما أُِمَر ِبِو َدَخَل اْلَجنََّة  )

 وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
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عٗبادةتا خٕدَى بتٍَى بكة ٔض ِةظجػكا بؤ 
ضٍَٗةكة ، ٔ ٌظَٗرا بكة ، ٔشةكاتا واىَل خؤ بدة 
، ٔضةزةداٌا وسؤظََٗ خؤ بكة . بابَى ئةٖٕبى 

ةوبةزى ضالظ طؤت دةوَى ئةظ شةالوة ذ دةظ ثَٗغ
َٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت :  ىَل بَ ضٕٔى ث
ئةطةز ئةٔ تػتَى وَ فةزواٌا ٔى ثَٗكسى 

 .ظّبٍٗٗت دَى ضٗتة بةِػتَى 
 
 

  خٕدَى شكسَى

ُ ب شكسَى خٕدَى ذ ِةوى عٗبادةتا   
، ٔ دطةه ٍِدَى ضاٌاِى تسة ٔضظك تسة

خؤ ثَى  وسؤظشكسَى خٕدَى باغرتَٖ عٗبادةتة 
بكةت بػتى عٗبادةتََٗ فةزش ٌَٗصٖكى خٕدَى 
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دبَ ، ٔ ى ثَى بمٍد وسؤظ ِةزٔةضا ثمََٗ ، ٔ
خٕدَى  ٍَٗة ذَٖربُ ِٔى دوسؤظ طٌٍٕةََِٗ

 ى ثَى دظةغَٗسَٖت . وسؤظ كَٗىاضََٗٗ

صلى  -َرُسوُل اللَِّو  َعْن َأِبى ُىَريْ َرَة قَاَل : قال
َسَبَق اْلُمَفرُِّدوَن . قَاُلوا َوَما )   اهلل عليو وسلم

اِكُروَن اللََّو  الْ  ُمَفرُِّدوَن يَا َرُسوَل اللَِّو َقاَل الذَّ
اِكَراتُ  ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ  ( َكِثيًرا َوالذَّ

  حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .

 دظَى دٖازدكةت بَ ىَل ضالظ ثَٗغةوبةز
 بَٗر شكس ِةزدةً ََٗوسؤظ كٕ دا حةدٖطَى

 ٔ ، بةِػتَى ضٍة ٔ زاكةُ ُِةوٗٗا بةزى دَى
 بَ ىَلضالظ  ثَٗغةوبةزى ٍةطٕت ُضةحابا دةوَى
زى ضالظ ىَل بَ ثَٗغةوبة ) المفردون ( ، كٍٗة

طةلةك شكسَى خٕدَى  طٕت : ئةُٔ ئةََٖٔ
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دكةُ . بساَٖى وٕضمىاُ ئةطةز تؤ بَٗرى ئةش 
ٌصاً كٗؼ شكس طةلةكَى خبَٗسة ، ٖاُ كٗؼ 
شكس دَى ه ض دةً َِٗتة طٕتَ؟ . ئةزَى بسا وا 

تسَٖ ٔضظك تسَٖ باؽ ٌٍٗة ئةطةز ئةش ضَٗرت
  ،ستسَٖ شكسى ٌٗػا بساَٖى خؤ بدةًٔخبَٗ

  )ال الو اإل اهلل(ئةٔذى 

 ٌٕح دةوَى :طٕت بَ ىَل ضالظ ثَٗغةوبةزى   
 ه ٔةضٗةتةك ِاتى ضةزدا ب وسُ بَ ىَل ضالظ

 طٕتة داَٗٔةضٗةت دَٔى ٔ كس خؤ كٕزَى
) ال كٕزَى خؤ : ئةش فةزواٌَى ه تةدكةً ب 

ٍِٗطَى طٕتَى : كٕزَى ، ثػتى الو اإل اهلل ( 
وَ ئةطةز ِةز حةفت ئةمساُ دطةه ِةز 

)  ٔ ،َٗداتةزاشٖ دزةخكَىبكةٌة  ُحةفت ئةزدا
) ال دا ، دَى دٖبكةٌة دزةخَٗال الو اإل اهلل ( 
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 - بٍَٗسة ثةزتٕكا . طساٌرتبٗتالو اإل اهلل ( 
ٖا ئٗىاوَى  – 111/  1 السلسلة الصحيحة

 . ئةلباٌى

 طٕتٍا كةى دَىخٕ ب تؤ وٕضمىاُ بساَٖى
ثَى دظَٗت دا دةً ضةٌد  ال الو اإل اهلل ( ) ثةٖظا
بساَٖى  جازةكَى ظَى ثةٖظَى بَٗرٖت! وسؤظ

ذَى دةقةكَى ٌةطةلةك ؤوٕضمىاُ ئةطةز تؤ ِز
طٕتٍا ظَى دةقةكَى بتٍَى تةزخاُ كةى بؤ  !!

، دَى ُ بَٗرىَى ضْٗ جازا، كَٗي كَٗي دثةٖظَى
تة ٌظَٗطني خؤبكة خَٗسةك بؤ تة بَّٗ بسا ِصزا

ئةظ خَٗسة ٍِدا وةشٌبٗت كٕ ضْٗ  ، ٔؤذاٌةِز
ِةز ٍِدى ِةز حةفت ئةمساُ ٔ  ُجازا

وا غاء اهلل  ئةش ب خٕدَى  ٌة،ئةزداحةفت 
 ذَٖطتاٌدبٗت خٕدَىةك ٌةبٗت كٕ وسؤظكةً 
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بسا دَى  تَى خؤ ٌاكةت،دةض ئةظَى خَٗسَى ذ
ذاٌة كَٗي ؤضٕشَى بدة ه ضةز خؤ كٕ تؤ ِز

  تةزخاُ بكةى بؤ طٕتٍا ثةٖظاكَٗي دةقٗقةكَى 

 . ) ال الو اإل اهلل (

 ذى دى شكسََٖ ٍِدةك تة بؤ دَى ئةش بسا  
 ٔخَٗسا ضاٌاِى ب ٔاُ طٕتٍا كؤ ََٖٗ بَٗرً
 -: وةشُطةلةك  ٔاُ
ع ن - عن و اهلل رض ي - أوس ب ن شّداد عن 
قال: "سيد االستغفار أن يقول العب د:   النبي

لقتن   ي، وأن   ا الله   م أن   ال رب   ي ال إل   و إال أن   ال خ
عب دك، وأن ا عل  ى عه دك ووع  دك م ا اس  ت عال، 
أعوذ بك من شر ما صنعال ،أب و  ل ك بنعمت ك 
عل    ّي، وأب    و  ب    ذنبي ف    اففر ل    ي ف ن    و ال يغف    ر 
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ال    ذنوب إال أن    ال ، ق    ال وم    ن قاله    ا ف    ي أول 
النهار موقناً بها فمات م ن يوم و قب ل أن يمس ي 
فهو من أىل الجنة ، ومن قاله ا م ن اللي ل وى و 

ها فمات قبل أن يص ب    فه و م ن أى ل موقن ب
ــا     الجن  ة" ــة ٖ ــةظ حةدٖط ــازى ئ ــاوَى بٕخ ئٗى

  ظةطِٕاضتى .

   ٔ ، ب ضـاٌاِى  واغاء اهلل بؤ ظـَى خَٗـسا وـةشُ 
الله م أن ال ئاٌكٕ ئةٔكةضَى ضجَٗدَى بَٗرٖت ) 

رب  ي ال إل  و إال أن  ال خلقتن  ي، وأن  ا عب  دك، وأن  ا 
عل   ى عه   دك ووع   دك م   ا اس   ت عال، أع   وذ ب   ك 

،أب   و  ل   ك بنعمت   ك عل   ّي، م   ن ش   ر م   ا ص   نعال 
ال ذنوب إال وأبو  بذنبي فاففر لي ف ن و ال يغف ر 

دا ؤذَٖــَى ِزٔدٔ ( بــأزى ثــَى ِــةبٗت ٔ أن  ال
ــتسمب ــةزى ٖ ــةلكَى     ب ــةظ ئــةٔ ذ خ ببٗتــة غ



 17  

ِةزٔةضا ئـةٔ كةضـَى ب غـةظَى     ، ٔبةِػتَٗٗة
 ٖتسمببأةزى ثَى ِةبٗت ٔب غةظ  بَٗرٖت ٔ

  ،ٗةخـةلكَى بةِػـتَٗ   ضجَٗدة ئـةٔ ذ  بةزى ببٗتة
 ظٌـٗ  دَى وـسؤظ  شكسة ئةظ كةً خٕدَى ب ئةش

 ٔ ٌابٗت، ثَٗظة شةمحةتَى ض ٔ بَٗرٖت َٗدادةقٗق
ــس ــت  دَى ظؤو ــةشُ بدةض ــا و ــةخؤ ََٗخَٗسةك  ظ

ب  وـسؤظ ، بسا تػـتةكَى طةلـةك وةشٌـة    ئٍٗٗت
طٕتٍــا شكسةكــَى ببٗتــة ذ خــةلكَى بةِػــتَى ، 

ادبـى  ظَٗحا بسا بال ِةزدةً ٔةكى تؤ ذ خـةٔ زِ 
سى بَٗـرة ، تـؤ ٌصاٌـى كـا دَى     ئَٗكطةز ظى شك

   غةظ ب ضةز تةدا َِٗت ٖاُ ٌة .  

  ََوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَال  (
 اَل  َوْحَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ  قَالَ  َمنْ 

 ِعيَسى َوَأنَّ  َوَرُسولُوُ  َعْبُدهُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  َلوُ  َشرِيكَ 
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 َمْريَمَ  ِإَلى َأْلَقاَىا وََكِلَمُتوُ  َأَمِتوِ  َواْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ 
 َأْدَخَلوُ  َحق   النَّارَ  َوَأنَّ  َحق   اْلَجنَّةَ  َوَأنَّ  ِمْنوُ  َوُروحٌ 
 َشاَ  ( الثََّمانَِيةِ  اْلَجنَّةِ  َأبْ َوابِ  َأيِّ  ِمنْ  اللَّوُ 

   ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .

ئةٔ كةضَى  :طٕتظ ىَل بَ ضال ىثَٗغةوبةز
 اَل  َوْحَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ بَٗرٖت )

 ِعيَسى َوَأنَّ  َوَرُسولُوُ  َعْبُدهُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  َلوُ  َشرِيكَ 
 َمْريَمَ  ِإَلى َأْلَقاَىا وََكِلَمُتوُ  َأَمِتوِ  َواْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ 
 ( َحق   النَّارَ  َوَأنَّ  َحق   ةَ اْلَجنَّ  َوَأنَّ  ِمْنوُ  َوُروحٌ 

خٕدَى دَى ٔى بةتة بةِػَى ب ِةز 
دةزطةَِى بظَٗت ذ ِةز ِةغت دةزطةََِٗ 

 بةِػتَى . 

   ََوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَال  (
 َلوُ  اهللُ  َكَتبَ  َوالُمؤِمَناتِ  ِلْلُمؤِمِنْينَ  اْستَ ْغَفرَ  َمنْ 
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ئٗىاوَى تةبةزاٌى ئةظ  َحَسَنة( ؤِمَنةٍ َومُ  ُمؤِمنٍ  ِبُكلِ 
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا 

       ذوازةدا -صحي  الجامع -باؽ كسى د 
( ٕٙٓٙ  ).  

ئةٔ كةضَى : دبَٗرٖت بَ ىَل ضالظ ىثَٗغةوبةز
بكةت  ُبؤ وٕضمىاٌا ُداخاشا ذَٖربٌا طٌٍٕةِا

ثَٗؼ ِةز وٕضمىاٌةكَى ظة  دَىَى خٕد
بسا تؤ دشاٌى ضةٌد  ٌظٗطٗت، بؤخَٗسكَى 

 وٕضمىاُ ئةظسٔ ه ضةز ِزَٖٔى ئةزدى دذَٖ؟ 
ه دٖٔظ ِةذوازََٖ ٌٕٗدةٔلةتى، ِةذوازا 
وٕضمىاٌاُ ه ضةز زَٖٔى ئةزدى 

( ئاٌكٕ ومٗاز ٔ ثٍَٗخ 1050000000000)
ضةد ومُٕٗ وٕضمىاٌَ!! بسا تؤ دشاٌى 
داخٕاشا ذَٖربٌا طٌٕةِاُ بؤ وٕضمىاٌاُ ذ 
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ط؟!! بسا ئةطةز تؤ ب خٕدَى ب ض زةٌ
دلةكى تةذى ئٗدالع بَٗرى ) المّي اغفس 
لمىؤوٍني ٔاملؤوٍات ( ٖاُ تؤ بَٗرى ) ٖازةب 

ٔ تؤ طٌٕةََِٗ وٕضمىاٌاُ ب غةفسٍٖى ( 
خٕدَى ذ تة قبٕلكةت دَى بؤ تة ومٗاز ٔ ثٍَٗخ 

  ضةد ومُٕٗ خَٗس ٍَِٗة ٌظَٗطني!!

  ََوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَال 
 ِفي ثَِقيَلَتانِ  اللَِّسانِ  َعَلى َخِفيَفَتانِ  )َكِلَمَتانِ 
 اللَّوِ  ُسْبَحانَ  الرَّْحَمنِ  ِإَلى َحِبيَبَتانِ  اْلِميَزانِ 
ئٗىاوَى وٕضمي (  اْلَعِظيمِ  اللَّوِ  ُسْبَحانَ  َوِبَحْمِدهِ 

   ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
 َثةٖظ دٔٔ :دبَٗرٖت بَ ىَل ضالظ ثَٗغةوبةز

 ، داَٗدتةزاشٖ طساٌَ ، دضظكَ ئةشواٌى لطةز
)السمحَ( ، ئةٔ ذى ئةظ  خٕدَى لدةظ خٕغتظٍٗة
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 ، َوِبَحْمِدهِ  اللَّوِ  )ُسْبَحانَ ِةز دٔٔ ثةٖظةٌة 
 ( اْلَعِظيمِ  اللَّوِ  ُسْبَحانَ 
  َََلَنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَال( 
 اللَّوُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  َواَل  ِللَّوِ  َواْلَحْمدُ  اللَّوِ  ُسْبَحانَ  َأُقولَ 
 َعَلْيوِ  طََلَعالْ  ِممَّا ِإَليَّ  َأَحب   َأْكبَ رُ  َواللَّوُ 

ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا الشَّْمُس( 
   ظةطِٕاضتى .

 بَٗرً ئةش ئةطةز :طٕت بَ ىَل ضالظ ثَٗغةوبةزى
 َواللَّو اللَّوُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  َواَل  ِللَّوِ  َواْلَحْمدُ  اللَّوِ  ُسْبَحانَ )

خٕغتظى تسُ بؤ وَ ذ ِةوى تػتََٗ تاظ  َأْكبَ ُر( 
 بَ ىَل ضالظ ثَٗغةوبةزى ٔوةزةوالَٗدةزكةتى ، 

 ظة خؤدٌٔٗاٖة ب ِةوى شٍٖةت ٔ خٕغََٗٗ 
. 
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 ََمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَال( 
 َلوُ  َلُو ، َشرِيكَ  اَل  َوْحَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  قَالَ 

 َقِديرٌ  َشْي ٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُىوَ  اْلَحْمدُ  َوَلوُ  اْلُمْلكُ 
 رِقَابٍ  َعْشرِ  َعْدلَ  َلوُ  َكاَنالْ  َمرَّةٍ  ِمائَةَ  يَ ْومٍ  ِفي

 َسيَِّئةٍ  ِماَئةُ  َعْنوُ  َوُمِحَيالْ  َحَسَنةٍ  ِماَئةُ  َلوُ  وَُكِتبَ 
 َحتَّى َذِلكَ  يَ ْوَموُ  الشَّْي َانِ  ِمنْ  ِحْرزًا َلوُ  وََكاَنالْ 
 رَُجلٌ  ِإالَّ  َجا َ  ِممَّا بَِأْفَضلَ  َأَحدٌ  يَْأتِ  َوَلمْ  يُْمِسيَ 
ئٗىاوَى بٕخازى ٔ وٕضمي ئةظ ِمْنُو(  َأْكثَ رَ  َعِملَ 

   حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .

 ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طٕت : ئةٔ كةضَى
 وُ اللَّ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  ) دا بَٗرٖتؤذَِٖز د ُضةد جازا

 َوُىوَ  اْلَحْمدُ  َوَلوُ  اْلُمْلكُ  َلوُ  َلُو ، َشرِيكَ  اَل  َوْحَدهُ 
، ِةز ٔةكٕ دةٓ عةبد  َقِديٌر ( َشْي ٍ  ُكلِّ  َعَلى

ٔى ٍَِٗة ئاشا كسَٖ ، ٔضةد خَٗس دَى بؤ 
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ٔى دَى ٍَِٗة  ٌظَٗطني ، ٔضةد طٌٕةََِٗ
ذَٖربُ ، ٔ دَى بؤ ٔى بٗتة ثازَٖصطةز ذ 

 ِةتا غةظ ضةزدا بَّٗتدا  ٖذا ِٔزؤ غةٖتاٌى د
، ٔكةع ٌاَِٗت كٕ تػتةكَى باغرت ذ ٖأى 

بمى ئَٗكَى كٕ  ا قٗاوةتَى ، ذزؤذه   ئٍٗاتبٗت
 ٔى ئةظ شكسة طٕتبٗت . برت ذ

 ََوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَال 
 َأْلفَ  يَ ْومٍ  ُكلَّ  َيْكِسبَ  َأنْ  َأَحدُُكمْ  )َأيَ ْعِجزُ 
 َيْكِسبُ  َكْيفَ  ُجَلَسائِوِ  ِمنْ  َساِئلٌ  أََلوُ َفسَ  َحَسَنةٍ 
 َتْسِبيَحةٍ  ِماَئةَ  ُيَسبِّ ُ  قَالَ  َحَسَنةٍ  َأْلفَ  َأَحُدنَا

 َأْلفُ  َعْنوُ  ُيَحط   َأوْ  َحَسَنةٍ  َأْلفُ  َلوُ  فَ ُيْكَتبُ 
ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا  َخِ يَئٍة(

   ظةطِٕاضتى .
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 ذِةٔة كئَٗ وا :طٕت بَ ىَل ضالظى ثَٗغةوبةز
 خؤظة ََٗبدةضت ُخَٗسا ِصاز ِزؤذ ِةز ٌةغَٗت
 دةظ ه ٍٖٔػتىِز ئَٗكَى ئٍٗا ، بٍٗٗت

: دَى ضةٔا ئَٗك الظ ىَل بَ طٕتض ثَٗغةوبةزى
ت ، ظة ئٍََٗٗٗ خؤبدةضت ُذوة ِصاز خَٗسا

بال ضةد  ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طٕت:
 ٔى بؤ خَٗس ِصازبكةت ، دَى  ُتةضبٗحا

ٔى  ِصاز طٌٕةََِٗذى  ٖاُ ، ٌظَٗطني ٍَِٗة
 دَى ٍَِٗة ذَٖربُ .

 ََما َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَال ( 
 يُْمِسي ِحينَ  يَ ُقولُ  َعْبدٍ  َأوْ  ِإْنَسانٍ  َأوْ  ُمْسِلمٍ  ِمنْ 

ْساَلمِ  رَبًّا بِاللَّوِ  َرِضيالُ  ُيْصِب ُ  َوِحينَ   ِديًنا َوبِاإْلِ
 َكانَ  ِإالَّ  نَِبيًّا يو وسلمَوِبُمَحمٍَّد صلى اهلل عل

ئنب (  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  يُ ْرِضَيوُ  َأنْ  اللَّوِ  َعَلى َحقًّا
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ئةظ حةدٖطة ٖا باؽ كسى ٔ ِةزٔةضا واجةى 
    ئنب باش ذى ئةظ حةدٖطة ٖا باؽ كسى .

ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طٕت : ٌٍٗة 
ةك ٖاُ عةبدةك بَٗرٖت وسؤظوٕضمىاٌةك ٖاُ 
ةزدا بَّٗت ٖاُ ذى غةظ دةوَى ضجَٗدة ض

ْساَلمِ  رَبًّا بِاللَّوِ  َرِضيالُ  ) ضةزدا بَّٗت  ِديًنا َوبِاإْلِ
ضَى (  نَِبيًّا َوِبُمَحمٍَّد صلى اهلل عليو وسلم

، ئٗال خٕدَى دَى ضٕشا خؤ ظْ  ُجازا
ئٍٗٗت دطةه ٔى ، كؤ ٔى زاشى كةت ه 

    ا قٗاوةتَى .ؤذِز

 ََمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَال ( 
 اَل  َوْحَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  فَ َقالَ  الس وقَ  َدَخلَ 
 َويُِميالُ  ُيْحِيي اْلَحْمدُ  َوَلوُ  اْلُمْلكُ  َلوُ  َلُو ، َشرِيكَ 
رُ  بَِيِدهِ  َيُموتُ  اَل  َحي   َوُىوَ   ُكلِّ  َعَلى َوُىوَ  اْلَخي ْ
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 َحَسَنةٍ  َأْلفِ  ْلفَ أَ  َلوُ  اللَّوُ  َكَتبَ  َقِديرٌ  َشْي ٍ 
 َأْلفِ  َأْلفَ  َلوُ  َورََفعَ  َسيَِّئةٍ  َأْلفِ  َأْلفَ  َعْنوُ  َوَمَحا
ئٗىاوَى تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ٖا  ( َدرََجةٍ 

ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا باؽ كسى 
دا ذوازة )  -ؾحٗح الرتغٗب ٔالرتِٗب -د

1694 . )    

: ئةٔ كةضَى ضالظ ىَل بَ طٕت ىثَٗغةوبةز
 اظ باشازٖدا ) ضٕٖكَى دا ( ٔبَٗرٖتٌ ٗتة دظ
 اْلُمْلكُ  َلوُ  َلُو ، َشرِيكَ  اَل  َوْحَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل )

 يَُموتُ  اَل  َحي   َوُىوَ  َويُِميالُ  ُيْحِيي اْلَحْمدُ  َوَلوُ 
رُ  بَِيِدهِ  ، دَى  َقِديٌر ( َشْي ٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُىوَ  اْلَخي ْ

ٍة ٌظَٗطني ، ٔ ِصاز ِصاز ِصاز خَٗس بؤ ٔى َِٗ
ٔى دَى ٍَِٗة ذَٖربُ ، ٔ ِصاز  ِصاز طٌََّٕٗ
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 دَى َِٗتة بمٍد كسُ .   - درجة –ُ ِصاز ثال

 )ِصاز ِصاز ئاٌكٕ ومُٕٗ ( .

 ََمْن  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَال (
َصلَّى َعَليَّ َثالثًَا َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َعَشَر َمرَّاٍت 

بةغةٔى ئةظ  ئٗىاوَى ِفي الَجنَّة ( َوبَ َنى َلُو بَ ْيَتاً 
 –حةدٖطة ٖا دزٔضت كسى د ثةزتٕكا 

 .  دا -غسح الطٍة

: ئةٔ كةضَى ضالظ ىَل بَ طٕت ىثَٗغةوبةز 
ه وَ بكةت خٕدَى دَى  ُاضالظ ُاضَى جاز
، ٔخاٌٗةكَى بؤ ُ ىَل كةتضالظا ُادةٓ جاز

 خٕدَى ٔى ه بةِػتَى ئاظا كةت، ٔضالظََٗ
 َى وٕضمىاُ . وسؤظٗة بؤ ٗدلٕظاٌ
 ََمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَال ( 
 َلمْ  َمْكتُ ْوبَةٍ  َصالةٍ  ُكلِ  ُدبُرِ  ِفي الُكْرِسي آيَةُ  قَ َرأَ 
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ئٗىاوَى  يَُمْوت ( َأنْ  ِإالَّ  الَجنَّةِ  ُدُخْولِ  ِمنْ  يَْمنَ ْعوُ 
ٔ ئٗىاوَى ٌةضائى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى 

ؾحٗح  -ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى د
    . ( 6464دا ذوازة )  -اجلاوع

: ئةٔ كةضَى ضالظ ىَل بَ طٕت ىثَٗغةوبةز
ئاٖةتا كٕزضى خبٍٕٖٗت ه ثػتى ِةز ٌظَٗرةكا 

دا ٌاظبةزا ٔى ٔبةِػتَٗ ئاضتةٌط د ضفةزش ، 
ب ، ئاٌكٕ ئةطةز وسُ بمى وسٌَى ذ ٌٍَٗ

  ضةزدا ِات دَى ضٗتة بةِػتَى .  

  ََوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَال : (
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ) أو فيسبغ ( 

 أشهد أن ال إلو إال اهلل : الوضو  ثم يقول
ورسولو  هوأن محمدا عبد وحده ال شريك لو ،

يدخل من  ، إال فتحال لو أبواب الجنة الثمانية
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دٖطة ٖا ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حة (أيها شا  
   ظةطِٕاضتى .

ِةز وٕضمىاٌةك ذ ِةٔة دةضتٍظَٗرَى بطسٖت 
ب دٔزضت ٔ تةواوى، ٔثػتى ٍِٗطَى بَٗرٖت 

 وحده ال شريك لو ، أشهد أن ال إلو إال اهلل: 
. دَى ِةز ِةغت  ورسولو هوأن محمدا عبد

دةزطةََِٗ بةِػتَى بؤ ٔى ظةبَ ، ٔ دَى 
دٔى دةزطةَِى بةِػتَِٗسا ضٗت َٖى ٔى 

 ت .بظَٗ

  عةبدٔلال كٕزَى عةوسى خٕدَى ذٔى
ٔبابَى ٔى زاشٖبٗت طؤت ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل 

َخْصَلَتاِن َأْو َخلََّتاِن اَل ُيَحاِفُظ : ) بَ طؤت
َعَلْيِهَما َعْبٌد ُمْسِلٌم ِإالَّ َدَخَل اْلَجنََّة ُىَما َيِسيٌر 

اَلٍة َوَمْن يَ ْعَمُل ِبِهَما َقِليٌل ُيَسبُِّ  ِفى ُدبُِر ُكلِّ صَ 
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َعْشًرا َوَيْحَمُد َعْشًرا َويَُكب ُِّر َعْشًرا َفَذِلَك 
َخْمُسوَن َوِمائٌَة بِاللَِّساِن َوَأْلٌف َوَخْمُسِماَئٍة ِفى 
ُر َأْربَ ًعا َوَثالَثِيَن ِإَذا َأَخَذ َمْضَجَعُو  اْلِميَزاِن َويَُكب ِّ

ثِيَن َوَثالَثِيَن َوُيَسبُِّ  َثالَثًا َوَثالَ  َوَيْحَمُد َثالَثًا
. (َفَذِلَك ِمائٌَة بِاللَِّساِن َوَأْلٌف ِفى اْلِميَزاِن 

فَ َلَقْد رََأْياُل  :عةبدٔلال كٕزَى عةوسى طؤت
يَ ْعِقُدَىا  -صلى اهلل عليو وسلم-َرُسوَل اللَِّو 

بَِيِدِه قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّو َكْيَف ُىَما َيِسيٌر َوَمْن 
يَ ْعِنى  -يَْأِتى َأَحدَُكْم  )يَ ْعَمُل ِبِهَما َقِليٌل قَاَل 

ُمُو قَ ْبَل َأْن يَ ُقوَلُو  -الشَّْي َاَن  ِفى َمَناِمِو فَ يُ نَ وِّ
ُرُه َحاَجًة قَ ْبَل َأْن يَ ُقوَلَها  َويَْأتِيِو ِفى َصالَتِِو فَ ُيذَكِّ

ئٗىاوَى تٕزوصى ٔ ئةبٕ دأٔد ٔ ٌةضائى ئةظ  (
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا 
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 دا ذوازة -صحي  الجامع -ى ددزٔضت كس
(ٖٕٖٓ  ) 

دٔٔ ضالٕخةت ََٖٗ ِةَٖ، ٌٍٗة وٕضمىاٌةك 
ثازَٖصطستٍَى ه ضةز بكةت ئٗال دَى ضٗتة 
بةِػتَى ، ٔ ئةٔ ب ضاٌاٍِٗة ٔ كازثَٗكسُ ب 

ِةز ٌظَٗرةكَى دَى دةٓ ٔاٌا ثٗضةكة، ثػتى 
دةت ) ضبحاُ اهلل ( ، ٔدةٓ  تةضبٗحاتا دَى

هلل ( ، ٔدةٓ  حلىدجازاُ محدَى دةت ) ا
دةت ) اهلل أكرب ( ،  جازاُ تةكبرياتا دَى

كٕوكةزَى ٔاُ ثػتى ِةوى ٌظَٗرا دبٗتة ) 
(  1500( جاز ب ئةشواٌى،  ٔ )  150

ٔ دَى ضْٗ ٔ ضٕاز  جازاُ د تةزاشَٖٗدا ،
دةت دةوَى دَى ) اهلل أكرب (  جازاُ تةكبرياتا

دَِٗتة ضةز جَّى خؤ َٖى ٌظطتٍَى دطةه ضْٗ 
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ٗداُ ) احلىد هلل ( ٔ ضْٗ ٔضَى ٔضَى تةمح
تةضبٗحاُ ) ضبحاُ اهلل ( كؤ كٕوكةزَى ٔاُ 

( جاز ب ئةشواٌى ، ٔ )  100دبٗتة ) 
( جازاُ د تساشَٖٗدا . ثػتى ٍِٗطَى  1000

عةبدٔلالى طؤت وَ ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ 
دٖت ئةظ شكسة د طؤت ٔ ب دةضتََٗ خؤ د 
 ِروازتَ، ٍِدةكا طؤتة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل
بَ ضةٔا ب ضاٌاٍِٗة ٔكازثَٗكسُ ب ٔاٌا 
ثٗضةكة ، ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت : 
ئَٗك ذ ِةٔة دَِٗتة ضةز جَّى خؤ َٖى ٌظطتٍَى 
غةٖتاُ دَى ِزابٗت خةٔا ٔى ٍِٗٗت بةع دا 
ئةٔ وسؤظ ظى شكسَى ٍِد ب خَٗس ٌةبَٗرٖت ، 
ٖاُ ئَٗك ذ ِةٔة ٌظَٗرا خؤ كس غةٖتاُ دَى 



 33  

ٍَٗٗتة بريا ٔى دا بةع ظى ِزابٗت غٕلةكَى ِ
 شكسى ذ بريأى ببٗت ٔ ٌةبَٗرٖت .

 ضاكى دطةه دةٖكَى ٔ بابى

بابَى دةزدائى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت: وَ 
َٗغةوبةزى بٕٔ ضالظ ىَل بَ طؤت: )  طٕٓ ه ث

الوالد أوسط أبواب الجنَّة، ف ن شئال فأضع 
ئٗىاوَى تٕزوصى ٔ  ذلك الباب أو احفظو (
ئةظ حةدٖطة ٖا  ئنب حباٌى ٔ حاكىى

ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا دزٔضت 
( ٘ٗٔٚ) دا ذوازة -صحي  الجامع -كسى د

. 

بابَى وسؤظى دةزكةَِى ٌٗظا بةِػتَٗٗة ، ظَٗحا 
ئةطةز تة بظَٗت ئةٔى دةزطةِى ذ دةضتَى خؤ 
بكة ، ٖاُ ئةٔى دةزطةِى ب ثازَٖصة بؤ خؤ 
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. ٔ ثازاضتٍا ظى دةزطةِى دَى ب كسٌا باغَى 
دطةه بابَى وسؤظى ٔ ِةزٔةضا وسؤظ  بٗت

طِٕداٌا فةزواٌَٗت ٔى بكةت دِةوى 
 كازاٌدا،  بةىَل طٌٍٕةٓ تٍَٗةبٗت .

ٔ ِةزٔةضا وٕعأٖة كٕزَى جاِٗىةى خٕدَى 
ذٔى ٔبابَى ٔى زاشٖبٗت طؤت: جاِٗىة 
ضٕٔ دةظ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤتَى: ٖا 
ثَٗغةوبةزَى خٕدَى وَ دظَٗت ئةش بضىة 

بةىَل بةزى ئةش بضي وَ دظَٗت ئةش جّٗادَى 
ثسضٗازا خؤ بتة بكةً بؤ ظَى ضةٌدَى ) ئاٌكٕ 
ضٌٕٔا وَ بؤ جّٗادَى ( ، ئٍٗا ثَٗغةوبةزى 

تة دةٖك ِةٖة ؟ : ضالظ ىَل بَ طؤتَى
َٗغةوبةزى ضالظ ىَل  جاِٗىةى طؤت: بةىَل ، ث
بَ طؤتَى: ه دةظ داٖكا خؤ بة ; ضٌٕكى 
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ئةمحةد ٔ  ئٗىاوَى  .بةِػت ٖا لدةظ ثَى َٔى 
حاكي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى 

دا  -صحي  الجامع -ئةلباٌى ٖا باؽ كسى د
 ( .ٕٗٓٙ ) ذوازة

 ِزٖكا بةِػتَى بؤ ذٌكَى

بابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت: 
) إذا صّلال ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت: 

المرأة خمسها ، وصامال شهرىا ، وحصنال 
، قيل لها: ادخلي  فرجها ، وأطاعال بعلها

ئٗىاوَى ئنب الجنَّة من أي ابواب الجنَّة شئال ( 
حباُ ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى 

صحي   -ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى د
 ( . ٓٙٙ) دا ذوازة -الجامع
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ئةطةز ذٌكَى ِةز ثٍَٗخ ٌظَٗرََٖ خؤ كسُ ، 
ِٔةٖظا زةوةشاٌَى بِسؤذى بٕٔ ، ٔخؤ ذ خسابٗا 

( ، ٔ ثَٗطسَٖٗى ب  دا ثاؽ ) فاحٗػَى
فةزواٌََٗ شةالوَى خؤ بكةت ، ه ِزؤذا 
قٗاوةتَى خٕدَى دَى بَٗرٖتَى : ِةزة بةِػتَى د 
ٔى دةزطةِى ِزا ئةَٔى تة بظَٗت ذ دةزطةََِٗ 

 بةِػتَى .

خؤ ذ ظاُ ِزةٔغتََٗ ٌة باؽ دٖٔس بَٗدة دَى 
 ضٗٗة بةِػتَى

( خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت: ثوبان) 
) من مات وىو  بَ طؤت: ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل

 بري  من الكبر والغُُلول والدَّْين دخل الجنَّة (
ئٗىاوَى تٕزوصى ٔ ئنب واجةى ٔ حاكي ٔ ئنب 
حباٌى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى 
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صحي  سنن  -ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى د
  . دا  -الترمذي 

ةٔ َٖى طةزدةُ ئاشابٗت ئةٔ كةضَى مبسٖت ٔ ئ
غٕلٕىَل ) ئةٔذى دشٖا ٔ  َٗىذ وةشٌاتٗ

ٗة بةزى بَّٗتة دابػكسُ ه ضةز غةٌٗىَٗ
، دَى ضٗتة ةٍٖدازَٖٗىوٕضمىاٌا ( ٔ د

 بةِػتَى.
دئَٗػٗت ه ضةز زَٖٗا اكسٌا تػتَى خةلك ثَى ِز

 ِاتَ ٔ ضٌَٕٔى .

ٔى تػتى َٖى خةلك ثَى دئَٗػٗت اكسٌا ِز
ٔةكى دٖتٍا بةزى ٖاُ ِةزتػتةكَى بٗتة 

خةلكى ، ثَٗغةوبةز  ئاضتةٌط بؤ ِاتَ ٔ ضٌٕٔا
من رفع حجرا عن )  :ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت

ال ريق كتب اهلل لو حسنة ، ومن كانال لو 
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 -بٍَٗسة ثةزتٕكا حسنة دخل بها الجنة ( . 
  ئةلباٌى ئٗىاوَىٖا  . -ٕ٘ٙٙصحي  الجامع 

ِةزكةضةكَى بةزةكى ه ضةز زَٖكةكَى 
، خٕدَى دَى بؤ ٔى خَٗسةكَى اكةتِز

 كةضَى خَٗسك ِةبٗت دَى  ، ٔ ئةٔ تٌٗظَٗط
 ضٗتة بةِػتَى . 

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال : سمعال  
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول : ) لقد 
رأيال رجاًل يتقلب في الجنَّة في شجرٍة ق عها 

ئٗىاوَى من ظهر ال ريق ، كانال تؤذي الناس ( 
   وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .

ذَى زاشٖبٗت طؤت :  بابَى ِٕزٖسة خٕدَى
َٗغةوبةزى بٕٔ ضالظ ىَل بَ طؤت  وَ طٕٓ ه ث
: وَ وسؤظةك دٖت خؤ د قٕلجاٌد د 
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بةِػتَٗدا، ضةزا دازةكَى كؤ دزَٖكا خةلكٗدا 
بٕٔ ٔخةلك ثَى دئَٗػا، ئةٔى ِزابٕ ئةظ دازة 

 بسى .
 . رئشث قٕزئاٌا خؤاٌدٌا

جابسَى كٕزَى عةبدٔلالى خٕدَى ذٔى ٔبابَى 
طؤت : ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ٔى زاشٖبٗت 

، ) القرآن شافع مشفع، وماحل مصدقطؤت 
ومن جعلو أمامو قاده إلى الجنَّة ، ومن جعلو 

ئٗىاوَى تةبةزاٌى ٔ ئنب  خلفو ساقو إلى النَّار (
بةّٖةقى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى حباٌى ٔ

 -ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى د
  ( . ٖٗٗٗ ) دا ذوازة -صحي  الجامع 

بٕٔلكسٖة، قٕزئاُ بةزةظاٌةكَى بةزةظاٌٗا ٔى قة
، ٔ ئةٔ كةضَى ٔغاِدةكَى زاضت طٕٖة
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ئاٌكٕ لدٖٔظ  -قٕزئاٌَى بكةتة ئٗىاً بؤ خؤ
َ٘ بكةت  فةزواٌَٗت قٕزئاٌَى بضٗت ٔكازى ث

، ٔ ئةٔ كةضَى دَى ٔى بةتة بةِػتَى –
قٕزئاٌَى ه ثاغدؤ بَّٗمٗت دَى ٔى بةتة 

 ئاطسى .

، ثرئش خؤاٌدٌا قٕزئاٌا دةزبازةى خَٗسا
من قرأ حرفا ) : دبَٗرٖتضالظ ىَل بَ  ىثَٗغةوبةز

، فلو حسنة ، والحسنة بعشر أمثالهامن كتاب اهلل 
م حرف، ولكن ألف حرف، والم ال أقول أل

ئٗىاوَى تٕزوصى ئةظ  ، وميم حرف (حرف
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا 

 دا  -السلسلة الصحيحة  -دزٔضت كسى د
  . (  ٕٖٖٚ ) ذوازة
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 ثرئش قٕزئاٌا ذ ثٗتةكَى ِةزكةضةكَى
 خَٗسةك ِٔةز ٗة،خَٗسةكَٗ بٔى  بؤ خبٍٕٖٗت

(  أمل)  كؤ ِةٔة ٌابَٗروة ٔئةش خَٗساٌة، دةٓ ب
(  الً)  ٔ ثٗتةكة،(  ألف)  بةىَل ثٗتةٖة، ئَٗك

. ئاٌكٕ خؤاٌدٌا ) ثٗتةكة(  وٗي)  ٔ ثٗتةكة،
 ة .أمل ( بتٍَى ب ضْٗ خَٗساٌ

 اهلل بطي)  كؤ دشاٌى تؤ وٕضمىاُ بساَٖى 
 ذ ئَٗك ِروازتَ دَِٗتة ئةٔا(  السحٗي السمحَ
ُ ثَٗك ( ثٗتا23ٗحَى ذ ) فات ضٕزةتا ئاٖةتََٗ
(  230ٌدٌا َٔى بتٍَى ب) ، ئاٌكٕ خؤادَِٗت
( ثٗتا  158اتٗحة ذ ) ، ٔضٕزةتا فخَٗساٌة

، ئاٌكٕ خؤاٌدٌا َٔى بتٍَى ب) ثَٗك دَِٗت
 ساٌة ، بسا تؤ دبٍٗى ضةٌد خَٗس( خَٗ 1580

 ذوة ضَٕٖٔ  ٔال حٕه ٔال قٕة اال باهلل .  ََٖٗ
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 ضٕزةتا خؤاٌدٌا كةى خٕدَى ب تؤ بسا 
، طةلةك بال ٌٗف ثَٗدظَٗت ٗحة ضةٌد دةًفات

دةقٗقة بٗت ، ئةزَى ئةطةز ضٕزةتا فاتٗحَى 
قل ( ٔ ضٕزةتا )  قل ىو اهلل أحدٔضٕزةتا ) 

قل أعوذ برب )  ( ٔضٕزةتا أعوذ برب الفلق
( ٔئاٖةتا كٕزضى ٔضةٌدَٖ ضٕزةت ٔ  الناس

دَى  وسؤظاٌة زؤذخبؤٍٖٗت  وسؤظئاٖةتََٗ دى ، 
 خؤظة ئٍٗٗت .  ََٗوةشُ بدةضت ضةٌد خَٗسََٖ

 َٗىِةوٗ قٕزئاٌَى وسؤظ ئةطةز باغة ئةزَى
 قٕزئاٌَى وسؤظ بةز ذ ِةزدةً ٔ ذبةزكةت
 ََٗبدةضت وةشُ خَٗسََٖ ضةٌد دَى خبؤٍٖٗت

 . ئٍٗٗت خؤظة
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 بةِاَٖى خَٗسا ضٕزةت تةبازةك 

ئةٌةع خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت : 
: ) سورة من ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت 

القرآن ما ىي إال ثالثون آية ، خاصمال عن 
صاحبها حتى أدخلتو الجنة ، وىي سورة تبارك 

ئٗىاوَى تةبةزاٌى ئةظ حةدٖطة ٖا ( 
كسى ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا باؽ 

  ( .  ٖٗٗٙ) دا ذوازة -صحي  الجامع  -د
ئَٗك ذ ضٕزةتََٗ قٕزئاٌا ثرئش ذ ضْٗ ئاٖةتاُ 
ثَٗك دَِٗت ، بةزةظاٌى ذ خٕداٌَى خؤ كس 

َى ، ٔ ئةٔ ذى ضٕزةتا ِةتا بسة بةِػت
 تةبازةكة. 
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 بةِاَٖى ضٕجدا قٕزئاٌَى 

بابَى ِٕزةٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت : 
ِإَذا قَ َرَأ اْبُن  )طؤت:  ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ

آَدَم السَّْجَدَة َفَسَجَد اْعتَ َزَل الشَّْي َاُن يَ ْبِكى 
َوِفى ِرَوايَِة َأِبى ُكَرْيٍب يَا َويِْلى  -يَ ُقوُل يَا َويْ َلُو 

أُِمَر اْبُن آَدَم بِالس ُجوِد َفَسَجَد فَ َلُو اْلَجنَُّة  -
ئٗىاوَى  (نَّاُر َوأُِمْرُت بِالس ُجوِد فَأَبَ ْياُل َفِلَى ال

   وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
ئةطةز كٕزَى ئادةوى قٕزئاُ خٕاٌد 
ٔطةِػتة ئاٖةتا ضةجدَى ٔضؤ ضٕجٕٔدَى، 
غةٖتاُ دَى خؤظةدةزكةت ٔ كةتة طسى ، 
ٔبَٗرٖت ٔةٖن ) وسُ ٖاُ ذى ٍِدةك دبَٗرُ 
ٌةِالةكة ذ ٌّالَٗت جةٍِةوَى ( بؤ وَ بٗت ، 

ى ِاتة كسُ بؤ كٕزَى ئادةوى فةزواٌأ
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ضٕجدَى ٔضؤ ضٕجٕٔدَى بةِػت بؤ ٖٔٗة ، 
ٔ فةزواُ ه وَ ِاتة كسُ بؤ ضٕجدَى ٔ ئةش 

 ضؤٔوة ضٕجٕٔدَى ئاطس بؤ وٍة . ٌة
 ضالظ ٔ ضٌٕٔا دةضتى .

ةذَٖكسٌَى ٖة ضالظ ٔضٌٕٔا دةضتى دةزطةَِى ح
ََ دٌاظ بةزا وٕضمىاٌاٌدا ، ٔئَٗكة ذ ئةطةزٖ

ٕ ضالظ ٔ بةزك ، ذَٗٗةى بؤ بةِػتوسؤظضٌٕٔا 
ت ِزاضبؤ زَٖكا  ةلٗمةضٌٕٔا دةضتى د

َٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ ُٔضالوةتٗا دال ، ث
تؤمنوا ، وال ال تدخلوا الجنة حتى )  :دبَٗرٖت

لكم على شي  إذا ، أوال أدتؤمنوا حتى تحابوا
؟ أفشوا السالم بينكم ( فعلتموه تحاببتم

   ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
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ٍة بةِػتَى ِةتا َِٕٖ بأةزَٖٗى َِٕٖ ٌاض 
ٌةئٍَٗ ، َِٕٖٔ بأةزَٖٗى ٌائٍَٗ ِةتا َِٕٖ 

ئََِٗك ٔ دٔٔ ٌةكةُ ، ئةزَى وا ئةش بةزَى  حةذ
ِةٔة ٌةدةوة تػتةكَى كؤ َِٕٖ بكةُ 

ٌاظبةزا ِةٔةدا ثةٖداببٗت؟  حةذَٖكسُ د
 دٔٔ بالظ بكةُ . ٌاظبةزا ئَٗك ٔ د ضالظَى

ما من ت ) ٔثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖ 
مسلمان يلتقيان فيتصافحان إال ففر لهما قبل 

ئٗىاوَى ئةبٕ دأٔد ئةظ حةدٖطة  أن يفترقا (
ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا باؽ كسى 

 ٕ٘٘ ) ذوازةدا  -السلسلة الصحيحة  -د
). 
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ٌٍٗة دٔٔ وٕضمىاُ ئَٗك ٔدٔٔ ببٍَٗ ٔبضٍة 
دةضتَى ئَٗك ٔدٔٔ ئٗال دَى طٌٍٕةََِٗ ٔاُ 

 ٍة ذَٖربٌَى بةزى ذ دةظ ئَٗك ٔدٔٔ بضَ .َِٗ
 دا .َٗخؤاٌدٌا ضَٗكا قٕزئاٌَى د دةقٗقةك

دا دغَٗت ضَٗكا قٕزئاٌَى د دةقٗقةكَٗ وسؤظ
)  :خبؤٍٖٗت ، ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت

قل ىو اهلل أحد تعدل ثلث القرآن ( رواه 
خؤاٌدٌا ضٕزةتا ) قن ِٕ اهلل أحد ( مسلم . 
ى ضَٗكا قٕزئاٌَى ٖة . ئاٌكٕ بةزاوبةز جازةكَى

قٕزئاٌَى بكة ضَى ثػك ، ٔ ضٕزةتا ) قن ِٕ 
اهلل أحد ( خَٗسا َٔى ٍِدى ئَٗك ذٔاُ 

 .ثػكاٌة
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دةضتظةئٍٗاٌا دةٓ ضةلةٔاتََٗ خٕدَى د 
 دا ََِٗدقٗق

دا دةٓ ضالظََٗ خٕدَى َٗتؤ دغَى د دةقٗقةك
خؤظة بٍٗى ٔضالظََٗ خٕدَى  ََٗبدةضت

 الظ ىَل بَ دبَٗرٖت ) دلٕظاٌٗة ، ثَٗغةوبةز ض
من صلى علّي صالة صّلى اهلل عليو بها عشراً 

ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ( 
.   

ه وَ بكةت  ُِةزكةضةكَى جازةكَى ضالظا
ىَل كةت .  ُضالظا ُخٕدَى دَى دةٓ جازا

شكسةكَى ب ضاٌاِى ٔخَٗسةكا وةشُ كؤ 
خٕدَى ب وةشٌٗا خؤظة ) جن جاللة ( 

ى بكةت ٌٔة جازةكَى ذى وسؤظ ه ُضالظا
دلٕظاٌٗا خٕدَى  ُ، دةٓ جازا ُ !!دةٓ جازا
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ى بَّٗتة كسُ !! . بسا تؤ دشاٌى ضالظا وسؤظه 
َٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ضةٌد ب  ه ضةز ث

طٕتة  ُضاٌاِى ٖة . ٍِدةك ضةحابا
ه ُ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ئةً ضةٔا ضالظا

بةزى ، ثَٗغةو ئةى ثَٗغةوبةزَى خٕدَى تة بكةُ
اللهم صلي على بَٗرُ )  :ضالظ ىَل بَ طٕت

محمد وعلى آل محمد كما صليال على آل 
إبراىيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركال على آل 

 إبراىيم إنك حميد مجيد ( متفق عليو . 
بال طةلةك طةلةك ئةظ ضالظة ٌٗف دةقٗقَى 

َٗظة وسؤظ َى ؤذِز وسؤظز ، ئةزَى ئةطةوٍٗٗتة ث
دةققةكَى تةزخاُ بكةت بؤ ظَى ضالظَى وا 

دا دٔٔ َٗد دةقٗق وسؤظطةلةكة بسا ، ئةطةز 
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ظَى ضالظَى ه ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ  ُجازا
 ََٗخٕدَى بدةضت بكةت ٔبٗطت ضالظََٗ

ٔى  طةلةكة بةزاوبةزى واٌة خؤظة بٍٗٗت
بطٕتٍا ظَى ضالظَى ظة  وسؤظكؤ  دةوروَٗسَى

 دبٕزٍٖٗت . 
 بةِاَٖى بٍَّٗفسةَِٗٗى )الؿرب( 

بابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
حةدٖطةكَى ذكٗظ دةظَى ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل 

ثَٗغةوبةزى ضالظ  بَ ظةدطَِٕٗصٖت دبَٗرٖت:
) يقول اهلل تعالى : ما لعبدي ىَل طؤت: 

المؤمن عندي جزا  إذا قبضال صفيو من أىل 
وَى ئٗىاالدنيا ، ثم احتسبو إال الجنَّة ( 
   بٕخازى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
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خٕدَى د بَٗرٖت: عةبدَى وٍَى وٕضمىاُ ض 
جصا لدةظ وَ ٌٍَٗ ئةطةز وَ خؤغتظَٗٗى ٔى 
وساٌد ٔ ئةٔى بؤ خؤ ب خَٗس حٗطابكس ئٗال 

  بةِػت . 

ٔ ِةزٔةضا بابَى وٕضاَٖى ئةغعةزى خٕدَى 
ذَى زاشٖبٗت حةدٖطةكَى ذ كٗظ دةظَى 

بَ ظةدطَِٕٗصٖت  ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل
) إذا دبَٗرٖت: ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت: 

مات ولد العبد قال اهلل لمالئكتو: قبضتم ولد 
عبدى؟ فيقولون: نعم ، فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم ، فيقول: ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع ، فيقول 

بيال  اهلل: ابنو لعبدي بيتا في الجنَّة ، وسموه:
ئٗىاوَى تٕزوصى ٔ ئنب حباٌى ئةظ  الحمد (
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حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا 
)  ذوازةدا  -صحي  الجامع  -باؽ كسى د

ٜٚ٘ .)  
ئةطةز كٕزَى عةبدةكَى وس ، خٕدَى دَى 
بَٗرٖتة وةالئٗكةتاُ: ِةٔة ِزٔحا كٕزَى 
عةبدَى وَ ضتاٌد؟ ) ٔخٕدَى ذٔاُ ضَٗرت 

دَى دَى ٌَى: بةىَل ، خٕدشاٌٗت ( دَى بَٗر
َٗى دىَل عةبدَى وَ بَٗرٖتة ٔاُ: ِةٔة فَٗقٗ

ضتاٌد؟ دَى بَٗرٌَى: بةىَل ، خٕدَى دَى بَٗرٖتة 
ٔاُ عةبدَى وَ ض طؤت؟ دَى بَٗرٌَى: حةودا 

. خٕدَى  إنا هلل وإنا إليو راجعونتةكس ٔ طؤت 
دَى بَٗرٖتة ٔاُ: خاٌٗةكَى ه بةِػتَى بؤ 

اظَى ٔى بكةٌة ٌعةبدَى وَ ئاظاكةُ ، ٔ
 خاٌَٗٗى حةودَى .
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 َى ٌةخٕؽ . وسؤظضةزةداٌا 

دةزبازةى ضةزةداٌا وٕضمىاٌَى ٌةخٕؽ ،  
بابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت: 

) من عاد ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت: 
مريضًا أو زار أخًا لو في اهلل ، ناداه مناد : أن 
 طبال وطاب ممشاك ، وتبوَّأت من الجنَّة منزالً 

ئٗىاوَى تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ٖا  (
ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا باؽ كسى 

)  ذوازةدا  -صحي  سنن الترمذي  -د
ٜٚ٘ . ) 

ئةٔ كةضَى ضةزا ٌةخؤغةكى بدةت ٖاُ ضةزا 
بساَٖى خؤ َٖى وٕضمىاُ بدةت ، وةالئٗكةتك 
دَى طاشى كةتَى ضٌٕٔا تة تةٌا بٗت ٔتةذى 
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بةِػتَى  خَٗس بٗت ، ٔتة بؤ خؤ جّةك ه
 ِمبرازت . 

ما ) :ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖتٔ ِةزٔةضا 
من مسلم يعود مسلما إال يبعث اهلل إليو 
سبعين ألف ملك يصلون عليو في أي ساعات 
النهار حتى يمسي وفي أي ساعات الليل حتى 

ئٗىاوَى ئنب حباٌى ئةظ حةدٖطة ٖا  ( يصب 
ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا دزٔضت 

 . دا –صحي  الترفيب والترىيب  -ى دكس

ِةز وٕضمىاٌةك بضٗتة ضةزةداٌا وٕضمىاٌةكَى 
ٌةخٕؽ ئٗال خٕدَى دَى حةفتَى ِصاز 

ٌة ةبد ُفسَٖكةت كؤ ضةلةٔاتا ُوةالئٗكةتا
َى ضٕٖٔة ضةزةداٌا بساَٖى خؤ وسؤظضةز ٔى 

 ةكى ذ دةوََٗدةوِةز َٖى وٕضمىاُ ، ذ 
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ِةز  ذٖاُ  ،َٗتّضجَٗدَى ِةتا غةظ ضةزداب
دةوةكى ذ دةوََٗ غةظَى ِةتا ضجَٗدة 

، ئاٌكٕ ئةطةز ضجَٗدَى ضٕٔ ضةزدابَّٗت
دَى ئةٔ  ضةزةداٌا بساَٖى خؤ َٖى ٌةخٕؽ
ه ٔى  ُحةفتَى ِصاز وةالئٗكةت ضةلةٔاتا

كةُ ِةتا غةظ ضةزدا بَّٗت ، ِٔةزٔةضا ب 
 ؤذِزه ٔى كةُ ِةتا  ُغةظَى دَى ضةلةٔاتا

 ُئٗكةتاوةال ضةزدا بَّٗت . ٔ ضةلةٔاتََٗ
 ى . وسؤظطٌٍٕةِاٌة بؤ  ذَٖربٌادٔعا 

حةفتَى ِصاز  ةبساَٖى وٕضمىاُ وا كَٗى
 ُطٌٍٕةِا ذَٖربٌاى دٔعا وسؤظوةالئٗكةت بؤ 

َى ِةوَٗٗى ِةتا غةظَى ٖاُ ب ؤذِزبكةُ ب 
 َى .ؤذِزَٗى ِةتا غةظَى ِةوٗ
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 خَٗسا شكسَى دةضتٍظَٗرَى

عٕوةزَى كٕزَى خةتابى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
 من): ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت : طؤت 
أشهد أن ال  قال :ثم  ، الوضو فأحسن توضأ 

وأن محمدا  وحده ال شريك لو ، إلو إال اهلل
، اللهم اجعلني من التوابين ،  ورسولو هعبد

ثمانية فتحال لو  واجعلني من المت هرين ،
ئٗىاوَى  (يدخل من أيها شا   أبواب الجنَّة ،

حةدٖطة ٖا  وٕضمي ٔ تٕزوصى ئةظ
 . ظةطِٕاضتى

ِةز كةضةكَى  باؽ دةضتٍظَٗرَى بطسٖت ، 
أشهد أن ال إلو إال  ٔثػتى ٍِٗطَى بَٗرٖت :

 هوأن محمدا عبد وحده ال شريك لو ، اهلل
، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني  ورسولو
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دَى ِةغت دةزطةََِٗ  . من المت هرين
 بةِػتَى بؤ ٔى ظةبَ ، ٔدَى دٔى دةزطةَِى

 بةِػتَِٗسا ضٗت َٖى ٔى بظَٗت .
 خَٗسا ضٌٍٕةتا دةضتٍظَٗرَى

زَى عاوسى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت عٕقبة كٕ
) ما من  : ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت:طؤت

، مسلم يتوضأ فيحسن وضو ه، ثم يقوم
، إال كعتين، مقبل عليهما بقلبو ووجهوفيصلي ر 

ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة  وجبال لو الجنَّة (
 . ةطِٕاضتىٖا ظ

ىاٌةكَى باؽ دةضتٍظَٗرا خؤ ِةز وٕضم
ُ ، ثػتى ٍِٗطَى ِزابٗت دٔٔ ِزةكعةتابطسٖت

، ئٗال بكةت ب ده ٔ ضةزٔضاظََٗ خؤ بضٗتَى
 ٔى بٗتة ئةزك . بةِػت دَى بؤ 
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 خَٗسا باٌطداٌَى 
عةبدٔلال كٕزَى عٕوةزَى خٕدَى ذٔى ٔبابَى 
َٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ  زاشٖبٗت طؤت : ث

ن أذن ثنتي عشرة سنة وجبال لو ) مطؤت : 
الجنَّة ، وكتب لو بتأذينو في كل يوم ستين 

ئٗىاوَى  حسنة ، وبكل إقامة ثالثون حسنة (
ئنب واجةى ٔ بةّٖةقى ٔ حاكىى ٔ تةبةزاٌى 
ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى ئةلباٌى 

 دا –صحي  الجامع  -ٖا دزٔضت كسى د
  .( ٕٓٓٙ) ذوازة

االُ باٌطى بدةت ئةٔ كةضَى دٔاشدة ض
بةِػت دَى بؤ ٔى بٗتة ئةزك ، ِٔةز ِزؤذ 
ثَٗؼ باٌطةكٗظة دَى غَٗطت خَٗس بؤ ٔى 
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ٍَِٗة ٌظَٗطني ، ٔ ثَٗؼ ِةز قاوةتةكَى ظة ضْٗ 
 س دَى بؤ ٔى ٍَِٗة ٌظَٗطني . خَٗ
   بةزضظداٌا وٕئةشٌى . 

دطةه  وسؤظدا ٖاِاتى دزٔضتحةدٖطََٗ د 
 خؤبؤ وٕئةشٌى دٔٔ بازةبكةت ٔ دٔعا 

ى دَى ٍَِٗة ذَٖربُ ، وسؤظ بكةت طٌٍٕةََِٗ
من قال حين )  :ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت

يسمع المؤذن : أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده 
ال شريك لو ، وأن محمد عبده ورسولو ، 

رسوال ، وباإلسالم رضيال باهلل ربا وبمحمد 
ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ  . ففر لو ذنبو (دينا 

 . ةطِٕاضتىحةدٖطة ٖا ظ

ٓ ىَل ِةزكةضةكَى دةوَى دةٌطَى باٌطى طٕ
أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ٗت بَٗرٖت : ) ب
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ال شريك لو ، وأن محمد عبده ورسولو ، 
رضيال باهلل ربا وبمحمد رسوال ، وباإلسالم 

.  ٍَٗة ذَٖربُِٔى دَى  طٌٍٕةََِٗدينا ( 
ض شةمحةتَى  وسؤظشكسةكَى ب ضاٌاِى كؤ 

ََٗ خؤظة ٔخَٗسةكا وةشُ بدةضتثَٗظة ٌابٗت 
 .ذَٖربُ ى بٍَّٗة وسؤظ بٍٗٗت كؤ طٌٍٕةََِٗ

ِةزٔةضا ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ٖا طٕتى ئةٔ 
كةضَى ِةوى باٌطى ٔةكى وٕئةشٌى 
دٔٔبازةكةت ، بةىَل بتٍَى ٌةبٗت ٔةكى 

( ٔ )  حي على الصالةوٕئةشُ دبَٗرٖت ) 
ال حول بَٗرٖت )  وسؤظ(   حي على الفالح

( ، ٔثػى دٔٔواِى ِاتٍا  قوة إال باهلل وال
َٗغةوبةزى بكةت ٔ  ُضالظا وسؤظباٌطى  ه ث

َٗغةوبةزى  وسيلةثػتى ٍِطَى داخاشا )  ( بؤ ث
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بةزةظاٌٗا  وسؤظ ضالظ ىَل بَ بكةت دَى
خؤظة ئٍٗٗت  ََٗثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ بدةضت

ا قٗاوةتَى .  ٔداخاشا ٔةضٗمَى دىَ بظى ؤذِزه 
هم صلي على محمد وعلى اللزةٌطى بٗت ) 

آل محمد كما صليال على آل إبراىيم إنك 
حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركال على آل إبراىيم إنك 

اللهم ثػتى ضالظَى دَى بَٗرى ) حميد مجيد ( 
والصالة القائمة ، آت  رب ىذه الدعوة التامة

ا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثو اللهم مقام
محمودًا الذي وعدتو ( . و ) إنك ال تخلف 

ٍِدةك زَٖكََٗ الٔاش  ئةظ زضتة بالميعاد ( 
َٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ٖا ِاتى ظة طِٕاضنت ذب

ِةزٔةكؤ شاٌاََٖٗ حةدٖطَى دٖازكسى ، ظَٗحا 
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) إنك ال َٔى زضتَى  وسؤظٖا دزٔضت ئةٔة 
ه ضةز ظى  ٌة بَٗرٖت .تخلف الميعاد ( 
لسلة اَلحاديث الضعيفة سبابةتى بٍَٗسة ) 

 ٖا ئٗىاوَى ئةلباٌى. ( ٖٜٕ/ ٔٔوالموضوعة  
بةِاَٖى طستٍا دةضتٍظَٗرَى ٔ ئَٗكطةز ضُٕٔ 

 وصطةفتَى  بؤ
بسا تؤ دشاٌى ئةطةز تة طٕٓ ه باٌطى بٕٔ ٔ 
تؤ ئَٗكطةز دةضتٍظَٗرَى بطسى ٔ بضٗة 
وصطةفتَى ٔ ٌظَٗرا خؤ ٖا فةزش ب جةواعةت 

حةجحةٖةكَٗٗة،  بكةى خَٗسا تة ٔةكى خَٗسا 
) من خرج من : ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت

بيتو مت هرا إلى صالة مكتوبة فأجره أجر 
ئٗىاوَى ئةلباٌى ئةظ حةدٖطة  الحاج المحرم (

ٖا دزٔضت كسى . ٔ ِةزٔةضا ئةظ ضةٌدة بؤ 
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ذٌكَى ذى دَِٗت ئةطةز ٌظَٗرا خؤ ه واىَل ذى 
ا ب بكةت بةىَل ئٍٗٗتأَى ئةظ خَٗسةبٗت . بس

( 5( ٌظَٗراُ د ِزؤذاَٖدا تؤ دَى خَٗسا )5كسٌا )
 حةجحاُ ب دةضتََٗ خؤظة ئٍٗى .

 خَٗسا ضٌٕٔا وصطةفتَى 

باَٖى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت: 
) من فدا إلى  ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت:

المسجد أو راح أعد اهلل لو في الجنَّة نزال  
ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ كلما فدا أو راح ( 
 . حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى

ئةٔ كةضَى بضٗتة وصطةفتَى ٖاُ ذ وصطةفتَى 
بصظسٖت خٕدَى دَى بؤ ٔى جّةكى ه 
بةِػتَى ئاوادةكةت ِةزطاظةكا بضٗتة 

 َى بصظسٖت . وصطةفتَى ٖاُ ذ وصطةفت



 64  

 بةِاَٖى كسٌا ٌظَٗراُ
بسا ٍِدٖكة ٌظَٗرة ضتٍٕٖا ئٗطالوَٗٗة، 

ذ  ٔئَٗكةوني ثسضٗاز ه ِزؤذا قٗاوةتَى دَى
 وسٔظى َِٗتة كسُ دةزبازةى ٌظَٗرَٖٗة. 

عٕبادةى كٕزَى ؾاوتى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
 )طؤت : ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت: 

َخْمُس َصَلَواٍت َكَتبَ ُهنَّ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ َعَلى 
ِعَباِدِه ، َفَمْن َوَفى ِبِهنَّ َلْم ُيَضي ِّْعُهنَّ َكاَن َلُو ِعْنَد 

َأْن يَ ْغِفَر َلُو َوَأْن يُْدِخَلُو اْلَجنََّة ، َوَمْن  اللَِّو َعْهدٌ 
َلْم يُ َواِف ِبِهنَّ اْسِتْخَفاًفا ِبَحقِِّهنَّ فَ َلْيَس َلُو ِعْنَد 
بَُو َوِإْن َشاَ  َفَفَر َلُو   (اللَِّو َعْهٌد ، ِإْن َشاَ  َعذَّ

ئٗىاوَى ئنب واجةى ٔ بةّٖةقى ٔ ئنب حباٌى ٔ 
ئةظ حةدٖطة ٖا ئةمحةدى ٔ ئةبٕ دأٔدى 

ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا دزٔضت 
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 ذوازة دا –صحي  الجامع  -كسى د
(ٖٕٖٗ ).  

ه ضةز عةبداُ  ثٍَٗخ ٌظَٗرُ خٕدَى ََٖٗ
ٍَٗخ ٌظَٗراُ بكةت  ٌظَٗطني، ئةٔ كةضَى ِةز ث
ٔض ذٔاُ ٌظَٗراُ ذ دةضت ٌةدةت ٔ 
كَٗىاضى ب واظَى ٔاٌا ٌةكةت، ئةٔى ثةمياٌةك 

ِةى كؤ ٔى ببٗتة بةِػتَى ، ٖا لدةظ خٕدَى 
ٔ ئةٔ كةضَى ظاُ ٌظَٗراُ ذ دةضت بدةت 
ئةٔى ض ثةمياُ لدةظ خٕدَى ٌٍَٗ ، ئةطةز 

ئةطةز خٕدَى ظٗٗا دَى ٔى عةشابدةت ، ٔ
 ظٗٗا دَى بؤ ٔى غةفسٍٖٗت .
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ئةجناوداٌا ٌظَٗرا عةٖػا ٔ ضجَٗدَى ب 
 جةواعةت . 

 ذَى خٕدَى ، عةفاٌى كٕزَى عٕمساُ
َٗ ِزاشٖبٗت، َٗغةوبةزى رٖتدب  بَ ىَل ضالظ ث

َمْن َصلَّى اْلِعَشاَ  ِفي َجَماَعٍة َكاَن  )  :طٕت
َلٍة ، َوَمْن َصلَّى اْلِعَشاَ  َواْلَفْجَر  َكِقَياِم ِنْصِف لَي ْ

َلة ئةظ حةدٖطة ٖا  ( ِفي َجَماَعٍة َكاَن َكِقَياِم لَي ْ
 ِاتٗة ظةطِٕاضنت ذالَٖى ئٗىاوَى والك

-الرباني الفت –د( ٔ ئٗىاوَى ئةمحةد 371)

 ( ٔ تٕزوصى 656( ٔ وٕضمي )5/168دا)

( ٔ دازةوى 555( ٔ ئةبٕ دأٔدى )221)
(1224 ). 

 بكةت جةواعةت ب عةٖػا ٌظَٗرا كةضَى ئةٔ
 عٗبادةتٗظة ب غةظَى ٌٗظةكا ئةٔى ٔةكٕ ِةز
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 ٔ عةٖػا ٌظَٗرا كةضَى ئةٔ ٔ ، بٕزاٌدى
 ٔةكٕ ِةز بكةت جةواعةت ب ضجَٗدَى

 .  بٕزاٌدى عٗبادةتٗظة ب غةظ ِةوى ئةٔى

 ئةجناوداٌا ٌظَٗرا ضجَٗدَى ٔ ئَٗظازى

بابَى وٕضاَٖى ئةغعةزى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
) من طؤت : ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت : 

ئٗىاوَى بٕخازى ٔ صلى البردين دخل الجنَّة ( 
 . وٕضمىى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى

َٗظازى بكةت  ئةٔ كةضَى ٌظَٗرا ضجَٗدَى ٔ ئ
 ٗتة بةِػتَى .َى ضد

 .ئةجناوداٌا ضاز زةكعةتاُ بةزى ٌظَٗرا ٌٗظسؤ 

خٕدَى ىَل بَ دبَٗرٖت  ِزةمحةتََٗ ضاحلى بابَى
َأْرَبُع رََكَعاٍت )  ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طٕت :
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ئنب (  قَ ْبَل الظ ْهِر يَ ْعِدْلَن ِبَصاَلِة السََّحرِ 
 –غةٖبةى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى د 

( ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ئةظ 5940) -وؿٍفة
السلسلة -حةدٖطة ٖا باؽ كسى د

خَٗسا ضاز  .(1431) دا-الصحيحة
ٍِدى خَٗسا  ٌٗظسؤزةكعةتََٗ بةزى ٌظَٗرا 

 ٌظَٗرا ب غةظة. 
 كٕ زةكعةتاُ ضاز ظاُ ضالٕخةتََٗ ذ ِةزٔةضا

 بابَى.  ظةكسُ دٍَِٗة بؤ ئةمساٌى دةزطةََِٗ
ئةٖٕبَى ئةٌطازى خٕدَى ذَى ِزاشٖبت 

َٗ :  ) رٖت ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طٕت دب
 ( أربع قبل الظهر تفت  لهن أبواب السما 

( ٔ 3128ئةبٕ دأٔد ٖا ظةطِٕاضتى )
دا ٖا -الشمائل-تٕزوصى د ثةزتٕكا خٕدا 
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 -ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى د ثةزتٕكا 
 دا ٖا باؽ كسى- صحي  الترفيب والترىيب

(585) . 

 . خٕتبَى ةٔغتََِٗز ٍِدةك ضةز ه ثازَٖصطةزى

ئةٔع كٕزَى ئةٔضَى ضةقةفى خٕدَى ذَى 
ِزاشٖبٗت طؤت: وَ طٕٓ ه ثَٗغةوبةزى بٕٔ 

)َمْن َفسََّل يَ ْوَم اْلُجُمَعِة ضالظ ىَل بَ طؤت: 
َواْفَتَسَل ، ثُمَّ َبكََّر َوابْ َتَكَر ، َوَمَشى َوَلْم يَ رَْكْب 

ُغ ، َكاَن َلُو ، َوَدنَا ِمْن اإِلَماِم ، فَاْسَتَمَع َوَلْم يَ لْ 
 (ِصَياِمَها َوِقَياِمَها ِبُكلِّ ُخْ َوٍة َعَمُل َسَنٍة   َأْجرُ 

 \ 6دا ) –الفت  الرباني  –ئٗىاوَى ئةمحةد د
( ٔ ئةبٕ دأٔد )  496( ٔ تٕزوصى )  51

( ٔ ئنب واجةى  1381( ٔ ٌةضائى )  345
( ٔ حاكي )  1547( ٔ دازةوى )  1087) 
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( ٔ  1758( ٔ ئنب خٕشمية )  1041
صحي   –ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا دزٔضتكسى د 

 ( . 6405دا )  –الجامع 
 بػٕٔت، خؤ ضةزَى خٕتبَى ِزؤذا كةضى ئةٔ

 ثََٗ ٔ ب وصطةفتَى بضٗتة شٔى ٍِٗطَى ثػتى
 بضٗت ضٗازى ب ٌةكٕ وصطةفتَى بضٗتة خؤ

 خؤ ٔطَِٕى بكةت ئٗىاوى ٌٗصٖكَى ٔ خؤ
 ثٍَٗطاظةكا ِةز ٔ ٌةئاخظٗت بدةتة خٕتبَى

 كازَى خَٗسا ٍِدى ِاظَٗتى وصطةفتَى بؤ ةٔىئ
ََٖ َٖٔظة ٔ ِزؤذ طستٍا ِزؤذى ب ، ضالةكَٗٗة

ب ِزابٌٕٔا  غةظََٗ َٔى ََٖٗ عٗبادةتٗظة . 
 وسؤظَى كٕ ئةٔة طسٌط طةلةك تػتَى

 ثَٗغةوبةزى ئةٔا(  لغٕ)  كٕ بصاٌٗت وٕضمىاُ
 ٔ خٕتبا ثاؽ داٍٖة ذَى ئةً ، بَ ىَل ضالظ
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 خبٕظة ئاخظتٍا ِةوى ، ٗتدب ثَى بةتاه وسؤظى
ئةطةز تؤ بَٗرٖة ِةظاىَل خؤ  ئاٌكٕ دطسٖت،

ٌةئاخظة ٔ ئٗىاوَى خٕتبَى دخٍٕٖٗت ، تؤ 
لةغَٕٖى دكةى ٔ ئةٔ كةضَى لةغَٕى بكةت 
َٗغةوبةزى  خٕتبا ٔى ٌاَِٗتة ِروازتَ ٔةكٕ ث

)َوَمْن قَاَل يَ ْوَم اْلُجُمَعِة  ضالظ ىَل بَ طٕتى :
َلَغا َوَمْن َلَغا فَ َلْيَس َلُو ِفي  ِلَصاِحِبِو َصٍو فَ َقدْ 

ئةبٕ دأٔد ئةظ حةدٖطة  ُجُمَعِتِو تِْلَك َشْيٌ  (
 –( ٔ بةّٖةقى د 887ٖا ظةطِٕاضتى ) 

ٔ  .(  220 \ 3دا ) –الطٍَ الكربى 
ِةزٔةضا ضٍَٗابٗت تؤ خؤ ب تصبٗا ٖاُ ب 
وٕباٖال خؤ ظة ورٖٔن بكةى ٔ ئٗىاوَى خٕتبَى 

ازى بكةت دخٍٕٖٗت ٔ ئةٔ كةضَى ظى ك
َٗغةوبةزى  خٕتبا ٔى ٌاَِٗتة ِروازتَ ٔةكٕ ث
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)َمْن تَ َوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَ  ضالظ ىَل بَ طٕتى: 
ثُمَّ َأَتى اْلُجُمَعَة فَاْسَتَمَع َوَأْنَصاَل ُفِفَر َلُو َما 
َنُو َوبَ ْيَن اْلُجُمَعِة َوزِيَاَدُة َثاَلثَِة َأيَّاٍم َوَمْن َمسَّ  بَ ي ْ

ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة  ( ْد َلَغااْلَحَصى فَ قَ 
 وٕضمىاُ وسؤظَى ٔ دظَٗت .ٖا ظةطِٕاضتى 

 ذظَى داكٕ ٔةزطسٖت خةوظة ب ضةٌدَى ئةظَى
 . بازكسُ بَى ٌةَِٗتة وةشُ خَٗسا

 بؤ خؤ خاٌٗةكَى ه بةِػتَى ئاظا بكة .  

وسؤظ دغَٗت ِةز ِزؤذ خاٌٗةكى بدةضتََٗ 
وسؤظى خؤظة بٍٗٗت ; ئةٔ ذى بسَٖكا ثٗتةداٌا 

ب ضٌٍٕٔةتََٗ زةٔاتب ، ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ 
ما من عبد مسلم يصلي هلل تعالى  دبَٗرٖت: ) 

كل يوم اثنتي عشرة ركعة ت وعا فير الفريضة 
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ئٗىاوَى وٕضمي  إال بنى اهلل لو بيتا في الجنة (
 .ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى 

ِةز كةضةكَى د ِزؤذَٖدا دٔاشدة زةكعةتاُ  
ت ذبمى فةزشاُ ئٗال خٕدَى بؤ خٕدَى بكة

 دَى بؤ ٔى خاٌٗةكَى د بةِػتَٗدا ئاظاكةت .
ئةظ دٔاشدة زةكعةتة ذى ئةظةٌة : ضاز بةزى  

ٔ دٔٔ ٌظَٗرا ٌٗظسؤٌة ٔ دٔٔ ثػتى َٔى ٌة ، 
ٔ دٔٔ  ،زةكعةت ثػتى ٌظَٗرا وةغسةب

ٔٔ زةكعةت ٔ دزةكعةت ثػتى ٌظَٗرا عةٖػا،
 بةزى ٌظَٗرا ضجَٗدَى .

حةكَى ٔ عٕوسةكَى جحةخَٗسا  ؤذِزِةز 
 خؤظة بٍٗة . ََٗبدةضت

من صلى )  :ضالظ ىَل بَ طٕت ىثَٗغةوبةز 
الصب  في جماعة ثم قعد يذكر اهلل حتى ت لع 
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الشمس ، ثم صلى ركعتين ، كانال لو كأجر 
ئٗىاوَى حجة وعمرة ، تامة ، تامة ، تامة (

تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔ 
صحي  الترفيب  -ئٗىاوَى ئةلباٌى د ثةزتٕكا 

  دا ٖا باؽ كسى- والترىيب
ئةَٔى ٌظَٗرا ضجَٗدَى بكةت ب جةواعةت 

ٍطَى وا ِػٗاز ٗئاٌكٕ ه وصطةفتَى ، ثػتى ِ
شكسَى خٕدَى كس ) قٕزئاُ  ٔ ٌة ٌظطت ٔ

، ٌدُ ٖاُ شكس ( ِةتا تاظ دةزكةظٗتخؤا
، خٕدَى ُ بكةتٍطَى دٔٔ زةكعةتاٗثػتى ِ

ةتَى ب ٕوسةكَى دةكَى ٔ عحدَى خَٗسا حةج
بسا ئةطةز تؤ  .متاوى، ب متاوى، ب متاوى

زى بكةً ، بال ظى كا ؤذِزبَٗرى ئةش ٌةغَٗي ِة
، ئةطةز ظى كازى بكة َُٗى تؤ ضَى جازائةٍٖٗ
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، َُٗى دٔٔ جازاٗذى طةلةك بٗت ئةٍٖ ئةٔ
َٗى ٗذى طةلةك بٗت ِةوا ئةٍٖ ئةطةز ئةٔ

جازةكَى ظَى خَٗسا وةشُ ذدةضتَى خؤ ٌةكة . 
ى َى بَٗروة بساَٖى خؤ َٖى خٕغتظَٗى دٗلدٔواِ

، ضٌٕكٕ باؽ ِصزا خؤ بكة بؤ ظَى خَٗسَى
َى ثَٗكظة ٌة تػتةكَى خَٗسا حةجَى ٔعٕوس

 بٗضةكة .  
 بةِاَٖى حةجحَى ٔ عٕوسَى 

بابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت : 
العمرة إلى ) ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت : 

مبرور ليس العمرة  كفارة لما بينهما ، والحج ال
ئٗىاوَى بٕخازى ٔ وٕضمي ( لو جزا  إال الجنَّة 

 .ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى 
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عٕوسة بؤ عٕوسَى طٌٍٕةََِٗ د ٌاظبةزا خؤدا 
دغةفسٍَٖ ، ئاٌكٕ ئةطةز وسؤظ ئةظ ضالة 
بضٗتة عٕوسَى ِةتا ضالةكا دى ثػتى ٍِٗطَى 
جازةكا دى بضٗتة عٕوسَى ، ئةظ ِةزدٔٔ 

ٌاظبةزا خؤدا  عٕوسة دَى طٌٍٕةََِٗ د
غةفسٍَٖ . ٔ ثػتى ٍِٗطَى ثَٗغةوبةزى ضالظ 
ىَل بَ طؤت : ٔحةجحا وةبسٔز ) ئاٌكٕ ٖا 
قةبٕلكسى ( ض جصا ٌٍَٗ ئٗال بةِػت . 
خٕدَى ب زشقَى وة ِةوٗٗاُ بكةت ضٌٕٔا 

 .عٕوسَى ٔحةجحَى 

 بةِاَٖى ِزؤذى طستٍَى 

ضةِن خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت : 
) إن في الجنة ت: ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤ

الريان يدخل منو الصائمون يوم بابا يقال لو 
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القيامة ال يدخل منو أحد فيرىم يقال أين 
الصائمون فيقومون ال يدخل منو أحد فيرىم 

ئٗىاوَى  ف ذا دخلوا أفلق فلن يدخل منو أحد (
 .بٕخازى ٔ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى 

 ه بةِػتَى دةزطةِةكَى ِةى دبَٗرٌَى )
السٖاُ ( ، وسؤظََٗ ِزؤذى طس دٔى دةزطةِى 
ِزا دضٍة بةِػتَى ه ِزؤذا قٗاوةتَى ، ٔ كةع ذ 
بمى ِزؤذى طسا دٔى دةزطةِى ِزا ٌاضٗت ، 
دَى َِٗتة طاشٖكسُ ه َٔى ِزؤذَى كا وسؤظََٗ 
ِزؤذى طس ؟ دَى وسؤظََٗ ِزؤذى طس ِزابَ ٔ 
دٔى دةزطةِى ِزا ضٍة بةِػتَى ، ٔ ئةطةز 

طس ِةوى ضٌٕٔة ذٔز دَى  وسؤظََٗ ِزؤذى
دةزطةٓ َِٗتة طستَ ، ٔض كةع ثػتى ٔاُ 

 ضٗتة بةِػتَى دٔى دةزطةِى ِزا . ٌا
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 ضٕاز ِزةٔغتََٗ ئاٍَٖى ئٗطالوى

عةبدٔلال كٕزَى ضةالوى خٕدَى ذَى 
َٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ  زاشٖبٗت طؤت : ث

) يا أيها  الناس أفشوا السالم ، طؤت: 
رحام ، وَصل وا وأطعمو ال عام ، وِصُلوا اال

 بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنَّة بسالم (
ئٗىاوَى تٕزوصى ٔ ئنب واجةى ئةظ حةدٖطة ٖا 
ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا دزٔضت 

 ذوازةدا -صحي  الجامع  -د ثةزتٕكا  كسى
 (ٚٛٙ٘ . ) 

طةىل خةلكى ضالظَى بةالظبكةُ ، ٔ خؤازٌَى 
خؤ ذى ذى بدةُ ، ٔ ضةزةداٌا وسؤظََٗ 

بكةُ ، ٔ زابَ ب غةظ ٌظَٗرا بكةُ دةوَى 
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َ دَى ضٍة بةِػتَى ب خةلك ٌظطتى ، ِٕٖ
 ئَٗىٍاِى.

 ضٕاز كاز بؤ ضٌٕٔا بةِػتَى

بابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت : 
) من أصب   ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت:

منكم اليوم صائمًا؟ ( قال أبو بكر رضي اهلل 
تبع منكم اليوم  عنو : أنا ، قال : ) فمن

جنازة؟( قال أبو بكر رضي اهلل عنو : أنا ، قال 
: ) فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ ( قال أبو 
بكر رضي اهلل عنو : أنا ، قال : ) فمن عاد 
منكم اليوم مريضًا؟ ( قال أبو بكر رضي اهلل 

ال رسول اهلل صلى اهلل عليو عنو : أنا ، فق
دخل الجنة  : ) ما اجتمعن في امرئ إالوسلم

 .ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ( 



 80  

سى ؟ ئةبٕ بةككى ذِةٔة ئةظسٔ ب ِزؤذٖٗة
، ثػتى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت: ئةش

َٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤتِٗ : كَى ذ ٍطَى ث
سٖةكَى ضٕٖٔة ؟ ِةٔة ئةظسٔ لدٖٔظ جةٌاشا و

، ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل ئةبٕ بةكسى طؤتَى: ئةش
كى ذ ِةٔة ئةظسٔ خؤازٌةك داٖة بَ طؤت : 

وسؤظةكَى وطكني ؟ ئةبٕ بةكسى طؤتَى : وَ 
، ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت : كى ذ ِةٔة 
ئةظسٔ ضٕٖٔة ضةزةداٌا وسؤظةكَى ٌةخؤؽ ؟ 
ئةبٕ بةكسى طؤتَى : ئةش ، ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل 
بَ طؤت : ٌٍٗة وسؤظةك ئةظ ِةز ضاز كازة ه 

ا ئٗال دَى ضٗتة دةظ ثةٖدابنب د ِزؤذةكَٗد
 بةِػتَى .
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خَٗسا داخٕاش كسٌا شاٌٍَٗى ٔتاٖبةت شاٌطتََٗ 
 ئاٍٖى

بابَى ِٕزةٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت : 
) من سلك ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت : 

طريقًا يلتمس فيو علمًا سهل اهلل لو بو طريقاً 
ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا في الجنَّة ( 

 .ظةطِٕاضتى 
َى زَٖكةكَى  بطسٖت داخٕاشا شاٌٍَٗى ئةٔ كةض

ثَى بكةت، خٕدَى ذى دَى بؤ ٔى ب َٔى 
 كةكَى ضاٌاِى كةت بؤ بةِػتَى .  زَٖكَى ، زَٖ

 ٌةزواتى د كسَٖ ٔ فسٔتٍَٗدا 

حٕشٖفة كٕزَى ٖةواٌى خٕدَى ذٔى ٔى بابَى 
َٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ  زاشٖبٗت طؤت : ث

) إن رجاًل فيمن كان قبلكم أتاه  طؤت:
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ملك ليقبض روحو ، فقيل لو ىل عملال من ال
خير ؟ قال : ما أعلم ، قيل لو : انظر ، قال 
ما أعلم شيئًا فير أني كنال أبايع الناس في 
الدنيا وأجازيهم ، فأنظر الموسر ، وأتجاوز عن 

ئٗىاوَى بٕخازى المعسر ، فأدخلو اهلل الجنَّة ( 
 .ٔ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى 

ةتََٗ بةزى ِةٔة ، ) ومك شةالوةك ذ ومم
املٕت ( ضٕٔ دا ِزٔحأى بطتٍٗٗت ، طؤتَى 
تة ٍِدةك كازََٖ خَٗسَى كسٍٖة ؟ طؤتَى ئةش 
ٌصامن ، طؤتَى : بةزَى خؤ بدة كازَى خؤ كا 
تة ض خَٗس ِةٖة، ئٍٗا ئةٔى شةالوى طؤتة ) 
ومك املٕت (ى ئةش ض ٌصامن ذ بمى ٍِدَى كؤ 
دةوَى وَ تػت د فسٔتٍة خةلكى وَ 
ِازٖكازٖا ٔاُ دكس ، وَ تػت دفسٔتٍة 
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وسؤظَى ثَى ضَٗبٗت ٔوَ خؤ ىَل دطست ) 
ئاٌكٕ وَ تػت دفسٔتٍَى ب دةَٖ ٔوَ خؤ 
ىَل دطست ( ، ٔ ِةزٔةضا وَ تػت د فسٔتٍة 
وسؤظَى ثَى ضٍَٗةبٗت ٔ ئةش دا ٔى ئاشاكةً ) 
ئاٌكٕ دةوَى وَ تػت فسٔتباٌة وسؤظةكَى 

ب شظسٍٖٗت فةقري ٔثَى ضَى ٌةبا ثازا بؤ وَ 
ئةش دا بؤ ٔى ٔاُ ثازا َِٗمي ( ثػتى ٍِٗطَى 
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت : خٕدَى ئةظ 

بسة بةِػتَى ضةزا ظى كازَى وسؤظة ئاشاكس ٔ 
 ضاك .
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َٗغةوبةز  ئةظاُ غةؽ ِزةٔغتاُ ب جْ بٍٗة ث
ضالظ ىَل بَ دَى شةواٌَى دةتة تة بؤ ضٌٕٔا 

 بةِػتَى

زاشٖبٗت  عٕبادةى كٕزَى ضاوتى خٕدَى ذَى
)  طؤت: ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت:

أضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنَّة 
: اصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا وعدّتم ، و 
أدوا إذا اؤتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وفضوا 

ئٗىاوَى ئةمحةد ٔ  أبصاركم ، وكفوا أيديكم (
حاكي ٔ ئنب حباٌى ئةظ حةدٖطة ٖا 

 ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا باؽ كسى .ظةطِٕاضتى 
)  ذوازةدا -صحي  الجامع  -د ثةزتٕكا 

ٔٓٔٛ . ) 
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شةواٌَى بدةٌة وَ ب غةؽ تػتا ذ ٌةفطا خؤ، 
ئةش دَى شةواٌَى دةوة ِةٔة بؤ بةِػتَى : 
زاضتَٗٗى بَٗرُ ئةطةز َِٕٖ ئاخفنت ، ٔضٕشا 
خؤ ظّبٍَٗ ئةطةز ِةٔة ضٕشدا ، ٔ ئَٗىاٌةتا 

، ٔ عةٔزةتا خؤ ب بؤ خؤداٌاُ بصظسٍَٖ 
ثازَٖصُ ذ فاحٗػَى ٔشٌاَٖى ، ٔضاظََٗ خؤ ب 

ٔ دةضتََٗ خؤ ذ  ثازَٖصُ ذ ضةحكسٌا حةزاً ،
 غةزا دٖٔسكةُ . 

 ِزَٖكا بةِػتَى ٔ ِزَٖكا ئاطسى 

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال: سئل رسول 
اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن أكثر ما يدخل 

هلل وحسن الناس الجنَّة ، فقال: ) تقوى ا
الخلق ( ، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس 

ئٗىاوَى  النار ، فقال: ) الفم والفرج (
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ٔ  تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى
 -د ثةزتٕكا  ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا باؽ كسى

 . دا -صحي  سنن الترمذي 
باَٖى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت: 
 ثسضٗاز ذ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ِاتة كسُ

كؤ تػتَى بازا ثرت وسؤظى ببٗتة بةِػتَى ؟ 
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت: تةقٕا خٕدَى ٔ 
زةٔغتَى باؽ ، ٔ ِةزٔةضا ثسضٗاز ذ 
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ِاتة كسُ كؤ تػتَى 
بازا ثرت وسؤظى ببٗتة ئاطسى ؟ ثَٗغةوبةزى 
ضالظ ىَل بَ طؤت: دةظ ) ٔ وةزةً ثَى ئةشواٌة 

ةزةً ثَى فاحٗػة  ٔ شٌا ٖة ( ٔ عةٔزةت ) ٔ و
. ) 
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ب طسٌرة بؤ بساَٖى خؤَٖى وٕضمىاُ 
 خؤظة بٍٗة.  ََٗةدةقةكَى ب دةضتضٔ

ب طسٌرَٖ ظة بضٗتة دةظ بساَٖى خؤ َٖى  وسؤظ
ى دَى َِٗتة ِروازتَ ب وسؤظوٕضمىاُ بؤ 

ال )  :ةدةقة ، ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖتض
أخاك تحقرنَّ من المعروف شيئا ، ولو أن تلقى 

ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا بوجو طليق ( 
 . ظةطِٕاضتى

ئاٌكٕ ب كَٗىاضى بةزَى خؤ ٌةدة خَٗسَى ، 
َٖى  ِةتا ئةطةز تؤ بطسٌرى دةوَى تؤ بساَى خؤ

ببٍٗى . ٔثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ  وٕضمىاُ
تبسمك في وجو أخيك لك )  :دبَٗرٖت

 -صحي  الجامع- بٍَٗسة ثةزتٕكاصدقة ( 
طسٌرٍٖا تة بؤ بساَٖى تة .(  ٜٕٛٓ )ذوازة    
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ةدةقة دَِٗتة ضَٖى وٕضمىاُ بؤ تة ب 
 ِروازتَ . 

 بةِاَٖى داٌا ئاظَى 

بابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت : 
) إن رجاًل رأى  ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت: 

كلبًا يأكل الثرى من الع ش ، فأخذ الرجل 
خفو ، فجعل يغرف لو بو حتى أرواه ، فشكر 

ئٗىاوَى بٕخازى ئةظ اهلل لو ، فأدخلو الجنة ( 
 . حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى

وسؤظةكى دٖت ضةٖةك َٖى ذ تٍَّٗا ئاخَى د 
خؤت ، ئٍٗا ٔى شةالوى كالكا خؤ ٖا خاظةى 
ذثَى خؤ كس ٔ ئاظ ذ َٔى كاٌٗكَى ) ئةٔا دةظَى 
ضةى ٌةدطةِػتَى (كسة كالكا خؤ ٔثَى دا 
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خٕدَى ب ضةى ِةتا ضة تَٗس بؤ ذ ئاظَى، ٔ 
  .شاكس ٔ بسة بةِػتَىدلٕظاٌٗا خؤ ئةظ وسؤظة ئا

 خَٗسا خٕداٌكسٌا ئَٗتٗىةكَى 

ضةِمَى كٕزَى ضةعةدى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
) أنا طؤت : ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت: 

وكافل اليتيم في الجنَّة ىكذا ( وأشار بأصبعيو 
ئٗىاوَى  ( : السبابة والوس ى وفرج بينهما

 . ةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتىبٕخازى ئةظ ح
ئةش ٔ وسؤظَى ئَٗتٗىةكَى خؤداُ كةت ه 

ٍة . ئٗػازةت دا ِةزدٔٔ ِٕضاٌَٗ بةِػتَى
تبمََٗ خؤ ) ٖا ٌاظَى ٔغةِادَى ( ٔ 
ذَٖكظةكسُ . ئازواجنا ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 
ئةٔ بٕٔ كؤ خَٗسا خٕداُ كسٌا ئَٗتٗىةكَى د 
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َٗغةوبةزى  -زَٖٗا خٕدَٖدا وسؤظ دَى ه طةه ث
   بٗت د بةِػتَٗدا . -الظ ىَل بَض

 شةواٌكسٌا ضٌٕٔا بةِػتَى!!

ضةِمَى كٕزَى ضةعةدى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
) من  طؤت : ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت:

يضمن لي ما بين لحييو ، وما بين رجليو ، 
ئٗىاوَى بٕخازى ئةظ أضمن لو الجنَّة ( 
 . حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى

وَ كؤ عةٔزةتا خؤ ئةٔكةضَى شةواٌَى بدةتة 
ب ثازَٖصٖت ذ شٌاَٖى ٔ فاحٗػَى، ٔ ئةشواٌَى 
خؤ ب ثازَٖصٖت ذ طٌٍٕةِاُ ئةش دَى شةواٌَى 

 ة ٔى كؤ ئةٔ دَى ضٗتة بةِػتَى . دةو
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 ( ٌةبة ٔ بةِػت بؤ تةٖة !!فضبتٍطر )

بابَى دةزدائى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت : 
شةالوةكَى طؤتة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ : 

لى عمل يدخلني الجنَّة ، قال رسول دلني ع
اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ) ال تغ ب ولك 

ئٗىاوَى تةبةزاٌى ٔ ئةبٕ ٖةعال ئةظ  الجنَّة (
ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا  حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى

صحي  الجامع  -د ثةزتٕكا  دزٔضت كسى
 ( . 7374دا ذوازة ) –

بةزَى وَ بدة كازةكى كؤ ئةش ثَى بضىة 
َٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤتَى : بةِػتَى ، ث

عَٗحص ٌةبة بةِػت بؤ تةٖة . ئاٌكٕ خؤ ذ 
عَٗحصَٖٗى دٖٔس بَٗدة ، تؤ دَى بظَى دٖٔس 
ئَٗدطتٍَى ضٗة بةِػتَى . ٔئةظ ضةٌدة ب 
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دةضت وسؤظى ظة ٌاَِٗت ِةتا وسؤظ خؤ 
  تةضمٗىَى خٕدَى بكةت د ِةوى دةوادا .

 ئٍٗٗةتا كازَى ضاك .

 بمٍد ثمََٗ دَى وسؤظ ضاك كازَى ئٍٗٗةتا
 ئةظة تىِزاض ب ٔ ، ئٍٗٗت خؤظة ََٗبدةضت

 بؤ ئةظة ضٌٕكٕ ٗة;دلٗ عٗبادةتَى وةشٌرتَٖ
 طٕبٗت تِزاض َٖى وسؤظ كؤ دشظسٖت ٍِدَى
َى ضةزكةفتٗة َٖى ٖ ئةٔ ٔ ، خٕدَى دطةه

 خٕدَى ٔى ب ضةز بَٗدٗت . 
من سأل )  :ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت

غو اهلل منازل الشهدا  ، الشهادة بصدق ، بلّ 
ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ وإن مات على فراشو ( 

ئةٔ كةضَى دٔعا ذ  .حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى
دَى ) كؤ ببٗت خٕدَى بكةت كؤ غةِا
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زشقَى ٔى بكةت  دا ( بغةِٗد دزَٖٗا خٕدَٖ
غةِٗدا دةتَى ِةتا ئةطةز  ، خٕدَى دَى ثمََٗ

ه ضةز ٌظٍٗا خؤ مبسٖت . بسا ئٍٗٗةتا خؤ بٍٗة 
بؤ كسٌا كازَى ضاك دا تؤ ٔاُ خَٗسا  ذ

خؤظة بٍٗى ِةتا ئةطةز ئةٔ كازة ب  ََٗبدةضت
دَى خَٗسا ٔاُ بةىَل خٕدَى  ٌََّٗظة  ََٗدةضت
ئةٔ كازة بؤ خٕدَى  دةتةتة ِةزٔةكٕ تة ُكازا

 ئةجناوداَٖ .
 بةِاَٖٗى جةواعةتَى

عٕوةز خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت: 
كم ) عليثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت: 

بالجماعة وإياكم والفرقة ، ف ن الشي ان مع 
الواحد ، وىو من اإلثنين أبعد ، من أراد 

ئٗىاوَى بحبوحة الجنَّة ، فليلزم الجماعة ( 
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تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ظةطِٕاضت ٔ طؤت ئةظ 
  .حةدٖطة ٖا باغة 

َِٕٖ دطةه جةواعةتَى بَ ، ِٔػٗازبَ ذ 
ذَٖكظةبٌَٕٔى ضٌٕكٕ غةٖتاُ َٖى دطةه 

بتٍَى ، ٔ ئةطةز دٔٔ وسؤظ بَ غةٖتاُ  وسؤظَى
َٖى دٖٔستسة ، ٔ ئةٔ كةضَى ٌٗظةكا بةِػتَى 
بظَٗت ، بال دطةه جةواعةتَى بٗت، ئاٌكٕ بال 
دطةه جةواعةتا وٕضمىاٌاُ بٗت ٔ خؤ ذ 

ت ض ئاٍٖى بَ ٖاُ ٌة ئاٍٖى ثازتاُ دٖٔس بَٗدٗ
 بَ . 

 .ُبةزَى خةلكى بدةٖة كازَى ضاك ٔخَٗسا

ََٗ وةشٌة ، بسا ِةز خَٗساكا ئةٔذى ذ عٗبادةت
تؤ بصاٌى بةزَى خةلكةكَى بدة َٔى خَٗسَى ، ٔ 
تؤ لدةظ خٕدَى غسٖكَى ِةز كةضةكَى َٔى 
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خَٗسَى بكةت ، ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ 
 اعلو (ف) إن الدال على الخير ك :دبَٗرٖت

ٔ  ئٗىاوَى ئنب حباٌى ئةظ حةدٖطة ظةطِٕاضتى
ةزتٕكا د ث ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى

 ( .٘ٓٙٔدا ذوازة )– صحي  الجامع -
ِةز كةضةكَى بةزَى  وصححو االلباني في.

ذى غسٖكَى  ةكى بدةتة خَٗسةكَى ئةٔوسؤظ
دا ، ئاٌكٕ ََٖى خَٗسٔٗة دٔٗوسؤظٔى 

ى ذى ئةٔ خَٗسة كسى . وسؤظِةزٔةكٕ ٔى 
ةك ٔى وسؤظا قٗاوةتَى ٍِدى ؤذِزظَٗحا ِةتا 

ُ كازى بكةت تؤ دَى بٗٗة غسٖكَى ٔا
 .  ُِةوٗٗا ُاوسؤظ

خؤ ئةظَى  خَٗصاٌابسا ئةطةز تؤ بػَى بؤ 
ثةزتٕكَى خبؤٍٖة دا كازى ثَى بكةُ ٔ دا تؤ 
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خؤ ، ٖاُ  خَٗصاٌاببٗة دةزطةَِى خَٗسَى بؤ 
تؤ بؤ ٔى ظَى ثةزتٕكَى  ٌةخٍٕٖدةٔاةك وسؤظ

ئةَٖٔ خَٗسَى ٌٗػا  ُاوسؤظخبؤٍٖة ٔ ببة ذٔاُ 
 ِةزٔةضا دبٍة غسٖكَى ٔ ،دةُدخةلكى 

دا ، ٖاُ ئةطةز تة غٗاُ ََٖى خَٗسٔخةلكى دٔ
ِةبَ تؤ بؤ خَٗسا خؤ ئةظَى ثةزتٕكَى ضاث 
بكةى ٔه ضةز خةلكى بةالظكةى ٔ خَٗساكا 

، خٕدَى خَٗسا تة خؤظة بٍٗى ََٗوةشُ بدةضت
. ٌٔةبَٗرة وَ ثَى ضَى ٌابٗت ئةش  وةشُ كةت

ٍة ثةزتٕكَى ضاث بكةً ، خؤ ٌةتسضٗ ظَى
ظَى ضةٌدَى بةىَل  ئةطةز تة غٗاُ ٌةبَ بؤ

ََٗ دةٔلةوٍد ٔخؤداُ غٗاُ تؤ وسؤظٍِدةك 
بكةُ ٔتؤ دَى  دٌٗاضى بَٗرة ٔاُ بال ئةٔ ضاث

 ا قٗاوةتَى. !! ؤذِزِةتا  بٗٗة غسٖكَى خَٗسا ٔاُ
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 ؤ خؤدَى ،سوثاسى ب

 هات ثةرتوك ب دووماهي
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