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ناظىَ ثةرتىكىَ :طريَبةستًَن فةيدةبىوى
كىمكرن و وةرطًَران :أبى بكر كىضر
ساال2543 :ه  3122/م
ضاث كرن  :ثةرطةها سًما  /سًَمًَل
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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 بػََٗ ئةجناً بدةُ ٔ ،ئةظ
عٗبادةتة ٍِد بطاٌاٍِٗة كٕ ض شةمحةت ٖاُ
دةوةكىَ دزَٖر ثىَ ٌةظَٗت ذ بؤ جّئٍٗاٌا ٔاُِ ،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 كةضةك َى بظَٗت خَٗسََٖ وةشُ بدةضت
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خؤ ظة بٍٗٗت بال ظاُ عٗباداتاُ ذ دةضتََٗ خؤ
ٌةكةت ِ ٔ ،ةزٔةضا وٕضمىاٌىَ الٔاش ئةطةز
بظَٗت ثمََٗ بمٍد ب دةضتََٗ خؤظة بٍٗت ه زِؤذا

قٗاوةتىَ بال ظاُ عٗبادةتاُ ذدةضتََٗ خؤ ٌةكةت.
بةىلَ خمابَ ِةتا ئةظاُ عٗبادةتََٗ ب ضاٌاِى ٔ
خَٗسا ٔاُ وةشُ ،طةلةك وٕضمىاُ كازى ثىَ
ٌاكةُٔ ،ضطتٗا ٔاُ ٖا طةِػتٗٗة ٔىَ ثمىَ كٕ
ٌةغََٗ ظاُ عٗبادةتاُ بكةُ ،بؤ شاٌني ئةظ
عٗبادةتََٗ كٕ ئةً دىَ دٖازكةُ دظاُ الثةزاٌدا
(إُ غاء اهلل) ِةوى ئةٔ عٗبادةتَ ََٖٗ كٕ ِةوى

وسؤظ دىَ غََٗ بكةُ ب دةوةكىَ كٕزت -ضةٌد
دةقٗقةكأ -ب َى كٕ ض شةمحتةكىَ ثَٗظة ببٍَٗ،

بةلكٕ دىَ وسؤظ ٖىَ زٍِٖٔػتى بٗت ٖاُ ٖىَ
تسٔوبَٗمىَ د ِاذٔت ٖاُ ِةزكازةكىَ دى ٖىَ ظْ
دئٍٗٗت ٔ .ب زِاضتى ٌةغٗاٌا وسؤظ َى وٕضمىاُ
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بؤ كسٌا ظاُ عٗبادةتاُ ٌة ذبةز ٍِدَٖٗة كٕ
وسؤظى غٗاُ ٌٍَٗ ظاُ عٗبادةتاُ بكةت بةلكٕ
ذكَٗي بأةزٖا ( إمياُ ) وسؤظٗٗة .

بةىلَ ئةٔ كةضىَ بةِػت بظَٗت ٌٔةَِٗمٗت
خٕغََٗٗ بةِػتىَ ذدةضتََٗ خؤ بكةت ئةٔ دىَ
ظاُ عٗبادةتاُ ِةوٗاُ ظّئٍٗٗت ٔ ،ض جازاُ
ٔةٌاكةت كٕ بةِػتا خٕدىَ بدةتة ب خٕغََٗٗ

دٌٔٗاٖىَ !!

ظَٗحا واغاء اهلل بؤ ظىَ دٌٔٗاٖىَ ٔظى حاىلَ
جحَٗن تَٗدا !! ه واىلَ بة كازةب ٌٍٗة ٖاُ
وٕةلٗدة ٖىَ خسابٕٖٔة ٔ ،ذواىلَ ب دةزكةظة
تسٔوبَٗن ٌٍٗة ٔ ،خٕشى بةع ئةظة با ،ئةش ب
خٕدىَ كةً طةلةك جحَٗال ثازةكىَ ٔةضا ٌٍٗة

كٕ بػََٗ خؤ ب خَٗصاُ بَٗدني ٔ ،ذبمى حاىلَ
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ٔى ٖىَ ئابٕزى ٔكٕوا دةٍٖا ه ضةز ومَٗت ٔى
خؤ دىَ بَٗرى بابىَ (دةٓ عةٖاالٌة) !! خٕدىَ
ِازٖكازبٗت .

ظَٗحا بساٖىَ وٕضمىاُ بال ئازواجنا تة ِةزدةً
ٖابمٍد بٗت ،بال ِةزدةً تؤ بصاٌى ئةظ دٌٔٗاٖة ٌة
ئازواجنا تةٖة بةلكٕ ٔةضٗمةكة بؤ تة دا تؤ

بةِػتىَ بسَٖكا ظىَ دٌٔٗاٖىَ ب دةضتىَ خؤظة
بٍٗى  ،ئةٔ ذى بكسٌا عٗبادةتاُ ٔ شكسىَ خٕدىَ
ِ ...تد .
بساٖىَ وَ ئةش بؤ خٕدىَ طةلةك حةغتة دكةً
 ٔ ،ذبةز ظىَ حةذىَ كسٌىَ وَ بؤ بساٖىَ خؤ ضةٌد
عٗبادةتََٗ ب ضاٌاِى ََٖٗ كٕوكسَٖ دا بؤ

بساٖىَ وَ ببٍة ثػتةظاُ ه زؤذةكا ٔةضا كٕ

داٖك ٔ باب بؤ وسؤظى ٌةبٍة ثػتةظاُ ٔ .وَ ئةظ
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كازة ََٖٗ كٕوكسَٖ دظىَ ثةزتٕكَٗدا ٔ ،وَ ٌاظىَ
ٔ ٌٗػاٌََٗ ٔىَ ََٖٗ كسٍٖة ( طسَٖبةضتََٗ
فةٖدةبٕٔى ); ٔ وةزةوا وَ ذ ظىَ ضةٌدىَ ئةٔة

كٕ باشزطاٌٗٗا دزٔضت ئةٔة ،ئةٔا وسؤظ دطةه
خٕدىَ دكةت ،ضٌٕكٕ ئةظىَ باشزطاٌٗٗ َى ض
جازاُ خٕضازةتى تَٗداٌٍٗة ب ئاٌاِٗٗا خٕدىَٔ ،
ِةزٔةضا وَ ض بابةت غسٔظةكسٍٖة; ذ بةز كٕ
دا بابةت دزَٖر ٌةبٗت ٔ ثةزتٕك ذى ٖا بةزفسةٓ

ٌةبٗت ،تٍَٗةبٗت بابةتىَ شكسىَ خٕدىَ وَ ضةٌد
زَِٖص ََٖٗ ه ضةز خَٗس ٔ بةِاٖىَ شكسىَ خٕدىَ

ٌظَٗطاَٖ ه دٖٔفدا وَ ضةٌد شكسََٖ خَٗسا ٔاُ

طةلةك وةشُ ََٖٗ بؤ بساٖىَ خؤ كٕوكسَٖ;

ضٌٕكٕ ب دٖتٍا وَ شكسىَ خٕدىَ ذ كازََٖ ب
ضاٌاٍِٗة بةىلَ خَٗسا ٔاُ طةلةك ٖا وةشٌة .
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ه دٔواِٗٗىَ ئةش دٔعا ذخٕدىَ دكةً كؤ
ئٗدالضىَ ب زشقىَ وة بكةت د طٕتَ ٔ

كسٖازََٖ وة دا ٔوة بكةتة دةزطةِىَ خَٗسىَ بؤ
خةلكةكى  .آوـــــــــــــــــــــــــــــــني
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
آلو وصحبو أجمعين ...
حةذَٖكةزىَ تة بؤ خٕد ىَ /
أبٕ بكس كٕجس
ً2011 / ٓ1432
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بأةزٖٗىَ ب خٕدىَ بٍٗة ٔ ض ِةظجػكا بؤ
ضٍَٗةكة دىَ ضٗٗة بةِػتىَ

جابسىَ كٕزىَ عةبدٔلالى خٕدىَ ذ ٔى ٔ
بابىَ ٔى زاشٖبٗت طؤت  :شةالوةك ِاتة دةظ
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤتىَ ٖ :ا ثَٗغةوبةزىَ
خٕدىَ ئةٔض ِةزدٔٔ ضالٕخةتَ وسؤظ ثىَ
دضٗتة بةِػتىَ ٖاُ ئاطسى  ،ثَٗغةوبةزى ضالظ
ات الَ يُ ْش ِر ُك بِاللَّ ِو َش ْيئًا
ىلَ بَ طؤت َ ( :م ْن َم َ
ات يُ ْش ِر ُك بِاللَّ ِو َش ْيئًا َد َخ َل
ْجنَّةَ َوَم ْن َم َ
َد َخ َل ال َ
َّار ) .ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا
الن َ
ظةطِٕاضتى .
ِةزكةضةكىَ مبسٖت ٔض ِةظجػكا بؤ خٕدىَ
ضىَ ٌةكةت دىَ ضٗتة بةِػتىَ ِ ٔ ،ةزكةضىَ
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مبسٖت ٔ ِةظجػكا بؤ خٕدىَ ضىَ كةت دىَ
ضٗتة ئاطسى .
عةبدٔلال كٕزىَ عاضى خٕدىَ ذٔى ٔ بابىَ
زاشٖبٗت طؤت :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
طؤت ( :من أحب أن يزحزح عن النار
ويدخل الجنَّة فلتأتو منيتو وىو يؤمن باهلل
واليوم اآلخر  ،وليأت إلى الناس الذي يحب
أن يؤتى إليو ) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى .
ئةٔ كةضىَ بظَٗت ذ ئاطسى خالضبٗت ٔ
بضٗتة بةِػتىَ  ،بال وسُ ضةزدا بَّٗت ٔ
ئةٔى بأةزى ب خٕدىَ ٔ زِؤذا قٗاوةتىَ
ِةبٗت ِ ٔ ،ةزٔةضا ئةٔ خَٗسا بؤ خؤ دظَٗت
بال بؤ خةلكى ذى بظَٗت ٖ ،اُ كا ضةٔا ٔى
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دظَٗت خةلك داُ ٔضتاٌدىَ دطةه ٔى
بكةُ ،بال ئةٔ ذى ٔةضا داُ ٔضتاٌدىَ دطةه
خةلكى بكةت .
بابىَ ئةٖٕبىَ خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :
شةالوةك ِاتة دةظ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
طؤتة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ بةزىَ وَ بدة
كازةكى وَ ٌَٗصٖكى بةِػتىَ بكةت ٔ وَ ذ
ئاطسى دٖٔس كةت  ،ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
ِ
ِِ
َّ
يم
طؤتىَ  ( :تَ ْعبُ ُد اللوَ الَ تُ ْش ِر ُك بو َش ْيئًا َوتُق ُ
الزَكا َة وتَ ِ
ِ
ك ) فَ لَ َّما
َّ
ص ُل َذا َرِح ِم َ
الصالَ َة َوتُ ْؤتى َّ َ
ول اللَّ ِو -صلى اهلل عليو وسلم-
ال َر ُس ُ
أَ ْدبَ َر قَ َ
ِ ِ
ْجنَّةَ ) ئٗىاوىَ
( إِ ْن تَ َم َّ
سَ
ك بِ َما أُم َر بِو َد َخ َل ال َ
وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
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عٗبادةتا خٕدىَ بتٍىَ بكة ٔض ِةظجػكا بؤ
ضٍَٗةكة ٌ ٔ ،ظَٗرا بكة ٔ ،شةكاتا واىلَ خؤ بدة
ٔ ،ضةزةداٌا وسؤظََٗ خؤ بكة  .بابىَ ئةٖٕبى
طؤت دةوىَ ئةظ شةالوة ذ دةظ ثَٗغةوبةزى ضالظ
ىلَ بَ ضٕٔى ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت :
ئةطةز ئةٔ تػتىَ وَ فةزواٌا ٔى ثَٗكسى
ى ضٗتة بةِػتىَ .
ظّبٍٗٗت د َ

شكسىَ خٕدىَ

شكسىَ خٕدىَ ذ ِةوى عٗبادةتاُ ب
ضاٌاِى تسة ٔضظك تسة ٔ ،دطةه ٍِدىَ
شكسىَ خٕدىَ باغرتَٖ عٗبادةتة وسؤظ خؤ ثىَ
ٌَٗصٖكى خٕدىَ بكةت بػتى عٗبادةتََٗ فةزش
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ِ ٔ ،ةزٔةضا ثمََٗ وسؤظى ثىَ بمٍد دبَ ٔ ،
طٌٍٕةََِٗ وسؤظى دٍَِٗة ذَٖربُ ٔ خٕدىَ
كَٗىاضََٗٗ وسؤظى ث َى دظةغَٗسَٖت .
ول اللَّ ِو  -صلى
ال  :قال َر ُس ُ
َع ْن أَبِى ُى َريْ َرَة قَ َ
اهلل عليو وسلم ( َسبَ َق ال ُْم َف ِّر ُدو َن  .قَالُوا َوَما
ال َّ
ول اللَّ ِو قَ َ
الْ ُم َف ِّر ُدو َن يَا َر ُس َ
الذاكِ ُرو َن اللَّوَ
َكثِيرا َو َّ
ات ) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ
الذاكِ َر ُ
ً
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دٖازدكةت دظىَ
حةدٖطىَ دا كٕ وسؤظََٗ ِةزدةً شكس بَٗر
دىَ بةزى ِةوٗٗاُ زاكةُ ٔ ضٍة بةِػتىَ ٔ ،
دةوىَ ضةحاباُ طٕتٍة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
كٍٗة ( المفردون )  ،ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
طٕت  :ئةُٔ ئةََٖٔ طةلةك شكسىَ خٕدىَ
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دكةُ  .بساٖىَ وٕضمىاُ ئةطةز تؤ بَٗرى ئةش
ٌصاً كٗؼ شكس طةلةكىَ خبَٗسة ٖ ،اُ كٗؼ
شكس دىَ ه ض دةً َِٗتة طٕتَ؟  .ئةزىَ بسا وا
باؽ ٌٍٗة ئةطةز ئةش ضَٗرتتسَٖ ٔضظك تسَٖ
ٔخبَٗستسَٖ شكسى ٌٗػا 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 )  ،ثػتى ٍِٗط َى طٕتىَ  :كٕزىَ
وَ ئةطةز ِةز حةفت ئةمساُ دطةه ِةز
حةفت ئةزداُ بكةٌة دزةخكىَ تةزاشَٖٗدا( ٔ ،
ال الو اإل اهلل ) بكةٌة دزةخَٗدٖدا  ،دىَ ( ال
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الو اإل اهلل ) طساٌرتبٗت  .بٍَٗسة ثةزتٕكا -
السلسلة الصحيحة ٖ – 111 / 1ا ئٗىاوىَ
ئةلباٌى .
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 ٔ ِةز
حةفت ئةزداٌة ،وا غاء اهلل ئةش ب خٕدىَ
كةً وسؤظةك ٌةبٗت كٕ خٕدىَ ذَٖطتاٌدبٗت
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ئةظىَ خَٗسىَ ذ دةضتىَ خؤ ٌاكةت ،بسا 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 -:
عن ش ّداد ب ن أوس  -رض ي اهلل عن و  -ع ن

النبي  قال" :سيد االستغفار أن يقول العب د:
الله م أن ال 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،
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
موقن بها فمات قبل أن يص ب

فه و م ن أى ل

الجن ة" ئٗىــاوىَ بٕخــازى ئــةظ حةدٖطــة ٖــا
ظةطِٕاضتى .
واغاء اهلل بؤ ظـىَ خَٗـسا وـةشُ ٔ ب ضـاٌاِى،
ئاٌكٕ ئةٔكةضىَ ضجَٗدىَ بَٗرٖت ( الله م أن ال
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
م ن ش ر م ا ص نعال ،أب و ل ك بنعمت ك عل ّي،
وأبو بذنبي فاففر لي ف ن و ال يغف ر ال ذنوب إال

أن ال ) بــأزى ث ـىَ ِــةبٗت ٔ دٔٔىَ زِؤذَٖ ـدا
مبسٖــت بــةزى ببٗتــة غــةظ ئــةٔ ذ خــةلكىَ
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بةِػتَٗٗةِ ٔ ،ةزٔةضا ئـةٔ كةضـىَ ب غـةظىَ
بَٗرٖت ٔ بأةزى ثىَ ِةبٗت ٔب غةظ مبسٖت
بةزى ببٗتة ضجَٗدة ئـةٔ ذ خـةلكىَ بةِػـتَٗٗة،
ئةش ب خٕدىَ كةً ئةظ شكسة وـسؤظ دىَ ٌـٗظ
دةقٗقَٗدا بَٗرٖت ٔ ض شةمحةتىَ ثَٗظة ٌابٗتٔ ،
وــسؤظ دىَ خَٗسةكــا وــةشُ بدةضــتََٗ خؤظــة
ئٍٗٗت ،بسا تػـتةكىَ طةلـةك وةشٌـة وـسؤظ ب
طٕتٍــا شكسةك ـىَ ببٗتــة ذ خــةلكىَ بةِػــتىَ ،
ظَٗحا بسا بال ِةزدةً ٔةكى تؤ ذ خـةٔ زِادبـى
ئَٗكطةز ظى شكسى بَٗـرة  ،تـؤ ٌصاٌـى كـا دىَ
غةظ ب ضةز تةدا َِٗت ٖاُ ٌة .
ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم (
ول اللَّو َ
 قَ َ َ ُ
ال أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَوَ إَِّال اللَّوُ َو ْح َدهُ َال
َم ْن قَ َ
َن مح َّم ًدا عب ُده ورسولُو وأ َّ ِ
يسى
َش ِر َ
يك لَوُ َوأ َّ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ
َن ع َ
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ِ ِ
ِ
اىا إِلَى َم ْريَ َم
َع ْب ُد اللَّو َوابْ ُن أ ََمتِو َوَكل َمتُوُ أَلْ َق َ
ْجنَّةَ َحق َوأ َّ
وح ِم ْنوُ َوأ َّ
َّار َحق أَ ْد َخلَوُ
َوُر ٌ
َن ال َ
َن الن َ
َي أَبْ َو ِ
ْجن َِّة الث ََّمانِيَ ِة َشا َ )
اللَّوُ ِم ْن أ ِّ
اب ال َ
ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .

ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :ئةٔ كةضىَ
بَٗرٖت (أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَوَ إَِّال اللَّوُ َو ْح َدهُ َال
َن مح َّم ًدا عب ُده ورسولُو وأ َّ ِ
يسى
َش ِر َ
يك لَوُ َوأ َّ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ
َن ع َ
ِ ِ
ِ
اىا إِلَى َم ْريَ َم
َع ْب ُد اللَّو َوابْ ُن أ ََمتِو َوَكل َمتُوُ أَلْ َق َ
ْجنَّ َة َحق َوأ َّ
وح ِم ْنوُ َوأ َّ
َّار َحق )
َوُر ٌ
َن ال َ
َن الن َ
خٕدىَ دىَ ٔى بةتة بةِػىَ ب ِةز
دةزطةِىَ بظَٗت ذ ِةز ِةغت دةزطةََِٗ
بةِػتىَ .
ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم (
ول اللَّو َ
 قَ َ َ ُ
من است ْغ َفر لِل ِ
ؤمنِْين و ِ ِ
ب اهللُ لَوُ
ْم َ َ ُ
َ ْ َْ َ ُ
المؤمنَات َكتَ َ
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ِ
ٍِ
ِ
سنَة) ئٗىاوىَ تةبةزاٌى ئةظ
ب ُك ِل ُمؤم ٍن َوُمؤمنَة َح َ
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا

باؽ كسى د  -صحي

الجامع-دا ذوازة

( . ) ٕٙٓٙ
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت :ئةٔ كةضىَ
داخاشا ذَٖربٌا طٌٍٕةِاُ بؤ وٕضمىاٌاُ بكةت
خٕدىَ دىَ ثَٗؼ ِةز وٕضمىاٌةكىَ ظة
خَٗسكىَ بؤ ٌظٗطٗت ،بسا تؤ دشاٌى ضةٌد
وٕضمىاُ ئةظسٔ ه ضةز زِٖٔىَ ئةزدى دذَٖ؟
ه دٖٔظ ِةذوازََٖ ٌٕٗدةٔلةتىِ ،ةذوازا
وٕضمىاٌاُ

ه

ضةز

زٖٔىَ

ئةزدى

( )1050000000000ئاٌكٕ ومٗاز ٔ ثٍَٗخ
ضةد ومُٕٗ وٕضمىاٌَ!! بسا تؤ دشاٌى
داخٕاشا ذَٖربٌا طٌٕةِاُ بؤ وٕضمىاٌاُ ذ
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خٕدىَ ب ض زةٌط؟!! بسا ئةطةز تؤ ب
دلةكى تةذى ئٗدالع بَٗرى ( المّي اغفس
لمىؤوٍني ٔاملؤوٍات ) ٖاُ تؤ بَٗرى ( ٖازةب
تؤ طٌٕةََِٗ وٕضمىاٌاُ ب غةفسٍٖى ) ٔ
خٕدىَ ذ تة قبٕلكةت دىَ بؤ تة ومٗاز ٔ ثٍَٗخ
ضةد ومُٕٗ خَٗس ٍَِٗة ٌظَٗطني!!
َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ثَِقيلَتَ ِ
ان ِفي

ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ
ول اللَّو َ
 قَ َ َ ُ
ان َعلَى اللِّس ِ
ان َخ ِفي َفتَ ِ
( َكلِمتَ ِ
ان
َ
َ
ان حبِيبتَ ِ
ِ ِ
الر ْح َم ِن ُس ْب َحا َن اللَّ ِو
ان إِلَى َّ
الْم َيز َ َ
َوبِ َح ْم ِد ِه ُس ْب َحا َن اللَّ ِو ال َْع ِظ ِيم ) ئٗىاوىَ وٕضمي
ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .

ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت :دٔٔ ثةٖظَ
لطةز ئةشواٌى دضظكَ  ،طساٌَ دتةزاشَٖٗدا ،
خٕغتظٍٗة لدةظ خٕدىَ (السمحَ)  ،ئةٔ ذى ئةظ
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(س ْب َحا َن اللَّ ِو َوبِ َح ْم ِدهِ ،
ِةز دٔٔ ثةٖظةٌة ُ
ُس ْب َحا َن اللَّ ِو ال َْع ِظ ِيم)
ال رس ُ ِ
(َلَ ْن
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َ
ول اللَّو َ
 قَ َ َ ُ
ِ
ِ
أَقُ َ
ْح ْم ُد للَّ ِو َوَال إِلَ َو إَِّال اللَّوُ
ول ُس ْب َحا َن اللَّو َوال َ
ال َعلَْي ِو
َحب إِلَ َّي ِم َّما طَلَ َع ْ
َواللَّوُ أَ ْكبَ ُر أ َ
َّ
س) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا
الش ْم ُ
ظةطِٕاضتى .

ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :ئةطةز ئةش بَٗرً
ِ
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َوَال إِلَوَ إَِّال اللَّوُ َواللَّو
( ُس ْب َحا َن اللَّو َوال َ

أَ ْكبَ ُر) خٕغتظى تسُ بؤ وَ ذ ِةوى تػتََٗ تاظ
لَٗدةزكةتى ٔ ،وةزةوا ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
دٌٔٗاٖة ب ِةوى شٍٖةت ٔ خٕغََٗٗ خؤ ظة

.
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ِ
ال رس ُ ِ
(م ْن
ول اللَّو َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم َ
قَ َ َ ُ
قَ َ
ال َال إِلَ َو إَِّال اللَّوُ َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
يك لَوُ  ،لَوُ
ْح ْم ُد َو ُى َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍ قَ ِد ٌير
ال ُْمل ُ
ْك َولَوُ ال َ
ٍ
ال لَوُ َع ْد َل َع ْش ِر ِرقَ ٍ
اب
فِي يَ ْوم ِمائَةَ َم َّرةٍ َكانَ ْ
ِ
ِ
ال َع ْنوُ ِمائَةُ َسيِّئَ ٍة
سنَ ٍة َوُم ِحيَ ْ
َوُكت َ
ب لَوُ مائَةُ َح َ
الش ْي َ ِ
ال لَوُ ِح ْرًزا ِم ْن َّ
ك َحتَّى
َوَكانَ ْ
ان يَ ْوَموُ َذلِ َ
ِ
ِ
ض َل ِم َّما َجا َ إَِّال َر ُج ٌل
َح ٌد بِأَفْ َ
يُ ْمس َي َولَ ْم يَأْت أ َ
َع ِم َل أَ ْكثَ َر ِم ْنوُ) ئٗىاوىَ بٕخازى ٔ وٕضمي ئةظ
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت  :ئةٔ كةضىَ
ضةد جازاُ د زِؤذَٖدا بَٗرٖت ( َال إِلَوَ إَِّال اللَّوُ

ْح ْم ُد َو ُى َو
يك لَوُ  ،لَوُ ال ُْمل ُ
َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
ْك َولَوُ ال َ
َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍ قَ ِد ٌير ) ِ ،ةز ٔةكٕ دةٓ عةبد
ئاشا كسَٖ ٔ ،ضةد خَٗس دىَ بؤ ٔى ٍَِٗة
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ٌظَٗطني ٔ ،ضةد طٌٕةََِٗ ٔى دىَ ٍَِٗة
ذَٖربُ  ٔ ،دىَ بؤ ٔى بٗتة ثازَٖصطةز ذ
غةٖتاٌى د زِؤذا ٖٔدا ِةتا غةظ ضةزدا بَّٗت
ٔ ،كةع ٌاَِٗت كٕ تػتةكىَ باغرت ذ ٖأى
ئٍٗاتبٗت ه زؤذا قٗاوةتىَ  ،ذ بمى ئَٗكىَ كٕ
برت ذ ٔى ئةظ شكسة طٕتبٗت .
ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
ٍ
ِ
ِ
ْف
ب ُك َّل يَ ْوم أَل َ
(أَيَ ْعج ُز أ َ
َح ُد ُك ْم أَ ْن يَ ْكس َ
حسنَ ٍة فَسأَلَوُ سائِل ِمن جلَسائِِو َكي َ ِ
ب
ْ
ف يَ ْكس ُ
ََ َ َ ٌ ْ ُ َ
ِ
يح ٍة
ْف َح َسنَ ٍة قَ َ
َح ُدنَا أَل َ
ال يُ َسبِّ ُ مائَ َة تَ ْسبِ َ
أَ
ْف
سنَ ٍة أ َْو يُ َحط َع ْنوُ أَل ُ
ب لَوُ أَل ُ
فَيُ ْكتَ ُ
ْف َح َ
َخ ِ يئَ ٍة) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى .
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ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :وا ئَٗك ذِةٔة
ٌةغَٗت ِةز زِؤذ ِصاز خَٗساُ بدةضتََٗ خؤظة
بٍٗٗت  ،ئٍٗا ئَٗكىَ زٍِٖٔػتى 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
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
ان أَو عب ٍد ي ُق ُ ِ
ِمن مسلِ ٍم أَو إِنْ ٍ
ين يُ ْم ِسي
س ْ َْ َ
ول ح َ
ْ ُْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
صبِ ر ِ
يال بِاللَّو َربًّا َوبِ ِْ
اإل ْس َالِم دينًا
ض ُ
ين يُ ْ ُ َ
َوح َ
َوبِ ُم َح َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم نَبِيًّا إَِّال َكا َن
ح ًّقا َعلَى اللَّ ِو أَ ْن ي ر ِ
ضيَوُ يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة ) ئنب
َ
ُْ
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واجةى ئةظ حةدٖطة ٖا باؽ كسى ٔ ِةزٔةضا
ئنب باش ذى ئةظ حةدٖطة ٖا باؽ كسى .
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت ٌٍٗ :ة
وٕضمىاٌةك ٖاُ وسؤظةك ٖاُ عةبدةك بَٗرٖت
دةوىَ ضجَٗدة ضةزدا بَّٗت ٖاُ ذى غةظ
ضةزدا بَّٗت ( ر ِ
يال بِاللَّ ِو َربًّا َوبِ ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا
ض ُ
َ
َوبِ ُم َح َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم نَبِيًّا ) ضىَ
ى ضٕشا خؤ ظْ
جازاُ  ،ئٗال خٕدىَ د َ
ئٍٗٗت دطةه ٔى  ،كؤ ٔى زاشى كةت ه
زِؤذا قٗاوةتىَ .
ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ( َم ْن
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
ال َال إِلَوَ إَِّال اللَّوُ َو ْح َدهُ َال
َد َخ َل السو َق فَ َق َ
يال
يك لَوُ  ،لَوُ ال ُْمل ُ
َش ِر َ
ْح ْم ُد يُ ْحيِي َويُ ِم ُ
ْك َولَوُ ال َ
وت بِيَ ِدهِ الْ َخ ْي ُر َو ُى َو َعلَى ُك ِّل
َو ُى َو َحي َال يَ ُم ُ
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َشي ٍ
ْ
َوَم َحا
َد َر َج ٍة
ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا باؽ كسى
قَ ِدير َكتَب اللَّوُ لَوُ أَل َ ِ
سنَ ٍة
ٌ
َ
ْف أَلْف َح َ
ْف أَل ِ
ْف أَل ِ
ْف
ْف َسيِّئَ ٍة َوَرفَ َع لَوُ أَل َ
َع ْنوُ أَل َ
) ئٗىاوىَ تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ٖا

د -ؾحٗح الرتغٗب ٔالرتِٗب -دا ذوازة (
. ) 1694
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :ئةٔ كةضىَ
ظٗتة د ٌاظ باشازٖدا ( ضٕٖكىَ دا ) ٔبَٗرٖت
ْك
يك لَوُ  ،لَوُ ال ُْمل ُ
( َال إِلَوَ إَِّال اللَّوُ َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
وت
يال َو ُى َو َحي َال يَ ُم ُ
ْح ْم ُد يُ ْحيِي َويُ ِم ُ
َولَوُ ال َ
بِيَ ِدهِ الْ َخ ْي ُر َو ُى َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍ قَ ِد ٌير )  ،دىَ
ِصاز ِصاز خَٗس بؤ ٔى ٍَِٗة ٌظَٗطني ِ ٔ ،صاز
ِصاز طٌََّٕٗ ٔى دىَ ٍَِٗة ذَٖربُ ِ ٔ ،صاز
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ِصاز ثالُ – درجة  -دىَ َِٗتة بمٍد كسُ .
(ِصاز ِصاز ئاٌكٕ ومُٕٗ ) .
ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ( َم ْن
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
ِ
شر م َّر ٍ
ات
صلَّى َعلَ َّي ثَالثَاً َ
َ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َع َ َ َ
ِ
الجنَّة ) ئٗىاوىَ بةغةٔى ئةظ
َوبَنَى لَوُ بَ ْيتَاً في َ
حةدٖطة ٖا دزٔضت كسى د ثةزتٕكا –
غسح الطٍة -دا .
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :ئةٔ كةضىَ
ضىَ جازاُ ضالظاُ ه وَ بكةت خٕدىَ دىَ
دةٓ جازاُ ضالظاُ ىلَ كةتٔ ،خاٌٗةكىَ بؤ
ٔى ه بةِػتىَ ئاظا كةتٔ ،ضالظََٗ خٕدىَ
دلٕظاٌٗٗة بؤ وسؤظىَ وٕضمىاُ .
ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ( َم ْن
ول اللَّو َ
قَ َ َ ُ
قَ رأَ آيةُ ال ُكر ِسي فِي ُدب ِر ُك ِل ص ٍ
الة َم ْكتُ ْوبٍَة لَ ْم
َ
ُ
َ َ ْ
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ِ
الجن َِّة إَِّال أَ ْن يَ ُم ْوت ) ئٗىاوىَ
يَ ْمنَ ْعوُ م ْن ُد ُخ ْو ِل َ
ٌةضائى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوىَ

ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى د -ؾحٗح
اجلاوع -دا ذوازة ( . ) 6464
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت :ئةٔ كةضىَ
ئاٖةتا كٕزضى خبٍٕٖٗت ه ثػتى ِةز ٌظَٗرةكا
فةزش  ،ض ئاضتةٌط د ٌاظبةزا ٔى ٔبةِػتَٗدا
ٌٍَٗ ذ بمى وسٌىَ ،ئاٌكٕ ئةطةز وسُ ب
ى ضٗتة بةِػتىَ .
ضةزدا ِات د َ
ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم( :
ول اللَّو َ
 قَ َ َ ُ
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ( أو فيسبغ )
الوضو ثم يقول  :أشهد أن ال إلو إال اهلل
وحده ال شريك لو  ،وأن محمدا عبده ورسولو
إال فتحال لو أبواب الجنة الثمانية  ،يدخل من
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أيها شا ) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى .
ِةز وٕضمىاٌةك ذ ِةٔة دةضتٍظَٗرىَ بطسٖت
ب دٔزضت ٔ تةواوىٔ ،ثػتى ٍِٗط َى بَٗرٖت
 :أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،
وأن محمدا عبده ورسولو  .دىَ ِةز ِةغت
دةزطةََِٗ بةِػتىَ بؤ ٔى ظةبَ  ٔ ،دىَ
دٔى دةزطةِىَ بةِػتَٗسِا ضٗت ٖىَ ٔى
بظَٗت .
 عةبدٔلال كٕزىَ عةوسى خٕدىَ ذٔى
ٔبابىَ ٔى زاشٖبٗت طؤت ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ
ان أَو َخلَّتَ ِ
بَ طؤتَ ( :خ ْ ِ
ظ
ان الَ يُ َحافِ ُ
صلَتَ ْ
ِ
ْجنَّةَ ُى َما يَ ِس ٌير
َعلَْي ِه َما َع ْب ٌد ُم ْسل ٌم إِالَّ َد َخ َل ال َ
ومن ي عمل بِ ِهما قَلِيل يسبِّ فِى ُدب ِر ُك ِّل صالَةٍ
َ
ُ
ٌ َُ ُ
ََ ْ َْ َ ُ َ
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ك
َع ْش ًرا َويَ ْح َم ُد َع ْش ًرا َويُ َكبِّ ُر َع ْش ًرا فَ َذلِ َ
َخمسو َن وِمائَةٌ بِاللِّس ِ
س ِمائَ ٍة فِى
ان َوأَل ٌ
ُْ َ
ْف َو َخ ْم ُ
َ
ِ ِ
ِ
َخ َذ َم ْ
ين إِذَا أ َ
ض َج َعوُ
الْم َيزان َويُ َكبِّ ُر أ َْربَ ًعا َوثَالَث َ
ِ
ِ
ين
ين َويُ َسبِّ ُ ثَالَثًا َوثَالَث َ
َويَ ْح َم ُد ثَالَثًا َوثَالَث َ
ْف فِى ال ِْميز ِ
ك ِمائَةٌ بِاللِّس ِ
ان ).
ان َوأَل ٌ
فَ َذلِ َ
َ
َ

ال
عةبدٔلال كٕزىَ عةوسى طؤت :فَ لَ َق ْد َرأَيْ ُ
ول اللَّ ِو -صلى اهلل عليو وسلم -يَ ْع ِق ُد َىا
َر ُس َ
ف ُى َما يَ ِس ٌير َوَم ْن
بِيَ ِدهِ قَالُوا يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِو َك ْي َ
ِ
ِ
ِ
َح َد ُك ْم  -يَ ْعنِى
يل قَ َ
ال ( يَأْتى أ َ
يَ ْع َم ُل ب ِه َما قَل ٌ
ِ
َّ
الش ْي َا َن  -فِى َمنَام ِو فَ يُ نَ ِّوُموُ قَ ْب َل أَ ْن يَ ُقولَوُ
ويأْتِ ِيو فِى ِِ
اجةً قَ ْب َل أَ ْن يَ ُقولَ َها
َ
صالَتو فَ يُ َذ ِّك ُرهُ َح َ
ََ
) ئٗىاوىَ تٕزوصى ٔ ئةبٕ دأٔد ٔ ٌةضائى ئةظ
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا
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دزٔضت كسى د -صحي الجامع -دا ذوازة
(ٖٕٖٓ )
دٔٔ ضالٕخةت ََٖٗ ِةٌٍَٖٗ ،ة وٕضمىاٌةك
ثازَٖصطستٍىَ ه ضةز بكةت ئٗال دىَ ضٗتة
بةِػتىَ  ٔ ،ئةٔ ب ضاٌاٍِٗة ٔ كازثَٗكسُ ب
ٔاٌا ثٗضةكة ،ثػتى ِةز ٌظَٗرةكىَ دىَ دةٓ
تةضبٗحاتا دىَ دةت ( ضبحاُ اهلل ) ٔ ،دةٓ
جازاُ محدىَ دةت ( احلىد هلل ) ٔ ،دةٓ
جازاُ تةكبرياتا دىَ دةت ( اهلل أكرب ) ،
كٕوكةزىَ ٔاُ ثػتى ِةوى ٌظَٗرا دبٗتة (
 ) 150جاز ب ئةشواٌى) 1500 ( ٔ ،
جازاُ د تةزاشَٖٗدا  ٔ ،دىَ ضْٗ ٔ ضٕاز
جازاُ تةكبرياتا ( اهلل أكرب ) دىَ دةت دةوىَ
دَِٗتة ضةز جّىَ خؤ ٖىَ ٌظطتٍىَ دطةه ضْٗ
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ٔضىَ تةمحٗداُ ( احلىد هلل ) ٔ ضْٗ ٔضىَ
تةضبٗحاُ ( ضبحاُ اهلل ) كؤ كٕوكةزىَ ٔاُ
دبٗتة (  ) 100جاز ب ئةشواٌى ( ٔ ،
 ) 1000جازاُ د تساشَٖٗدا  .ثػتى ٍِٗطىَ
عةبدٔلالى طؤت وَ ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ
دٖت ئةظ شكسة د طؤت ٔ ب دةضتََٗ خؤ د
ِروازتٍَِ ،دةكا طؤتة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ
بَ ضةٔا ب ضاٌاٍِٗة ٔكازثَٗكسُ ب ٔاٌا
ثٗضةكة  ،ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت :
ئَٗك ذ ِةٔة دَِٗتة ضةز جّىَ خؤ ٖىَ ٌظطتٍىَ
غةٖتاُ دىَ زِابٗت خةٔا ٔى ٍِٗٗت بةع دا
ئةٔ وسؤظ ظى شكسىَ ٍِد ب خَٗس ٌةبَٗرٖت ،
ٖاُ ئَٗك ذ ِةٔة ٌظَٗرا خؤ كس غةٖتاُ دىَ
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زِابٗت غٕلةكىَ ٍَِٗٗتة بريا ٔى دا بةع ظى
شكسى ذ بريأى ببٗت ٔ ٌةبَٗرٖت .
ضاكى دطةه دةٖكىَ ٔ بابى
بابىَ دةزدائى خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :وَ
طٕٓ ه ثَٗغةوبةزى بٕٔ ضالظ ىلَ بَ طؤت( :
الوالد أوسط أبواب الجنَّة ،ف ن شئال فأضع
ذلك الباب أو احفظو ) ئٗىاوىَ تٕزوصى ٔ
ئنب حباٌى ٔ حاكىى ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا دزٔضت
كسى د -صحي الجامع -دا ذوازة (٘ٗٔ)ٚ

.

بابىَ وسؤظى دةزكةِىَ ٌٗظا بةِػتَٗٗة  ،ظَٗحا
ئةطةز تة بظَٗت ئةٔى دةزطةِى ذ دةضتىَ خؤ
بكة ٖ ،اُ ئةٔى دةزطةِى ب ثازَٖصة بؤ خؤ
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 ٔ .ثازاضتٍا ظى دةزطةِى دىَ ب كسٌا باغىَ
بٗت دطةه بابىَ وسؤظى ٔ ِةزٔةضا وسؤظ
طِٕداٌا فةزواٌَٗت ٔى بكةت دِةوى
كازاٌدا ،بةىلَ طٌٍٕةٓ تٍَٗةبٗت .
ٔ ِةزٔةضا وٕعأٖة كٕزىَ جاِٗىةى خٕدىَ
ذٔى ٔبابىَ ٔى زاشٖبٗت طؤت :جاِٗىة
ضٕٔ دةظ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤتىَٖ :ا
ثَٗغةوبةزىَ خٕدىَ وَ دظَٗت ئةش بضىة
جّٗادىَ بةىلَ بةزى ئةش بضي وَ دظَٗت ئةش
ثسضٗازا خؤ بتة بكةً بؤ ظىَ ضةٌدىَ ( ئاٌكٕ
ضٌٕٔا وَ بؤ جّٗادىَ )  ،ئٍٗا ثَٗغةوبةزى
ضالظ ىلَ بَ طؤتىَ :تة دةٖك ِةٖة ؟
جاِٗىةى طؤت :بةىلَ  ،ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ
بَ طؤتىَ :ه دةظ داٖكا خؤ بة ; ضٌٕكى
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بةِػت ٖا لدةظ ثىَ ٔىَ  .ئٗىاوىَ ئةمحةد ٔ
حاكي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ
ئةلباٌى ٖا باؽ كسى د -صحي الجامع -دا
ذوازة ( ٗٓ. )ٕٙ
زِٖكا بةِػتىَ بؤ ذٌكىَ
بابىَ ِٕزٖسة خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت:
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :إذا صلّال
المرأة خمسها  ،وصامال شهرىا  ،وحصنال
فرجها  ،وأطاعال بعلها  ،قيل لها :ادخلي
الجنَّة من أي ابواب الجنَّة شئال ) ئٗىاوىَ ئنب
حباُ ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ
ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى د -صحي
الجامع -دا ذوازة (ٓ. ) ٙٙ
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ئةطةز ذٌكىَ ِةز ثٍَٗخ ٌظَٗرََٖ خؤ كسُ ،
ِٔةٖظا زةوةشاٌىَ بسِؤذى بٕٔ ٔ ،خؤ ذ خسابٗا
دا ثاؽ ( فاحٗػىَ )  ٔ ،ثَٗطسٖٗىَ ب
فةزواٌََٗ شةالوىَ خؤ بكةت  ،ه زِؤذا
قٗاوةتىَ خٕدىَ دىَ بَٗرٖتىَ ِ :ةزة بةِػتىَ د
ٔى دةزطةِى زِا ئةٔىَ تة بظَٗت ذ دةزطةََِٗ
بةِػتىَ .
خؤ ذ ظاُ زِةٔغتََٗ ٌة باؽ دٖٔس بَٗدة دىَ
ضٗٗة بةِػتىَ
( ثوبان) خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت:
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :من مات وىو

بري من الكبر والغُلُول َّ
والديْن دخل الجنَّة )

ئٗىاوىَ تٕزوصى ٔ ئنب واجةى ٔ حاكي ٔ ئنب

حباٌى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ
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ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى د -صحي سنن
الترمذي  -دا .
ئةٔ كةضىَ مبسٖت ٔ ئةٔ ٖىَ طةزدةُ ئاشابٗت
ذ وةشٌاتٗٗىَ ٔ غٕلٕىلَ ( ئةٔذى دشٖا
غةٌٗىَٗٗة بةزى بَّٗتة دابػكسُ ه ضةز
وٕضمىاٌا ) ٔ دةٍٖدازٖٗىَ ،دىَ ضٗتة
بةِػتىَ.
زِاكسٌا تػتىَ خةلك ثىَ دئَٗػٗت ه ضةز زَٖٗا
ِاتَ ٔ ضٌٕٔىَ .
زِاكسٌا ٔى تػتى ٖىَ خةلك ثىَ دئَٗػٗت
ٔةكى دٖتٍا بةزى ٖاُ ِةزتػتةكىَ بٗتة
ئاضتةٌط بؤ ِاتَ ٔ ضٌٕٔا خةلكى  ،ثَٗغةوبةز
ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :من رفع حجرا عن
ال ريق كتب اهلل لو حسنة  ،ومن كانال لو
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حسنة دخل بها الجنة )  .بٍَٗسة ثةزتٕكا -
صحي الجامع ٖ٘ . -ٕٙٙا ئٗىاوىَ ئةلباٌى
ِةزكةضةكىَ بةزةكى ه ضةز زَٖكةكىَ
زِاكةت ،خٕدىَ دىَ بؤ ٔى خَٗسةكىَ
ٌظَٗطٗت  ٔ ،ئةٔ كةضىَ خَٗسك ِةبٗت دىَ
ضٗتة بةِػتىَ .
عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال  :سمعال
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول  ( :لقد
ٍ
شجرة ق عها
رأيال رجالً يتقلب في الجنَّة في
من ظهر ال ريق  ،كانال تؤذي الناس ) ئٗىاوىَ

وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
بابىَ ِٕزٖسة خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :
وَ طٕٓ ه ثَٗغةوبةزى بٕٔ ضالظ ىلَ بَ طؤت
 :وَ وسؤظةك دٖت خؤ د قٕلجاٌد د
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بةِػتَٗدا ،ضةزا دازةكىَ كؤ دزَٖكا خةلكٗدا
بٕٔ ٔخةلك ثىَ دئَٗػا ،ئةٔى زِابٕ ئةظ دازة
بسى .

خؤاٌدٌا قٕزئاٌا ثرئش .

جابسىَ كٕزىَ عةبدٔلالى خٕدىَ ذٔى ٔبابىَ
ٔى زاشٖبٗت طؤت  :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
طؤت ( القرآن شافع مشفع ،وماحل مصدق،
ومن جعلو أمامو قاده إلى الجنَّة  ،ومن جعلو
خلفو ساقو إلى النَّار ) ئٗىاوىَ تةبةزاٌى ٔ ئنب
حباٌى ٔبةّٖةقى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى
ٔئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى د-
صحي الجامع  -دا ذوازة ( ٖٗٗٗ ) .

قٕزئاُ بةزةظاٌةكىَ بةزةظاٌٗا ٔى قةبٕٔلكسٖة،
ٔغاِدةكىَ زاضت طٕٖة ٔ ،ئةٔ كةضىَ
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قٕزئاٌىَ بكةتة ئٗىاً بؤ خؤ -ئاٌكٕ لدٖٔظ
فةزواٌَٗت قٕزئاٌىَ بضٗت ٔكازى ثَ٘ بكةت
– دىَ ٔى بةتة بةِػتىَ ٔ ،ئةٔ كةضىَ
قٕزئاٌىَ ه ثاغدؤ بَّٗمٗت دىَ ٔى بةتة
ئاطسى .
دةزبازةى خَٗسا خؤاٌدٌا قٕزئاٌا ثرئش،
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :من قرأ حرفا
من كتاب اهلل فلو حسنة  ،والحسنة بعشر أمثالها،

ال أقول ألم حرف ،ولكن ألف حرف ،والم

حرف ،وميم حرف ) ئٗىاوىَ تٕزوصى ئةظ
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا
دزٔضت كسى د -السلسلة الصحيحة  -دا
ذوازة ( . ) ٖٖٕٚ
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ِةزكةضةكىَ ثٗتةكىَ ذ قٕزئاٌا ثرئش
خبٍٕٖٗت بؤ ٔى ب خَٗسةكَٗٗةِٔ ،ةز خَٗسةك
ب دةٓ خَٗساٌةٔ ،ئةش ٌابَٗروة ِةٔة كؤ ( أمل )
ئَٗك ثٗتةٖة ،بةىلَ ( ألف ) ثٗتةكة ( ٔ ،الً )
ثٗتةكة ( ٔ ،وٗي ) ثٗتةكة .ئاٌكٕ خؤاٌدٌا (
أمل ) بتٍىَ ب ضْٗ خَٗساٌة .
بساٖىَ وٕضمىاُ تؤ دشاٌى كؤ ( بطي اهلل
السمحَ السحٗي ) ئةٔا دَِٗتة ِروازتَ ئَٗك ذ
ئاٖةتََٗ ضٕزةتا فاتٗحىَ ذ (  )23ثٗتاُ ثَٗك
دَِٗت ،ئاٌكٕ خؤاٌدٌا ٔىَ بتٍىَ ب( ) 230
خَٗساٌةٔ ،ضٕزةتا فاتٗحة ذ (  ) 158ثٗتا
ثَٗك دَِٗت ،ئاٌكٕ خؤاٌدٌا ٔىَ بتٍىَ ب(
 ) 1580خَٗساٌة  ،بسا تؤ دبٍٗى ضةٌد خَٗس
ََٖٗ ذوة ضَٕٖٔ ٔال حٕه ٔال قٕة اال باهلل .
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بسا تؤ ب خٕدىَ كةى خؤاٌدٌا ضٕزةتا
فاتٗحة ضةٌد دةً ثَٗدظَٗت ،طةلةك بال ٌٗف
دةقٗقة بٗت  ،ئةزىَ ئةطةز ضٕزةتا فاتٗحىَ
ٔضٕزةتا ( قل ىو اهلل أحد ) ٔ ضٕزةتا ( قل
أعوذ برب الفلق ) ٔضٕزةتا ( قل أعوذ برب
الناس ) ٔئاٖةتا كٕزضى ٔضةٌدَٖ ضٕزةت ٔ
ئاٖةتََٗ دى  ،وسؤظ خبؤٍٖٗت زؤذاٌة وسؤظ دىَ
ضةٌد خَٗسََٖ وةشُ بدةضتََٗ خؤظة ئٍٗٗت .
ئةزىَ باغة ئةطةز وسؤظ قٕزئاٌىَ ِةوٗٗىَ
ذبةزكةت ٔ ِةزدةً ذ بةز وسؤظ قٕزئاٌىَ
خبؤٍٖٗت دىَ ضةٌد خَٗسََٖ وةشُ بدةضتََٗ
خؤظة ئٍٗٗت .
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بةِاٖ َى خَٗسا ضٕزةت تةبازةك
ئةٌةع خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت  ( :سورة من
القرآن ما ىي إال ثالثون آية  ،خاصمال عن
صاحبها حتى أدخلتو الجنة  ،وىي سورة تبارك
) ئٗىاوىَ تةبةزاٌى ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا باؽ كسى
د -صحي الجامع  -دا ذوازة (ٗٗ. ) ٖٙ

ئَٗك ذ ضٕزةتََٗ قٕزئاٌا ثرئش ذ ضْٗ ئاٖةتاُ
ثَٗك دَِٗت  ،بةزةظاٌى ذ خٕداٌىَ خؤ كس
ِةتا بسة بةِػتىَ  ٔ ،ئةٔ ذى ضٕزةتا
تةبازةكة.
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بةِاٖ َى ضٕجدا قٕزئاٌىَ
بابىَ ِٕزةٖسة خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :إِ َذا قَ َرأَ ابْ ُن
الس ْج َد َة فَ َس َج َد ا ْعتَ َز َل َّ
الش ْي َا ُن يَ ْب ِكى
آد َم َّ
َ
ول يَا َويْ لَوُ َ -وفِى ِرَوايَِة أَبِى ُك َريْ ٍ
ب يَا َويْلِى
يَ ُق ُ
ِ
 أ ُِمر ابْن َ ِْجنَّةُ
س َج َد فَ لَوُ ال َ
َ ُ
آد َم بالس ُجود فَ َ
ود فَأَب ي ُ ِ
ت بِالسج ِ
َّار ) ئٗىاوىَ
َوأ ُِم ْر ُ
َْ
ُ
ال فَل َى الن ُ
وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
ئةطةز كٕزىَ ئادةوى قٕزئاُ خٕاٌد
ٔطةِػتة ئاٖةتا ضةجدىَ ٔضؤ ضٕجٕٔدىَ،
غةٖتاُ دىَ خؤظةدةزكةت ٔ كةتة طسى ،
ٔبَٗرٖت ٔةٖن ( وسُ ٖاُ ذى ٍِدةك دبَٗرُ
ٌةِالةكة ذ ٌّالَٗت جةٍِةوىَ ) بؤ وَ بٗت ،
كٕزىَ ئادةوى فةزواٌأى ِاتة كسُ بؤ
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ضٕجدىَ ٔضؤ ضٕجٕٔدىَ بةِػت بؤ ٖٔٗة ،
ٔ فةزواُ ه وَ ِاتة كسُ بؤ ضٕجدىَ ٔ ئةش
ٌة ضؤٔوة ضٕجٕٔدىَ ئاطس بؤ وٍة .
ضالظ ٔ ضٌٕٔا دةضتى .
ضالظ ٔضٌٕٔا دةضتى دةزطةِىَ حةذَٖكسٌىَ ٖة
دٌاظ بةزا وٕضمىاٌاٌدأ ،ئَٗكة ذ ئةطةزََٖ
ضٌٕٔا وسؤظى بؤ بةِػتَٗٗة ،ذ بةزكٕ ضالظ ٔ
ضٌٕٔا دةضتى دةلٗمة بؤ زَٖكا زِاضت
ٔضالوةتٗا دالُ ،ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ
دبَٗرٖت ( :ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا  ،وال
تؤمنوا حتى تحابوا ،أوال أدلكم على شي إذا
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم )
ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
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َِٕٖ ٌاضٍة بةِػتىَ ِةتا َِٕٖ بأةزٖٗىَ
ٌةئٍَٗ  َِٖٕٔ ،بأةزٖٗ َى ٌائٍَٗ ِةتا َِٕٖ
حةذ ئََِٗك ٔ دٔٔ ٌةكةُ  ،ئةزىَ وا ئةش بةزىَ
ِةٔة ٌةدةوة تػتةكىَ كؤ َِٕٖ بكةُ
حةذَٖكسُ د ٌاظبةزا ِةٔةدا ثةٖداببٗت؟
ضالظىَ د ٌاظبةزا ئَٗك ٔ دٔٔ بالظ بكةُ .
ٔثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( ما من
مسلمان يلتقيان فيتصافحان إال ففر لهما قبل
أن يفترقا ) ئٗىاوىَ ئةبٕ دأٔد ئةظ حةدٖطة
ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا باؽ كسى
د -السلسلة الصحيحة -دا ذوازة ( ٕ٘٘
).
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ٌٍٗة دٔٔ وٕضمىاُ ئَٗك ٔدٔٔ ببٍَٗ ٔبضٍة
ى طٌٍٕةََِٗ ٔاُ
دةضتىَ ئَٗك ٔدٔٔ ئٗال د َ
ٍَِٗة ذَٖربٌىَ بةزى ذ دةظ ئَٗك ٔدٔٔ بضَ .
خؤاٌدٌا ضَٗكا قٕزئاٌىَ د دةقٗقةكَٗدا .
وسؤظ د دةقٗقةكَٗدا دغَٗت ضَٗكا قٕزئاٌىَ
خبؤٍٖٗت  ،ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت( :
قل ىو اهلل أحد تعدل ثلث القرآن ) رواه
مسلم  .خؤاٌدٌا ضٕزةتا ( قن ِٕ اهلل أحد )
جازةكىَ بةزاوبةزى ضَٗكا قٕزئاٌىَ ٖة  .ئاٌكٕ
قٕزئاٌىَ بكة ضىَ ثػك  ٔ ،ضٕزةتا ( قن ِٕ
اهلل أحد ) خَٗسا ٔىَ ٍِدى ئَٗك ذٔاُ
ثػكاٌة.

48

دةضتظةئٍٗاٌا دةٓ ضةلةٔاتََٗ خٕدىَ د
دقٗقََِٗدا
تؤ دغىَ د دةقٗقةكَٗدا دةٓ ضالظََٗ خٕدىَ
بدةضتََٗ خؤظة بٍٗى ٔضالظََٗ خٕدىَ
دلٕظاٌٗة  ،ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت (
علي صالة صلّى اهلل عليو بها عشراً
من صلى ّ
) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى
.
ِ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
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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  ،ثَٗغةوبةزى
ضالظ ىلَ بَ طٕت :بَٗرُ ( اللهم صلي على
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 دةقٗقىَ
وسؤظ وٍٗٗتة ثَٗظة ،ئةزىَ ئةطةز وسؤظ زِؤذىَ
دةققةكىَ تةزخاُ بكةت بؤ ظىَ ضالظىَ وا
طةلةكة بسا  ،ئةطةز وسؤظ د دةقٗقَٗدا دٔٔ
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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 .
بةِاٖىَ بٍَّٗفسةِٗٗىَ (الؿرب)
بابىَ

ِٕزٖسة

خٕدىَ

ذىَ

زاشٖبٗت

حةدٖطةكىَ ذكٗظ دةظىَ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ
بَ ظةدطَِٕٗصٖت دبَٗرٖت :ثَٗغةوبةزى ضالظ
ىلَ طؤت ( :يقول اهلل تعالى  :ما لعبدي
المؤمن عندي جزا إذا قبضال صفيو من أىل
الدنيا  ،ثم احتسبو إال الجنَّة ) ئٗىاوىَ
بٕخازى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
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خٕدىَ د بَٗرٖت :عةبدىَ وٍىَ وٕضمىاُ ض
جصا لدةظ وَ ٌٍَٗ ئةطةز وَ خؤغتظٗٗىَ ٔى
وساٌد ٔ ئةٔى بؤ خؤ ب خَٗس حٗطابكس ئٗال
بةِػت .
ٔ ِةزٔةضا بابىَ وٕضاٖىَ ئةغعةزى خٕدىَ
ذىَ زاشٖبٗت حةدٖطةكىَ ذ كٗظ دةظىَ
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ ظةدطَِٕٗصٖت
دبَٗرٖت :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :إذا
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
اهلل :ابنو لعبدي بيتا في الجنَّة  ،وسموه :بيال
الحمد ) ئٗىاوىَ تٕزوصى ٔ ئنب حباٌى ئةظ
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حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا
باؽ كسى د -صحي الجامع  -دا ذوازة (
٘.) ٜٚ
ئةطةز كٕزىَ عةبدةكىَ وس  ،خٕدىَ دىَ
بَٗرٖتة وةالئٗكةتاُِ :ةٔة زِٔحا كٕزىَ
عةبدىَ وَ ضتاٌد؟ ( ٔخٕدىَ ذٔاُ ضَٗرت
دشاٌٗت ) دىَ بَٗرٌىَ :بةىلَ  ،خٕدىَ دىَ
بَٗرٖتة ٔاُِ :ةٔة فَٗقٗٗىَ دىلَ عةبدىَ وَ
ضتاٌد؟ دىَ بَٗرٌىَ :بةىلَ  ،خٕدىَ دىَ بَٗرٖتة
ٔاُ عةبدىَ وَ ض طؤت؟ دىَ بَٗرٌىَ :حةودا
تةكس ٔ طؤت إنا هلل وإنا إليو راجعون  .خٕدىَ
دىَ بَٗرٖتة ٔاُ :خاٌٗةكىَ ه بةِػتىَ بؤ
عةبدىَ وَ ئاظاكةُ ٌٔ ،اظىَ ٔى بكةٌة
خاٌٗٗ َى حةودىَ .
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ضةزةداٌا وسؤظ َى ٌةخٕؽ .
دةزبازةى ضةزةداٌا وٕضمىاٌىَ ٌةخٕؽ ،
بابىَ ِٕزٖسة خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت:
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :من عاد
مريضاً أو زار أخاً لو في اهلل  ،ناداه مناد  :أن

طبال وطاب ممشاك َّ ،
وتبوأت من الجنَّة منزالً
) ئٗىاوىَ تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا باؽ كسى
د -صحي

سنن الترمذي  -دا ذوازة (

٘. ) ٜٚ
ئةٔ كةضىَ ضةزا ٌةخؤغةكى بدةت ٖاُ ضةزا
بساٖىَ خؤ ٖىَ وٕضمىاُ بدةت  ،وةالئٗكةتك
دىَ طاشى كةتىَ ضٌٕٔا تة تةٌا بٗت ٔتةذى
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خَٗس بٗت ٔ ،تة بؤ خؤ جّةك ه بةِػتىَ
ِمبرازت .
ٔ ِةزٔةضا ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت( :ما
من مسلم يعود مسلما إال يبعث اهلل إليو
سبعين ألف ملك يصلون عليو في أي ساعات
النهار حتى يمسي وفي أي ساعات الليل حتى
يصب ) ئٗىاوىَ ئنب حباٌى ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا دزٔضت
كسى د -صحي الترفيب والترىيب – دا .
ِةز وٕضمىاٌةك بضٗتة ضةزةداٌا وٕضمىاٌةكىَ
ٌةخٕؽ ئٗال خٕدىَ دىَ حةفتىَ ِصاز
وةالئٗكةتاُ فسَٖكةت كؤ ضةلةٔاتاُ بدةٌة
ضةز ٔى وسؤظىَ ضٕٖٔة ضةزةداٌا بساٖىَ خؤ
ٖىَ وٕضمىاُ  ،ذ ِةز دةوةكى ذ دةوََٗ
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ضجَٗدىَ ِةتا غةظ ضةزدابَّٗتٖ ،اُ ذ ِةز
دةوةكى ذ دةوََٗ غةظىَ ِةتا ضجَٗدة
ضةزدابَّٗت ،ئاٌكٕ ئةطةز ضجَٗدىَ ضٕٔ
ضةزةداٌا بساٖىَ خؤ ٖىَ ٌةخٕؽ دىَ ئةٔ
حةفتىَ ِصاز وةالئٗكةت ضةلةٔاتاُ ه ٔى
كةُ ِةتا غةظ ضةزدا بَّٗت ِٔ ،ةزٔةضا ب
غةظىَ دىَ ضةلةٔاتاُ ه ٔى كةُ ِةتا زِؤذ
ضةزدا بَّٗت  ٔ .ضةلةٔاتََٗ وةالئٗكةتاُ
دٔعا ذَٖربٌا طٌٍٕةِاٌة بؤ وسؤظى .
بساٖىَ وٕضمىاُ وا كَٗىة حةفتىَ ِصاز
وةالئٗكةت بؤ وسؤظى دٔعا ذَٖربٌا طٌٍٕةِاُ
بكةُ ب زِؤذىَ ِةوٗٗىَ ِةتا غةظىَ ٖاُ ب
غةظىَ ِةوٗٗىَ ِةتا زِؤذىَ .
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ى دةضتٍظَٗرىَ
خَٗسا شكس َ
عٕوةزىَ كٕزىَ خةتابى خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت
طؤت  :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :من
توضأ فأحسن الوضو  ،ثم قال  :أشهد أن ال
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو  ،وأن محمدا
عبده ورسولو  ،اللهم اجعلني من التوابين ،
واجعلني من المت هرين  ،فتحال لو ثمانية
أبواب الجنَّة  ،يدخل من أيها شا ) ئٗىاوىَ
وٕضمي ٔ تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى .
ِةز كةضةكىَ باؽ دةضتٍظَٗرىَ بطسٖت ،
ٔثػتى ٍِٗطىَ بَٗرٖت  :أشهد أن ال إلو إال
اهلل وحده ال شريك لو  ،وأن محمدا عبده
ورسولو  ،اللهم اجعلني من التوابين  ،واجعلني
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من المت هرين  .دىَ ِةغت دةزطةََِٗ
ى دٔى دةزطةِىَ
بةِػتىَ بؤ ٔى ظةبَ ٔ ،د َ
بةِػتَٗسِا ضٗت ٖىَ ٔى بظَٗت .
خَٗسا ضٌٍٕةتا دةضتٍظَٗرىَ
عٕقبة كٕزىَ عاوسى خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت
طؤت :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :ما من
مسلم يتوضأ فيحسن وضو ه ،ثم يقوم،
فيصلي ركعتين ،مقبل عليهما بقلبو ووجهو ،إال
وجبال لو الجنَّة ) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة
ٖا ظةطِٕاضتى .
ِةز وٕضمىاٌةكىَ باؽ دةضتٍظَٗرا خؤ
بطسٖت ،ثػتى ٍِٗطىَ زِابٗت دٔٔ زِةكعةتاُ
بكةت ب ده ٔ ضةزٔضاظََٗ خؤ بضٗتىَ ،ئٗال
بةِػت دىَ بؤ ٔى بٗتة ئةزك .

58

خَٗسا باٌطداٌىَ
عةبدٔلال كٕزىَ عٕوةزىَ خٕدىَ ذٔى ٔبابىَ
زاشٖبٗت طؤت  :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
طؤت  ( :من أذن ثنتي عشرة سنة وجبال لو
الجنَّة  ،وكتب لو بتأذينو في كل يوم ستين
حسنة  ،وبكل إقامة ثالثون حسنة ) ئٗىاوىَ
ئنب واجةى ٔ بةّٖةقى ٔ حاكىى ٔ تةبةزاٌى
ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ ئةلباٌى
ٖا دزٔضت كسى د -صحي الجامع – دا
ذوازة (ٕٓٓ.) ٙ
ئةٔ كةضىَ دٔاشدة ضاالُ باٌطى بدةت
بةِػت دىَ بؤ ٔى بٗتة ئةزك ِٔ ،ةز زِؤذ
ثَٗؼ باٌطةكٗظة دىَ غَٗطت خَٗس بؤ ٔى
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ٍَِٗة ٌظَٗطني  ٔ ،ثَٗؼ ِةز قاوةتةكىَ ظة ضْٗ
ى بؤ ٔى ٍَِٗة ٌظَٗطني .
خَٗس د َ
بةزضظداٌا وٕئةشٌى .
د حةدٖطََٗ دزٔضتدا ٖاِاتى وسؤظ دطةه
وٕئةشٌى دٔٔ بازةبكةت ٔ دٔعا بؤ خؤ
بكةت طٌٍٕةََِٗ وسؤظى دىَ ٍَِٗة ذَٖربُ ،
ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :من قال حين
يسمع المؤذن  :أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده
ال شريك لو  ،وأن محمد عبده ورسولو ،
رضيال باهلل ربا وبمحمد رسوال  ،وباإلسالم
دينا  .ففر لو ذنبو ) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
ِةزكةضةكىَ دةوىَ دةٌطىَ باٌطى طٕٓ ىلَ
بٗت بَٗرٖت  ( :أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده
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ال شريك لو  ،وأن محمد عبده ورسولو ،
رضيال 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 حول
وال قوة إال باهلل ) ٔ ،ثػى دٔٔواِى ِاتٍا
باٌطى وسؤظ ضالظاُ ه ثَٗغةوبةزى بكةت ٔ
ثػتى ٍِطىَ داخاشا ( وسيلة ) بؤ ثَٗغةوبةزى
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ضالظ ىلَ بَ بكةت دىَ وسؤظ بةزةظاٌٗا
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ بدةضتََٗ خؤظة ئٍٗٗت
ه زِؤذ ا قٗاوةتىَ ٔ .داخاشا ٔةضٗمىَ دى َبظى
زةٌطى بٗت ( اللهم صلي على 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
ى بَٗرى ( اللهم
حميد مجيد ) ثػتى ضالظىَ د َ
رب ىذه الدعوة التامة والصالة القائمة  ،آت
محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثو اللهم مقاما
محموداً الذي وعدتو )  .و ( إنك ال تخلف

الميعاد ) ئةظ زضتة ب ٍِدةك زَٖكََٗ الٔاش

ٖا ِاتى ظةطِٕاضنت ذبَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
ِةزٔةكؤ شاٌاََٖٗ حةدٖطىَ دٖازكسى  ،ظَٗحا
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ٖا دزٔضت ئةٔة وسؤظ ٔىَ زضتىَ ( إنك ال
تخلف الميعاد ) ٌة بَٗرٖت  .ه ضةز ظى
بابةتى بٍَٗسة ( سلسلة اَلحاديث الضعيفة
والموضوعة ٖٔٔ ) ٕٜٖ /ا ئٗىاوىَ ئةلباٌى.
بةِاٖىَ طستٍا دةضتٍظَٗرىَ ٔ ئَٗكطةز ضُٕٔ
بؤ وصطةفتىَ
بسا تؤ دشاٌى ئةطةز تة طٕٓ ه باٌطى بٕٔ ٔ
تؤ ئَٗكطةز دةضتٍظَٗرىَ بطسى ٔ بضٗة
وصطةفتىَ ٔ ٌظَٗرا خؤ ٖا فةزش ب جةواعةت
بكةى خَٗسا تة ٔةكى خَٗسا حةجحةٖةكَٗٗة،
ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :من خرج من
بيتو مت هرا إلى صالة مكتوبة فأجره أجر
الحاج المحرم ) ئٗىاوىَ ئةلباٌى ئةظ حةدٖطة
ٖا دزٔضت كسى ِ ٔ .ةزٔةضا ئةظ ضةٌدة بؤ
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ذٌكىَ ذى دَِٗت ئةطةز ٌظَٗرا خؤ ه واىلَ ذى
بكةت بةىلَ ئٍٗٗتأىَ ئةظ خَٗسةبٗت  .بسا ب
ى خَٗسا ()5
كسٌا (ٌ )5ظَٗراُ د زِؤذاَٖدا تؤ د َ
حةجحاُ ب دةضتََٗ خؤظة ئٍٗى .
خَٗسا ضٌٕٔا وصطةفتىَ
باٖىَ ِٕزٖسة خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت:
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :من فدا إلى
المسجد أو راح أعد اهلل لو في الجنَّة نزال
كلما فدا أو راح ) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
ئةٔ كةضىَ بضٗتة وصطةفتىَ ٖاُ ذ وصطةفتىَ
بصظسٖت خٕدىَ دىَ بؤ ٔى جّةكى ه
بةِػتىَ ئاوادةكةت ِةزطاظةكا بضٗتة
وصطةفت َى ٖاُ ذ وصطةفتىَ بصظسٖت .
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بةِاٖ َى كسٌا ٌظَٗراُ
بسا ٍِدٖكة ٌظَٗرة ضتٍٕٖا ئٗطالوَٗٗة،
ٔئَٗكةوني ثسضٗاز ه زِؤذا قٗاوةتىَ دىَ ذ
وسٔظى َِٗتة كسُ دةزبازةى ٌظَٗرَٖٗة.
عٕبادةى كٕزىَ ؾاوتى خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت
طؤت  :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت( :
َخمس صلَو ٍ
ات َكتَبَ ُه َّن اللَّوُ َع َّز َو َج َّل َعلَى
ْ ُ ََ
ِعب ِ
ضيِّ ْع ُه َّن َكا َن لَوُ ِع ْن َد
ادهِ  ،فَ َم ْن َوفَى بِ ِه َّن لَ ْم يُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ْجنَّةَ َ ،وَم ْن
اللَّو َع ْه ٌد أَ ْن يَغْف َر لَوُ َوأَ ْن يُ ْدخلَوُ ال َ
لَم ي و ِ
اف بِ ِه َّن ْ ِ
ِ ِّ ِ
س لَوُ ِع ْن َد
ْ َُ
است ْخ َفافًا ب َحقه َّن فَ لَْي َ
اللَّ ِو َع ْه ٌد  ،إِ ْن َشا َ َع َّذبَوُ َوإِ ْن َشا َ فَ َف َر لَوُ )
ئٗىاوىَ ئنب واجةى ٔ بةّٖةقى ٔ ئنب حباٌى ٔ
ئةمحةدى ٔ ئةبٕ دأٔدى ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا دزٔضت
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كسى د -صحي

الجامع – دا ذوازة

(ٖٕٖٗ ).
ثٍَٗخ ٌظَٗرُ خٕدىَ ََٖٗ ه ضةز عةبداُ
ٌظَٗطني ،ئةٔ كةضىَ ِةز ثٍَٗخ ٌظَٗراُ بكةت
ٔض ذٔاُ ٌظَٗراُ ذ دةضت ٌةدةت ٔ
كَٗىاضى ب واظ َى ٔاٌا ٌةكةت ،ئةٔى ثةمياٌةك
ٖا لدةظ خٕدىَ ِةى كؤ ٔى ببٗتة بةِػتىَ ،
ٔ ئةٔ كةضىَ ظاُ ٌظَٗراُ ذ دةضت بدةت
ئةٔى ض ثةمياُ لدةظ خٕدىَ ٌٍَٗ  ،ئةطةز
خٕدىَ ظٗٗا دىَ ٔى عةشابدةت ٔ ،ئةطةز
ظٗٗا دىَ بؤ ٔى غةفسٍٖٗت .
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ئةجناوداٌا ٌظَٗرا عةٖػا ٔ ضجَٗدىَ ب
جةواعةت .
عٕمساُ كٕزىَ عةفاٌى  ،خٕدىَ ذىَ
زِاشٖبٗت ،دبَٗرٖت ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
اع ٍة َكا َن
صلَّى ال ِْع َ
شا َ فِي َج َم َ
طٕتَ ( :م ْن َ
َك ِقي ِام نِص ِ ٍ
شا َ َوالْ َف ْج َر
صلَّى ال ِْع َ
َ ْ
ف لَْي لَة َ ،وَم ْن َ
اع ٍة َكا َن َك ِقيَ ِام لَْي لَة ) ئةظ حةدٖطة ٖا
فِي َج َم َ
ِاتٗة ظةطِٕاضنت ذالٖىَ ئٗىاوىَ والك

( ٔ )371ئٗىاوىَ ئةمحةد د–الفت الرباني-
دا( ٔ )168/5وٕضمي ( ٔ )656تٕزوصى
( ٔ )221ئةبٕ دأٔدى ( ٔ )555دازةوى
(. )1224
ئةٔ كةضىَ ٌظَٗرا عةٖػا ب جةواعةت بكةت
ِةز ٔةكٕ ئةٔى ٌٗظةكا غةظىَ ب عٗبادةتٗظة

67

بٕزاٌدى  ٔ ،ئةٔ كةضىَ ٌظَٗرا عةٖػا ٔ
ضجَٗدىَ ب جةواعةت بكةت ِةز ٔةكٕ
ئةٔى ِةوى غةظ ب عٗبادةتٗظة بٕزاٌدى .
ئةجناوداٌا ٌظَٗرا ضجَٗدىَ ٔ ئَٗظازى
بابىَ وٕضاٖىَ ئةغعةزى خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت
طؤت  :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت  ( :من
صلى البردين دخل الجنَّة ) ئٗىاوىَ بٕخازى ٔ
وٕضمىى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
ئةٔ كةضىَ ٌظَٗرا ضجَٗدىَ ٔ ئَٗظازى بكةت
ى ضٗتة بةِػتىَ .
دَ
ئةجناوداٌا ضاز زةكعةتاُ بةزى ٌظَٗرا ٌٗظسؤ .
بابىَ ضاحلى زِةمحةتََٗ خٕدىَ ىلَ بَ دبَٗرٖت
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت  ( :أَربع رَكع ٍ
ات
َْ ُ َ َ
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ِ
الس َح ِر ) ئنب
صالَ ِة َّ
ْن بِ َ
قَ ْب َل الظ ْه ِر يَ ْعدل َ
غةٖبةى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى د –
وؿٍفةٔ )5940( -ئٗىاوىَ ئةلباٌى ئةظ
حةدٖطة ٖا باؽ كسى د-السلسلة
الصحيحة-دا

(.)1431

خَٗسا

ضاز

زةكعةتََٗ بةزى ٌظَٗرا ٌٗظسؤ ٍِدى خَٗسا
ٌظَٗرا ب غةظة.
ِ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 قبل الظهر تفت لهن أبواب السما )
ئةبٕ دأٔد ٖا ظةطِٕاضتى (ٔ )3128
تٕزوصى د ثةزتٕكا خٕدا -الشمائل-دا ٖا
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ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوىَ ئةلباٌى د ثةزتٕكا -
صحي الترفيب والترىيب -دا ٖا باؽ كسى
(. )585
ثازَٖصطةزى ه ضةز ٍِدةك زِةٔغتََٗ خٕتبىَ .
ئةٔع كٕزىَ ئةٔضىَ ضةقةفى خٕدىَ ذىَ
زِاشٖبٗت طؤت :وَ طٕٓ ه ثَٗغةوبةزى بٕٔ
ْج ُم َع ِة
(م ْن فَ َّ
س َل يَ ْو َم ال ُ
ضالظ ىلَ بَ طؤتَ :
ب
س َل  ،ثُ َّم بَ َّك َر َوابْتَ َك َر َ ،وَم َ
شى َولَ ْم يَ ْرَك ْ
َوا ْفتَ َ
ِ
استَ َم َع َولَ ْم يَ ْل ُغ َ ،كا َن لَوُ
َ ،و َدنَا م ْن ا ِإل َم ِام  ،فَ ْ
ٍ
ٍ
َجر ِ
ِ
صيَ ِام َها َوقِيَ ِام َها)
ب ُك ِّل ُخ َْوة َع َم ُل َسنَة أ ْ ُ
ئٗىاوىَ ئةمحةد د– الفت الرباني –دا ( \ 6

 ٔ ) 51تٕزوصى (  ٔ ) 496ئةبٕ دأٔد (
ٌ ٔ ) 345ةضائى (  ٔ ) 1381ئنب واجةى
(  ٔ ) 1087دازةوى (  ٔ ) 1547حاكي (
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 ٔ ) 1041ئنب خٕشمية ( ٔ ) 1758
ئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا دزٔضتكسى د – صحي
الجامع – دا ( . ) 6405
ئةٔ كةضى زِؤذا خٕتبىَ ضةزىَ خؤ بػٕٔت،
ثػتى ٍِٗطىَ شٔى بضٗتة وصطةفتىَ ٔ ب ثََٗ
خؤ بضٗتة وصطةفتىَ ٌةكٕ ب ضٗازى بضٗت
ٔ خؤ ٌٗصٖكىَ ئٗىاوى بكةت ٔطِٕىَ خؤ
بدةتة خٕتبىَ ٔ ٌةئاخظٗت ِةز ثٍَٗطاظةكا
ئةٔى بؤ وصطةفتىَ ِاظَٗتى ٍِدى خَٗسا كازىَ
ضالةكَٗٗة  ،ب زِؤذى طستٍا زِؤذََٖ َٖٔظة ٔ
ب زِابٌٕٔا غةظََٗ ٔىَ ََٖٗ عٗبادةتٗظة .
تػتىَ طةلةك طسٌط ئةٔة كٕ وسؤظىَ
وٕضمىاُ بصاٌٗت كٕ ( لغٕ ) ئةٔا ثَٗغةوبةزى
ضالظ ىلَ بَ  ،ئةً ذىَ داٍٖة ثاؽ ٔ خٕتبا
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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
ْج ُم َع ِة
(وَم ْن قَ َ
ال يَ ْو َم ال ُ
ضالظ ىلَ بَ طٕتى َ :
لِص ِ
احبِ ِو ٍ
س لَوُ ِفي
َ
َ
صو فَ َق ْد لَغَا َوَم ْن لَغَا فَ لَْي َ
ْك َش ْي ٌ ) ئةبٕ دأٔد ئةظ حةدٖطة
ُج ُم َعتِ ِو تِل َ
ٖا ظةطِٕاضتى (  ٔ ) 887بةّٖةقى د–
الطٍَ الكربى –دا ( ٔ . ) 220 \ 3

ِ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
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(م ْن تَ َو َّ
س َن ال ُْو ُ
ضأَ فَأ ْ
ضالظ ىلَ بَ طٕتىَ :
ضو َ
َح َ
ال فُ ِف َر لَوُ َما
صَ
ْج ُم َعةَ فَ ْ
استَ َم َع َوأَنْ َ
ثُ َّم أَتَى ال ُ
س
ادةُ ثََالثَِة أَيَّ ٍام َوَم ْن َم َّ
ْج ُم َع ِة َوِزيَ َ
بَ ْي نَوُ َوبَ ْي َن ال ُ
صى فَ َق ْد لَغَا ) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة
ْح َ
ال َ
ٖا ظةطِٕاضتى  ٔ .دظَٗت وسؤظىَ وٕضمىاُ
ئةظىَ ضةٌدىَ ب خةوظة ٔةزطسٖت داكٕ ذظىَ
خَٗسا وةشُ ٌةَِٗتة بىَ بازكسُ.
بؤ خؤ خاٌٗةكىَ ه بةِػت َى ئاظا بكة .
وسؤظ دغَٗت ِ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
كل يوم اثنتي عشرة ركعة ت وعا فير الفريضة

73

إال بنى اهلل لو بيتا في الجنة ) ئٗىاوىَ وٕضمي

ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
ِةز كةضةكىَ د زِؤذَٖدا دٔاشدة زةكعةتاُ
بؤ خٕدىَ بكةت ذبمى فةزشاُ ئٗال خٕدىَ
ى بؤ ٔى خاٌٗةكىَ د بةِػتَٗدا ئاظاكةت .
دَ
ئةظ دٔاشدة زةكعةتة ذى ئةظةٌة  :ضاز بةزى
ٌظَٗرا ٌٗظسؤٌة ٔ دٔٔ ثػتى ٔىَ ٌة  ٔ ،دٔٔ
زةكعةت ثػتى ٌظَٗرا وةغسةب ٔ ،دٔٔ
زةكعةت ثػتى ٌظَٗرا عةٖػا ٔ،دٔٔ زةكعةت
بةزى ٌظَٗرا ضجَٗدىَ .
ِةز زِؤذ خَٗسا حةجحةكىَ ٔ عٕوسةكىَ
بدةضتََٗ خؤظة بٍٗة .
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طٕت ( :من صلى
الصب في جماعة ثم قعد يذكر اهلل حتى ت لع
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الشمس  ،ثم صلى ركعتين  ،كانال لو كأجر
حجة وعمرة  ،تامة  ،تامة  ،تامة )ئٗىاوىَ
تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔ
ئٗىاوىَ ئةلباٌى د ثةزتٕكا  -صحي الترفيب
والترىيب -دا ٖا باؽ كسى
ئةٔىَ ٌظَٗرا ضجَٗدىَ بكةت ب جةواعةت
ئاٌكٕ ه وصطةفتىَ  ،ثػتى ٍِٗطىَ وا ِػٗاز
ٔ ٌة ٌظطت ٔ شكسىَ خٕدىَ كس ( قٕزئاُ
خؤاٌدُ ٖاُ شكس ) ِةتا تاظ دةزكةظٗت،
ثػتى ٍِٗطىَ دٔٔ زةكعةتاُ بكةت ،خٕدىَ
دىَ خَٗسا حةجحةكىَ ٔ عٕوسةكىَ دةتىَ ب
متاوى ،ب متاوى ،ب متاوى .بسا ئةطةز تؤ
بَٗرى ئةش ٌةغَٗي ِةزِؤذ ظى كازى بكةً  ،بال
ئةٍٖٗٗىَ تؤ ضىَ جازاُ ظى كازى بكة ،ئةطةز
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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 خٕغتظى
باؽ ِصزا خؤ بكة بؤ ظىَ خَٗسىَ ،ضٌٕكٕ
خَٗسا حةجىَ ٔعٕوسىَ ثَٗكظة ٌة تػتةكىَ
بٗضةكة .
بةِاٖ َى حةجحىَ ٔ عٕوسىَ
بابىَ ِٕزٖسة خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت  ( :العمرة إلى
العمرة كفارة لما بينهما  ،والحج المبرور ليس
لو جزا إال الجنَّة ) ئٗىاوىَ بٕخازى ٔ وٕضمي

ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
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عٕوسة بؤ عٕوسىَ طٌٍٕةََِٗ د ٌاظبةزا خؤدا
دغةفسٍَٖ  ،ئاٌكٕ ئةطةز وسؤظ ئةظ ضالة
بضٗتة عٕوسىَ ِةتا ضالةكا دى ثػتى ٍِٗطىَ
جازةكا دى بضٗتة عٕوسىَ  ،ئةظ ِةزدٔٔ
عٕوسة دىَ طٌٍٕةََِٗ د ٌاظبةزا خؤدا
غةفسٍَٖ  ٔ .ثػتى ٍِٗطىَ ثَٗغةوبةزى ضالظ
ىلَ بَ طؤت ٔ :حةجحا وةبسٔز ( ئاٌكٕ ٖا
قةبٕلكسى ) ض جصا ٌٍَٗ ئٗال بةِػت .
خٕدىَ ب زشقىَ وة ِةوٗٗاُ بكةت ضٌٕٔا
عٕوسىَ ٔحةجحىَ .
بةِاٖىَ زِؤذى طستٍىَ
ضةِن خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :إن في الجنة
بابا يقال لو الريان يدخل منو الصائمون يوم
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القيامة ال يدخل منو أحد فيرىم يقال أين
الصائمون فيقومون ال يدخل منو أحد فيرىم
ف ذا دخلوا أفلق فلن يدخل منو أحد ) ئٗىاوىَ

بٕخازى ٔ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
ه بةِػتىَ دةزطةِةكىَ ِةى دبَٗرٌىَ (
السٖاُ )  ،وسؤظََٗ زِؤذى طس دٔى دةزطةِى
زِا دضٍة بةِػتىَ ه زِؤذا قٗاوةتىَ  ٔ ،كةع ذ
بمى زِؤذى طسا دٔى دةزطةِى زِا ٌاضٗت ،
دىَ َِٗتة طاشٖكسُ ه ٔىَ زِؤذىَ كا وسؤظََٗ
زِؤذى طس ؟ دىَ وسؤظََٗ زِؤذى طس زِابَ ٔ
دٔى دةزطةِى زِا ضٍة بةِػتىَ  ٔ ،ئةطةز
وسؤظََٗ زِؤذى طس ِةوى ضٌٕٔة ذٔز دىَ
دةزطةٓ َِٗتة طستَ ٔ ،ض كةع ثػتى ٔاُ
ٌاضٗتة بةِػت َى دٔى دةزطةِى زِا .
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ضٕاز زِةٔغتََٗ ئاٍٖ َى ئٗطالوى
عةبدٔلال كٕزىَ ضةالوى خٕدىَ ذىَ
زاشٖبٗت طؤت  :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
طؤت ( :يا أيها الناس أفشوا السالم ،
ِ
وصلوا
وأطعمو ال عام  ،وصلُوا االرحام َ ،
بالليل والناس نيام  ،تدخلوا الجنَّة بسالم )
ئٗىاوىَ تٕزوصى ٔ ئنب واجةى ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا دزٔضت
كسى د ثةزتٕكا  -صحي الجامع -دا ذوازة
( ٘. ) ٚٛٙ
طةىل خةلكى ضالظىَ بةالظبكةُ  ٔ ،خؤازٌىَ
ذى بدةُ  ٔ ،ضةزةداٌا وسؤظََٗ خؤ ذى
بكةُ  ٔ ،زابَ ب غةظ ٌظَٗرا بكةُ دةوىَ
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خةلك ٌظطتى  َِٖٕ ،دىَ ضٍة بةِػتىَ ب
ئَٗىٍاِى.
ضٕاز كاز بؤ ضٌٕٔا بةِػتىَ
بابىَ ِٕزٖسة خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :من أصب
منكم اليوم صائماً؟ ) قال أبو بكر رضي اهلل
عنو  :أنا  ،قال  ( :فمن تبع منكم اليوم
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 مريضاً؟ ) قال أبو بكر رضي اهلل
عنو  :أنا  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم ( :ما اجتمعن في امرئ إال دخل الجنة
) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
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كى ذِةٔة ئةظسٔ ب زِؤذٖٗة؟ ئةبٕ بةكسى
خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :ئةش ،ثػتى
ىل بَ طؤت :كىَ ذ
ٍِٗطىَ ثَٗغةوبةزى ضالظ َ
ِةٔة ئةظسٔ لدٖٔظ جةٌاشا وسٖةكىَ ضٕٖٔة ؟
ئةبٕ بةكسى طؤتىَ :ئةش ،ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ
بَ طؤت  :كى ذ ِةٔة ئةظسٔ خؤازٌةك داٖة
وسؤظةكىَ وطكني ؟ ئةبٕ بةكسى طؤتىَ  :وَ
 ،ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت  :كى ذ ِةٔة
ئةظسٔ ضٕٖٔة ضةزةداٌا وسؤظةكىَ ٌةخؤؽ ؟
ئةبٕ بةكسى طؤتىَ  :ئةش  ،ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ
بَ طؤت ٌٍٗ :ة وسؤظةك ئةظ ِةز ضاز كازة ه
دةظ ثةٖدابنب د زِؤذةكَٗدا ئٗال دىَ ضٗتة
بةِػتىَ .
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خَٗسا داخٕاش كسٌا شاٌٍٗىَ ٔتاٖبةت شاٌطتََٗ
ئاٍٖى
بابىَ ِٕزةٖسة خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت  ( :من سلك
طريقاً يلتمس فيو علماً سهل اهلل لو بو طريقاً
في الجنَّة ) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى .
ئةٔ كةضىَ زَٖكةكىَ بطسٖت داخٕاشا شاٌٍٗىَ
ثىَ بكةت ،خٕدىَ ذى دىَ بؤ ٔى ب ٔىَ
زَٖكىَ  ،زَٖكةك َى ضاٌاِى كةت بؤ بةِػتىَ .
ٌةزواتى د كسَٖ ٔ فسٔتٍَٗدا
حٕشٖفة كٕزىَ ٖةواٌى خٕدىَ ذٔى ٔى بابىَ
زاشٖبٗت طؤت  :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
طؤت ( :إن رجالً فيمن كان قبلكم أتاه
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الملك ليقبض روحو  ،فقيل لو ىل عملال من
خير ؟ قال  :ما أعلم  ،قيل لو  :انظر  ،قال
ما أعلم شيئاً فير أني كنال أبايع الناس في
الدنيا وأجازيهم  ،فأنظر الموسر  ،وأتجاوز عن
المعسر  ،فأدخلو اهلل الجنَّة ) ئٗىاوىَ بٕخازى

ٔ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
شةالوةك ذ وممةتََٗ بةزى ِةٔة  ( ،ومك
املٕت ) ضٕٔ دا زِٔحأى بطتٍٗٗت  ،طؤتىَ
تة ٍِدةك كازََٖ خَٗسىَ كسٍٖة ؟ طؤتىَ ئةش
ٌصامن  ،طؤتىَ  :بةزىَ خؤ بدة كازىَ خؤ كا
تة ض خَٗس ِةٖة ،ئٍٗا ئةٔى شةالوى طؤتة (
ومك املٕت )ى ئةش ض ٌصامن ذ بمى ٍِدىَ كؤ
دةوىَ وَ تػت د فسٔتٍة خةلكى وَ
ِازٖكازٖا ٔاُ دكس  ،وَ تػت دفسٔتٍة
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وسؤظىَ ثىَ ضَٗبٗت ٔوَ خؤ ىلَ دطست (
ئاٌكٕ وَ تػت دفسٔتٍىَ ب دةَٖ ٔوَ خؤ
ىلَ دطست ) ِ ٔ ،ةزٔةضا وَ تػت د فسٔتٍة
وسؤظىَ ثىَ ضٍَٗةبٗت ٔ ئةش دا ٔى ئاشاكةً (
ئاٌكٕ دةوىَ وَ تػت فسٔتباٌة وسؤظةكىَ
فةقري ٔثىَ ضىَ ٌةبا ثازا بؤ وَ ب شظسٍٖٗت
ئةش دا بؤ ٔى ٔاُ ثازا َِٗمي ) ثػتى ٍِٗطىَ
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت  :خٕدىَ ئةظ
وسؤظة ئاشاكس ٔ بسة بةِػتىَ ضةزا ظى كازىَ
ضاك .
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ئةظاُ غةؽ زِةٔغتاُ ب جْ بٍٗة ثَٗغةوبةز
ضالظ ىلَ بَ دىَ شةواٌىَ دةتة تة بؤ ضٌٕٔا
بةِػتىَ
عٕبادةى كٕزىَ ضاوتى خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت
طؤت :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت( :
أضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنَّة

 :اصدقوا إذا حدثتم  ،وأوفوا إذا وعدتّم  ،و
أدوا إذا اؤتمنتم  ،واحفظوا فروجكم  ،وفضوا
أبصاركم  ،وكفوا أيديكم ) ئٗىاوىَ ئةمحةد ٔ
حاكي ٔ ئنب حباٌى ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى  ٔ .ئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا باؽ كسى
د ثةزتٕكا  -صحي الجامع -دا ذوازة (
. ) ٔٓٔٛ
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شةواٌىَ بدةٌة وَ ب غةؽ تػتا ذ ٌةفطا خؤ،
ئةش دىَ شةواٌىَ دةوة ِةٔة بؤ بةِػتىَ :
زاضتٗٗىَ بَٗرُ ئةطةز َِٕٖ ئاخفنت ٔ ،ضٕشا
خؤ ظّبٍَٗ ئةطةز ِةٔة ضٕشدا  ٔ ،ئَٗىاٌةتا
بؤ خؤداٌاُ بصظسٍَٖ  ٔ ،عةٔزةتا خؤ ب
ثازَٖصُ ذ فاحٗػىَ ٔشٌاٖىَ ٔ ،ضاظََٗ خؤ ب
ثازَٖصُ ذ ضةحكسٌا حةزاً  ٔ ،دةضتََٗ خؤ ذ
غةزا دٖٔسكةُ .
ِزَٖكا بةِػتىَ ٔ ِزَٖكا ئاطسى
عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :سئل رسول
اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن أكثر ما يدخل
الناس الجنَّة  ،فقال ( :تقوى اهلل وحسن
الخلق )  ،وسئل عن أكثر ما يدخل الناس
النار  ،فقال ( :الفم والفرج ) ئٗىاوىَ
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تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔ
ئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا باؽ كسى د ثةزتٕكا -
صحي سنن الترمذي -دا .
ى زاشٖبٗت طؤت:
باٖىَ ِٕزٖسة خٕدىَ ذ َ
ثسضٗاز ذ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ ِاتة كسُ
كؤ تػتىَ بازا ثرت وسؤظى ببٗتة بةِػتىَ ؟
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت :تةقٕا خٕدىَ ٔ
زةٔغتىَ باؽ ِ ٔ ،ةزٔةضا ثسضٗاز ذ
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ ِاتة كسُ كؤ تػتىَ
بازا ثرت وسؤظى ببٗتة ئاطسى ؟ ثَٗغةوبةزى
ضالظ ىلَ بَ طؤت :دةظ ( ٔ وةزةً ثىَ ئةشواٌة
) ٔ عةٔزةت ( ٔ وةزةً ث َى فاحٗػة ٔ شٌا ٖة
).
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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  ،ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :ال
َّ
تحقرن من المعروف شيئا  ،ولو أن تلقى أخاك
بوجو طليق ) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا
ظةطِٕاضتى .
ئاٌكٕ ب كَٗىاضى بةزىَ خؤ ٌةدة خَٗسىَ ،
ِةتا ئةطةز تؤ بطسٌرى دةوىَ تؤ بساىَ خؤ ٖىَ
وٕضمىاُ ببٍٗى ٔ .ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ
دبَٗرٖت ( :تبسمك في وجو أخيك لك
صدقة ) بٍَٗسة ثةزتٕكا -صحي
ذوازة

الجامع-

( . ) ٕٜٓٛطسٌرٍٖا تة بؤ بساٖىَ تة
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ٖىَ وٕضمىاُ بؤ تة ب ضةدةقة دَِٗتة
ِروازتَ .
بةِاٖىَ داٌا ئاظىَ
بابىَ ِٕزٖسة خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :إن رجالً رأى

كلباً يأكل الثرى من الع ش  ،فأخذ الرجل
خفو  ،فجعل يغرف لو بو حتى أرواه  ،فشكر
اهلل لو  ،فأدخلو الجنة ) ئٗىاوىَ بٕخازى ئةظ
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
وسؤظةكى دٖت ضةٖةك ٖىَ ذ تٍَّٗا ئاخىَ د
خؤت  ،ئٍٗا ٔى شةالوى كالكا خؤ ٖا خاظةى
ذثىَ خؤ كس ٔ ئاظ ذ ٔىَ كاٌٗكىَ ( ئةٔا دةظىَ
ضةى ٌةدطةِػتىَ )كسة كالكا خؤ ٔثىَ دا
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ضةى ِةتا ضة تَٗس بؤ ذ ئاظىَ ٔ ،خٕدىَ ب
دلٕظاٌٗا خؤ ئةظ وسؤظة ئاشاكس ٔ بسة بةِػتىَ.
خَٗسا خٕداٌكسٌا ئَٗتٗىةكىَ
ضةِمىَ كٕزىَ ضةعةدى خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت
طؤت  :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :أنا
وكافل اليتيم في الجنَّة ىكذا ) وأشار بأصبعيو
 :السبابة والوس ى وفرج بينهما ) ئٗىاوىَ
بٕخازى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
ئةش ٔ وسؤظىَ ئَٗتٗىةكىَ خؤداُ كةت ه
بةِػتىَ ِٕضاٌٍَٗة  .ئٗػازةت دا ِةزدٔٔ
تبمََٗ خؤ ( ٖا ٌاظىَ ٔغةِادىَ ) ٔ
ذَٖكظةكسُ  .ئازواجنا ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
ئةٔ بٕٔ كؤ خَٗسا خٕداُ كسٌا ئَٗتٗىةكىَ د

90

زَٖٗا خٕدَٖدا وسؤظ دىَ ه طةه ثَٗغةوبةزى -
ضالظ ىلَ بَ -بٗت د بةِػتَٗدا .
شةواٌكسٌا ضٌٕٔا بةِػتىَ!!
ضةِمىَ كٕزىَ ضةعةدى خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت
طؤت  :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :من
يضمن لي ما بين لحييو  ،وما بين رجليو ،
أضمن لو الجنَّة ) ئٗىاوىَ بٕخازى ئةظ
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .
ئةٔكةضىَ شةواٌىَ بدةتة وَ كؤ عةٔزةتا خؤ
ب ثازَٖصٖت ذ شٌاٖىَ ٔ فاحٗػىَ ٔ ،ئةشواٌىَ
خؤ ب ثازَٖصٖت ذ طٌٍٕةِاُ ئةش دىَ شةواٌىَ
دةوة ٔى كؤ ئةٔ دىَ ضٗتة بةِػتىَ .
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تٍطر (فضب) ٌةبة ٔ بةِػت بؤ تةٖة !!
بابىَ دةزدائى خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت :
شةالوةكىَ طؤتة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ :
دلني على عمل يدخلني الجنَّة  ،قال رسول
اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ( :ال تغ ب ولك
الجنَّة ) ئٗىاوىَ تةبةزاٌى ٔ ئةبٕ ٖةعال ئةظ
حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا
دزٔضت كسى د ثةزتٕكا  -صحي الجامع
–دا ذوازة ( . ) 7374
بةزىَ وَ بدة كازةكى كؤ ئةش ثىَ بضىة
بةِػتىَ ،ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤتىَ :
عَٗحص ٌةبة بةِػت بؤ تةٖة  .ئاٌكٕ خؤ ذ
عَٗحصٖٗىَ دٖٔس بَٗدة  ،تؤ دىَ بظىَ دٖٔس
ئَٗدطتٍىَ ضٗة بةِػتىَ ٔ .ئةظ ضةٌدة ب
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دةضت وسؤظى ظة ٌاَِٗت ِةتا وسؤظ خؤ
تةضمٗى َى خٕدىَ بكةت د ِةوى دةوادا .
ئٍٗٗةتا كازىَ ضاك .
ئٍٗٗةتا كازىَ ضاك وسؤظ دىَ ثمََٗ بمٍد
بدةضتََٗ خؤظة ئٍٗٗت  ٔ ،ب زِاضتى ئةظة
وةشٌرتَٖ عٗبادةتىَ دلٗٗة; ضٌٕكٕ ئةظة بؤ
ٍِدىَ دشظسٖت كؤ وسؤظ ٖىَ زِاضت طٕبٗت
دطةه خٕدىَ  ٔ ،ئةٔ ٖىَ ضةزكةفتٗة ٖىَ
خٕدىَ ٔى ب ضةز بَٗدٗت .
ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبَٗرٖت ( :من سأل
الشهادة بصدق  ،بلّغو اهلل منازل الشهدا ،
وإن مات على فراشو ) ئٗىاوىَ وٕضمي ئةظ

حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .ئةٔ كةضىَ دٔعا ذ
خٕدىَ بكةت كؤ غةِادىَ ( كؤ ببٗت
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غةِٗد دزَٖٗا خٕدَٖدا ) ب زشقىَ ٔى بكةت
 ،خٕدىَ دىَ ثمََٗ غةِٗدا 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 دةتةتة ِةزٔةكٕ تة ئةٔ كازة بؤ خٕدىَ
ئةجناوداَٖ .
بةِاٖٗىَ جةواعةتىَ
عٕوةز خٕدىَ ذىَ زاشٖبٗت طؤت:
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طؤت ( :عليكم
بالجماعة وإياكم والفرقة  ،ف ن الشي ان مع
الواحد  ،وىو من اإلثنين أبعد  ،من أراد
بحبوحة الجنَّة  ،فليلزم الجماعة ) ئٗىاوىَ
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تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ظةطِٕاضت ٔ طؤت ئةظ
حةدٖطة ٖا باغة .
َِٕٖ دطةه جةواعةتىَ بَ ِٔ ،ػٗازبَ ذ
ذَٖكظةبٌٕٔىَ ضٌٕكٕ غةٖتاُ ٖىَ دطةه
وسؤظىَ بتٍىَ  ٔ ،ئةطةز دٔٔ وسؤظ بَ غةٖتاُ
ٖىَ دٖٔستسة  ٔ ،ئةٔ كةضىَ ٌٗظةكا بةِػتىَ
بظَٗت  ،بال دطةه جةواعةتىَ بٗت ،ئاٌكٕ بال
دطةه جةواعةتا وٕضمىاٌاُ بٗت ٔ خؤ ذ
ثازتاُ دٖٔس بَٗدٗت ض ئاٍٖى بَ ٖاُ ٌة ئاٍٖى
بَ .
بةزىَ خةلكى بدةٖة كازىَ ضاك ٔخَٗساُ.
ئةٔذى ذ عٗبادةتََٗ وةشٌة  ،بسا ِةز خَٗساكا
تؤ بصاٌى بةزىَ خةلكةكىَ بدة ٔىَ خَٗسىَ ٔ ،
تؤ لدةظ خٕدىَ غسٖكىَ ِةز كةضةكىَ ٔىَ
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خَٗسىَ بكةت  ،ثَٗغةوبةز ضالظ ىلَ بَ
دبَٗرٖت ( :إن الدال على الخير كفاعلو )
ئٗىاوىَ ئنب حباٌى ئةظ حةدٖطة ظةطِٕاضتى ٔ
ئٗىاوىَ ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى د ثةزتٕكا
 صحي الجامع –دا ذوازة (٘ٓ. )ٔٙوصححو االلباني فيِ .ةز كةضةكىَ بةزىَ
وسؤظةكى بدةتة خَٗسةكىَ ئةٔ ذى غسٖكىَ
ٔى وسؤظٗٗة دٔٔىَ خَٗسَٖدا  ،ئاٌكٕ
ِةزٔةكٕ ٔى وسؤظى ذى ئةٔ خَٗسة كسى .
ظَٗحا ِةتا زِؤذا قٗاوةتىَ ٍِدى وسؤظةك ٔى
كازى بكةت تؤ دىَ بٗٗة غسٖكىَ ٔاُ
وسؤظاُ ِةوٗٗاُ .
بسا ئةطةز تؤ بػىَ بؤ خَٗصاٌا خؤ ئةظىَ
ثةزتٕكىَ خبؤٍٖة دا كازى ثىَ بكةُ ٔ دا تؤ
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ببٗة دةزطةِىَ خَٗسىَ بؤ خَٗصاٌا خؤ ٖ ،اُ
وسؤظةك ٌةخٍٕٖدةٔا تؤ بؤ ٔى ظىَ ثةزتٕكىَ
خبؤٍٖة ٔ ببة ذٔاُ وسؤظاُ ئةَٖٔ خَٗسىَ ٌٗػا
خةلكى ددةُِ ٔ ،ةزٔةضا دبٍة غسٖكىَ
خةلكى دٔٔىَ خَٗسَٖدا ٖ ،اُ ئةطةز تة غٗاُ
ِةبَ تؤ بؤ خَٗسا خؤ ئةظىَ ثةزتٕكىَ ضاث
بكةى ٔه ضةز خةلكى بةالظكةى ٔ خَٗساكا
وةشُ بدةضتََٗ خؤظة بٍٗى ،خٕدىَ خَٗسا تة
وةشُ كةت ٌٔ .ةبَٗرة وَ ثىَ ضىَ ٌابٗت ئةش
ظىَ ثةزتٕكىَ ضاث بكةً  ،خؤ ٌةتسضٍٗة
ئةطةز تة غٗاُ ٌةبَ بؤ ظىَ ضةٌدىَ بةىلَ
ٍِدةك وسؤظََٗ دةٔلةوٍد ٔخؤداُ غٗاُ تؤ
دٌٗاضى بَٗرة ٔاُ بال ئةٔ ضاث بكةُ ٔتؤ دىَ
بٗٗة غسٖك َى خَٗسا ٔاُ ِةتا زِؤذا قٗاوةتىَ!! .
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سوثاسى بؤ خؤدىَ ،
ثةرتوك ب دووماهي هات

اللوم اجعل هذا اجلود املقل خالصا
لوجوك الكزيم
وصلى اهلل على نبينا حممد
وعلى آلى وصحبى وسلم
وآخز دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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