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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده .. 
  -وبعد :

 
بساَٖى وٕضمىاُ طةلةك طٕتٍََٗ ب ضاٌاِى ََٖٗ ِةَٖ د    

ئاٍَٖى ئٗطالوَٗدا بةىَل خَٗسا ٔاُ طٕتٍاُ طةلةك وةشٌة، ٔ وسؤظ 
بصتى عٗبادةتََٗ خٕة ب ظاُ طٕتٍاُ ٌَٗصٖكى خٕدَى دكةت 

ثمََٗ وسؤظى ثَى بمٍد دبَ، ٔ طٌٍٕةََِٗ وسؤظى دٍَِٗة فةزش، ٔ 
ذَٖربُ ٔ خٕدَى كَٗىاضََٗٗ وسؤظى ثَى دظةشَٗسَٖت، بساَٖى 

بؤ تة ضةٌد طٕتَ ٔ كسٖازََٖ ب  َٖى خٕشتظى وَ وَ
ٕوكسَٖ دا تٕ ظاُ خَٗساُ ذ دةضتََٗ خٕة ضاٌاِى ََٖٗ ك

ٕوكسُ ٔ ٌةكى، ٔ بصاٌة بسا ض تصتى ئةش ثاه ٌةدامية بؤ ك
ٔةزطَٗساٌا ظاُ طٕتَ ٔ كسٖازََٖ ب خَٗس، ذ غةٖسى 
حةذَٖكسٌا وَ بؤ تة بؤ خٕدَى، ضٌٕكٕ وَ ٖا خَٗسَى بؤ تة 

   دظَٗت بساَٖى وَ َٖى خٕشتظى. 
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ه دٔواَِٗٗى ئةش دٔعا ذخٕدَى دكةً كؤ ئٗدالضَى ب زشقَى 
وة بكةت د طٕتَ ٔ كسٖازََٖ وة دا  ٔوة بكةتة دةزطةَِى 

 ةلكةكى .آوــــــــــــــنيخَٗسَى بؤ خ
 

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

 
 حةذَٖكةزَى تة بؤ خٕدَى  /                       

                                                                                                                                                                                                  ئةبٕ بةكس كٕجةز                                                                                                        
                                             2543 / ٓ3122 ً 
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 ( : ال إلو إال اهللطٕتٍا )  -1
ثَٗغةوبةزى )ضالظ ىَل بَ( طٕت: دةوَى ٌٕح ضالظ ىَل بَ وسُ 
ب ضةزدا ِاتى ٔةضٗةتةك ه كٕزَى خؤ كس ٔ دَٔى 

ال ) ٔةضٗةتَٗدا طٕتة كٕزَى خؤ: ئةش فةزواٌَى ه تةدكةً ب 
، ثصتى ٍِٗطَى طٕتَى: كٕزَى وَ ئةطةز ِةز ( الو اإل اهلل

ِةز حةفت ئةزداُ بكةٌة دزةخكَى  حةفت ئةمساُ دطةه
ال ) بكةٌة دزةخَٗدٖدا ، دَى (  ال الو اإل اهلل) تةزاشَٖٗدا، ٔ 

الطمطمة  -بٍَٗسة ثةزتٕكا  .طساٌرتبٗت (  الو اإل اهلل
 ٖا ئٗىاوَى ئةلباٌى . – 111/  1 العحٗحة

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

بساَٖى وٕضمىاُ ئةطةز تؤ ِزؤذَى دةقةكَى ٌةطةلةك !! 
دةقةكَى بتٍَى تةزخاُ كةى بؤ طٕتٍا ظَى ثةٖظَى، كَٗي كَٗي 
دَى ضْٗ جازاُ بَٗرى، دَى بسا ِصزا خؤبكة خَٗسةك بؤ تة 
 بَّٗتة ٌظَٗطني ِزؤذاٌة، ٔ ئةظ خَٗسة ٍِدا وةشٌبٗت كٕ ضْٗ
جازاُ ٍِدى ِةز حةفت ئةمساُ ٔ ِةز حةفت ئةزداٌة، وا 



موسلمان ئةظان خَيران ذ دةستَين خوة نةكة ... ..................................  

 

- 6 - 

شاء اهلل  ئةش ب خٕدَى كةً وسؤظةك ٌةبٗت كٕ خٕدَى 
ذَٖطتاٌدبٗت ئةظَى خَٗسَى ذ دةضتَى خؤ ٌاكةت، بسا دَى 
ضٕشَى بدة ه ضةز خؤ كٕ تؤ ِزؤذاٌة كَٗي كَٗي دةقٗقةكَى 

 . ( ال الو اإل اهلل) تةزخاُ بكةى بؤ طٕتٍا ثةٖظا  
 
 : ٔذاٌة ضٌٕٔا خٕة بؤ بةِصتَى شةواٌكةِز -2

سيد االستغفار أن يقول ثَٗغةوبةز )ضالظ ىَل بَ( دبَٗرٖت: "
العبد: اللهم أنت ربي ال إلو إال أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت 

ر ،أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنو ال يغف
الذنوب إال أنت ، قال ومن قالها في أول النهار موقنًا بها 
فمات من يومو قبل أن يمسي فهو من أىل الجنة ، ومن قالها 
من الليل وىو موقن بها فمات قبل أن يصبح ؛ فهو من أىل 

  ئٗىاوَى بٕخازى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى . "الجنة
إلو إال أنت اللهم أنت ربي ال  ئةٔكةضَى ضجَٗدَى بَٗرٖت )

خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، 
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أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء 
( بأزى ثَى بذنبي فاغفر لي فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت 

ِةبٗت ٔ دَٔٔى ِزؤذَٖدا مبسٖت بةزى ببٗتة شةظ ئةٔ ذ 
شةظَى بَٗرٖت  خةلكَى بةِصتَٗٗة، ٔ ِةزٔةضا ئةٔ كةضَى ب

ٔ بأةزى ثَى ِةبٗت ٔب شةظ مبسٖت بةزى ببٗتة ضجَٗدة ئةٔ 
 ذ خةلكَى بةِصتَٗٗة .

 

 ضٌٕٔا بةِصَى ب ِةز دةزطةَِى تة بظَٗت: -3

 ِإلَوَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ  قَالَ  ) َمنْ دبَٗرٖت:  بَ( ىَل ضالظى )ثَٗغةوبةز 
 وََأنَ  وَرَسُولُوُ  عَبُْدهُ  ًداُمَحمَ  وََأنَ  لَوُ  َشِريكَ  اَل  وَْحَدهُ  الَلوُ  ِإال 

 وََأنَ  ِمنْوُ  وَرُوحٌ  مَرْيَمَ  ِإَلى أَْلَقاَىا وََكِلمَتُوُ  َأمَِتوِ  وَابْنُ  الَلوِ  عَبْدُ  ِعيَسى
 اْلجََنةِ  َأبْ وَاِب  َأي   ِمنْ  الَلوُ  َأْدَخَلوُ  َحق   الَنارَ  وََأنَ  َحق   اْلجََنةَ 

   وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى . ئٗىاوَى َشاءَ ( الَثمَاِنيَةِ 
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 لَوُ  َشِريكَ  اَل  وَْحَدهُ  الَلوُ  ِإال  ِإلَوَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ ئةٔ كةضَى بَٗرٖت )
 َأمَِتوِ  وَابْنُ  الَلوِ  عَبْدُ  ِعيسَى وََأنَ  وَرَسُولُوُ  عَبُْدهُ  ُمَحَمًدا وََأنَ 

 َحق   الَنارَ  وََأنَ  َحق   اْلجََنةَ  وََأنَ  وُ ِمنْ  وَرُوحٌ  مَرْيَمَ  ِإَلى أَْلَقاَىا وََكِلمَتُوُ 
خٕدَى دَى ٔى بةتة بةِصَى ب ِةز دةزطةَِى بظَٗت ذ ِةز  (

 ِةشت دةزطةََِٗ بةِصتَى . 

 
 خَٗسا شكسَى دةضتٍظَٗرَى : -4

عٕوةزَى كٕزَى خةتابى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت طؤت : 
 ، الوضوءفأحسن توضأ  من)ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت : 

وأن  وحده ال شريك لو ، أشهد أن ال إلو إال اهلل قال :ثم 
، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني  ورسولو همحمدا عبد

يدخل من  ثمانية أبواب الجَنة ،فتحت لو  من المتطهرين ،
( ئٗىاوَى وٕضمي ٔ تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ٖا أيها شاء 
 .ظةطِٕاضتى
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ٖت، ٔثصتى ٍِٗطَى ِةز كةضةكَى  باط دةضتٍظَٗرَى بطس
وأن  وحده ال شريك لو ، أشهد أن ال إلو إال اهلل بَٗرٖت:

، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من ورسولو همحمدا عبد
دَى ِةشت دةزطةََِٗ بةِصتَى بؤ ٔى ظةبَ ،  .المتطهرين

 ٔدَى دٔى دةزطةَِى بةِصتَِٗسا ضٗت َٖى ٔى بظَٗت .
 

 اُ د دةقٗقَٗدا :دةضتظةئٍٗاٌا ثرت ذ ومٗاز خَٗس -5

 ِلْلمُؤِمِنيْنَ  اْستَ غَْفرَ  ) َمنْ  دبَٗرٖت: بَ( ىَل ضالظ) ثَٗغةوبةز
ئٗىاوَى  َحسَنَة( وَمُؤِمنَةٍ  مُؤِمنٍ  ِبُكلِ  لَوُ  اهللُ  َكَتبَ  وَالمُؤِمنَاِت 

تةبةزاٌى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا باط 
  .( 6136 )  ذوازةدا -صحيح الجامع -كسى د 

ئةٔ كةضَى داخاشا ذَٖربٌا طٌٍٕةِاُ بؤ وٕضمىاٌاُ بكةت 
خٕدَى دَى ثَٗض ِةز وٕضمىاٌةكَى ظة خَٗسكَى بؤ ٌظٗطٗت، 
بسا تؤ دشاٌى ضةٌد وٕضمىاُ ئةظسٔ ه ضةز ِزَٖٔى ئةزدى 

 دذَٖ؟ 
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ه دٖٔظ ِةذوازََٖ ٌٕٗدةٔلةتى، ِةذوازا وٕضمىاٌاُ ه ضةز 
مٗاز ٔ ثٍَٗج ( ئاٌكٕ و0001101110111زَٖٔى ئةزدى )

ضةد ومُٕٗ وٕضمىاٌَ!! بسا تؤ دشاٌى داخٕاشا ذَٖربٌا 
طٌٕةِاُ بؤ وٕضمىاٌاُ ذ خٕدَى ب ض زةٌط؟!! بسا ئةطةز 
تؤ ب دلةكى تةذى ئٗدالس بَٗرى ) المّي اغفس لمىؤوٍني 
ٔاملؤوٍات ( ٖاُ تؤ بَٗرى ) ٖازةب تؤ طٌٕةََِٗ وٕضمىاٌاُ 

بؤ تة ومٗاز ٔ  ب غةفسٍٖى ( ٔ خٕدَى ذ تة قبٕلكةت دَى
 ثٍَٗج ضةد ومُٕٗ خَٗس ٍَِٗة ٌظَٗطني!! 

 
دةضتظةئٍٗاٌا خَٗسا ئاشاكسٌا دةٓ عةبداُ ٔ ضةد خَٗساُ  -6

 ٔ ذَٖربٌا ضةد طٌٕةِاُ ٔ... :
 الَلوُ  ِإال  ِإلَوَ  اَل  قَالَ  )َمنْ ثَٗغةوبةزى )ضالظ ىَل بَ( دبَٗرٖت: 

 َشْيءٍ  ُكل   عََلى وَُىوَ  اْلَحْمدُ  وَلَوُ  اْلمُْلكُ  لَوُ  لَوُ ، َشِريكَ  اَل  وَْحَدهُ 
 لَوُ  وَُكِتبَ  ِرقَاٍب  َعْشرِ  عَْدلَ  لَوُ  َكانَتْ  مَرَةٍ  ِمائَةَ  ي َْوٍم  ِفي َقِديرٌ 
 الَشيْطَانِ  ِمنْ  ِحرْزًا لَوُ  وََكانَتْ  سَي ئَةٍ  ِمائَةُ  عَنْوُ  وَمُِحيَتْ  َحسَنَةٍ  ِمائَةُ 
 رَُجلٌ  ِإال  جَاءَ  ِمَما ِبأَْفَضلَ  َأَحدٌ  ْأِت يَ  وََلمْ  يُْمِسيَ  حََتى َذِلكَ  ي َْومَوُ 
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ئٗىاوَى بٕخازى ٔ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ِمنْوُ(  َأْكثَ رَ  عَِملَ 
   ظةطِٕاضتى .

 الَلوُ  ِإال  ِإلَوَ  اَل  ) ضةد جازاُ د ِزؤذَٖدا بَٗرٖت ئةٔ كةضَى
 َشْيءٍ  ُكل   عََلى وَُىوَ  اْلَحْمدُ  وَلَوُ  اْلمُْلكُ  لَوُ  لَوُ ، َشِريكَ  اَل  وَْحَدهُ 

، ِةز ٔةكٕ دةٓ عةبد ئاشا كسَٖ ، ٔضةد خَٗس دَى بؤ َقِديٌر (
ٔى ٍَِٗة ٌظَٗطني، ٔضةد طٌٕةََِٗ ٔى دَى ٍَِٗة ذَٖربُ، ٔ 
دَى بؤ ٔى بٗتة ثازَٖصطةز ذ شةٖتاٌى د ِزؤذا ٖٔدا ِةتا شةظ 
ضةزدا بَّٗت، ٔكةس ٌاَِٗت كٕ تصتةكَى باشرت ذ ٖأى 

قٗاوةتَى، ذ بمى ئَٗكَى كٕ برت ذ ٔى ئةظ  ه زؤذا  ئٍٗاتبٗت
 شكسة طٕتبٗت .
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 دةضتظةئٍاٌا ِصاز خَٗساُ : -7

 يَْكِسبَ  َأنْ  َأَحدُُكمْ  )َأي َْعِجزُ  طٕت: بَ( ىَل ضالظى )ثَٗغةوبةز
 يَْكِسبُ  َكْيفَ  جَُلسَاِئوِ  ِمنْ  سَاِئلٌ  َفسَأَلَوُ  َحسَنَةٍ  َأْلفَ  ي َْوٍم  ُكلَ 

 أَْلفُ  لَوُ  فَ يُْكَتبُ  تَسِْبيَحةٍ  ِمائَةَ  يُسَب حُ  قَالَ  َحسَنَةٍ  أَْلفَ  َأَحُدنَا
ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة  َخِطيئٍَة( أَْلفُ  عَنْوُ  يَُحط   َأوْ  َحسَنَةٍ 

   ٖا ظةطِٕاضتى .
 خؤظة بدةضتََُٗ خَٗسا ِصاز ِزؤذ ِةز ٌةشَٗت ذِةٔة ئَٗك وا

ىَل بَ  الظض ثَٗغةوبةزى دةظ ه ِزٍٖٔصتى ئَٗكَى ئٍٗا ، بٍٗٗت
طٕت: دَى ضةٔا ئَٗك ذوة ِصاز خَٗساُ بدةضتََٗ خؤظة 
ئٍٗٗت ، ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طٕت: بال ضةد تةضبٗحاُ 

ِصاز ٖاُ ذى  ، ٌظَٗطني ٍَِٗة ٔى بؤ خَٗس ِصازبكةت ، دَى 
 طٌٕةََِٗ ٔى دَى ٍَِٗة ذَٖربُ .
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اشى كةت ه ِزٔذا ظى شكسى بَٗرة خٕدَى دَى تة ِز -8
 قٗاوةتَى :

 َأوْ  ِإْنسَانٍ  َأوْ  ُمسِْلمٍ  ِمنْ  ) مَاغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طٕت: ثَٗ
ْساَلمِ  رَبًّا ِبالَلوِ  رَِضيتُ  يُْصِبحُ  وَِحينَ  يُْمِسي ِحينَ  ي َُقولُ  عَبْدٍ   وَِباإلِْ
ا َكانَ  ِإال  نَِبيًّا وَِبُمَحَمٍد صلى اهلل عليو وسلم ِدينًا  الَلوِ  عََلى َحقًّ
ئةظ حةدٖطة ٖا باط كسى ( ئنب واجةى  اْلِقيَامَةِ  مَ ي َوْ  ي ُْرِضيَوُ  َأنْ 

    ٔ ِةزٔةضا ئنب باش ذى ئةظ حةدٖطة ٖا باط كسى .

ٌٍٗة وٕضمىاٌةك ٖاُ وسؤظةك ٖاُ عةبدةك بَٗرٖت دةوَى 
 رَِضيتُ  ) ضجَٗدة ضةزدا بَّٗت ٖاُ ذى شةظ ضةزدا بَّٗت

ْساَلمِ  رَبًّا ِبالَلوِ  (  نَِبيًّا صلى اهلل عليو وسلموَِبُمَحَمٍد  ِدينًا وَِباإلِْ
ضَى جازاُ، ئٗال خٕدَى دَى ضٕشا خؤ ظْ ئٍٗٗت دطةه 

    ٔى، كؤ ٔى زاشى كةت ه ِزؤذا قٗاوةتَى .
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دةضتظةئٍٗاٌا ومُٕٗ خَٗساُ ٔ ذَٖربٌا ومُٕٗ طٌٕاِاُ ٔ  -9
 بمدٌكسٌا ومُٕٗ ثالُ ه بةِصتَى : 

 ِإلَوَ  اَل  فَ َقالَ  قَ الس و  َدَخلَ  ) َمنْ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طٕت: 
 وَيُِميتُ  يُْحِيي اْلَحْمدُ  وَلَوُ  اْلمُْلكُ  لَوُ  لَوُ، َشِريكَ  اَل  وَْحَدهُ  الَلوُ  ِإال 

 َكَتبَ  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكل   عََلى وَُىوَ  اْلَخيْ رُ  ِبيَِدهِ  يَمُوتُ  اَل  َحي   وَُىوَ 
 لَوُ  وَرََفعَ  سَي ئَةٍ  َأْلِف  َأْلفَ  عَنْوُ  وََمحَا َحسَنَةٍ  َأْلِف  أَْلفَ  لَوُ  الَلوُ 
ئٗىاوَى تٕزوصى ئةظ حةدٖطة ٖا  ( دَرََجةٍ  أَْلِف  َأْلفَ 

ظحٗح  -ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا باط كسى د
    ( . 2665دا ذوازة )  -الرتغٗب ٔالرتِٗب

 اَل ) ئةٔ كةضَى ظٗتة د ٌاظ باشازٖدا ) ضٕٖكَى دا ( ٔبَٗرٖت
 يُْحِيي اْلَحْمدُ  وَلَوُ  اْلمُْلكُ  لَوُ  لَوُ، َشِريكَ  اَل  ْحَدهُ وَ  الَلوُ  ِإال  ِإلَوَ 

 َشْيءٍ  ُكل   عََلى وَُىوَ  اْلَخيْ رُ  ِبيَِدهِ  يَمُوتُ  اَل  َحي   وَُىوَ  وَيُِميتُ 
، دَى ِصاز ِصاز خَٗس بؤ ٔى ٍَِٗة ٌظَٗطني، ٔ ِصاز َقِديٌر (

 –ِصاز طٌََّٕٗ ٔى دَى ٍَِٗة ذَٖربُ، ٔ ِصاز ِصاز ثالُ 
 )ِصاز ِصاز ئاٌكٕ ومُٕٗ ( . دَى َِٗتة بمٍد كسُ .   - درجة
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ه ثصتى ِةز ٌظَٗرةكا فةزش  خٕاٌدٌا ئاٖةتا كٕزضى -11
 شواٌة بؤ تة بؤ ضٌٕٔا بةِصتَى :

 الُكرِْسي آيَةُ  قَ رَأَ  ) َمنْ  وَسََلمَ  عَلَيْوِ  الَلوُ  صََلى الَلوِ  رَسُولُ  قَالَ 
 َأنْ  ِإال  الجََنةِ  ُدُخْوِل  ِمنْ  يَْمنَ عْوُ  َلمْ  َمْكتُ ْوبَةٍ  َصالةٍ  ُكلِ  دُبُرِ  ِفي

ئٗىاوَى ٌةضائى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔ يَمُْوت ( 
دا  -ظحٗح اجلاوع -ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى د

    ( . 6565ذوازة ) 
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طٕت: ئةٔ كةضَى ئاٖةتا كٕزضى 

ض ئاضتةٌط د ٌاظبةزا  خبٍٕٖٗت ه ثصتى ِةز ٌظَٗرةكا فةزش،
ٔى ٔبةِصتَٗدا ٌٍَٗ ذ بمى وسٌَى، ئاٌكٕ ئةطةز وسُ ب 

 ضةزدا ِات دَى ضٗتة بةِصتَى .   
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 دةضتظةئٍٗاٌا دةٓ ضةلةٔاتََٗ خٕدَى د دقٗقَٗدا :  -11
تؤ دشَى د دةقٗقةكَٗدا دةٓ ضالظََٗ خٕدَى بدةضتََٗ خؤظة 

 بَ دبَٗرٖت بٍٗى ٔضالظََٗ خٕدَى دلٕظاٌٗة، ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل
ئٗىاوَى من صلى علّي صالة صّلى اهلل عليو بها عشراً( )

   وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى.
ِةزكةضةكَى جازةكَى ضالظاُ ه وَ بكةت خٕدَى دَى دةٓ 
جازاُ ضالظاُ ىَل كةت. شكسةكَى ب ضاٌاِى ٔخَٗسةكا وةشُ 

سؤظى كؤ خٕدَى ب وةشٌٗا خؤظة ) جن جاللة ( ضالظاُ ه و
بكةت ٌٔة جازةكَى ذى دةٓ جازاُ!! دةٓ جازاُ دلٕظاٌٗا 
خٕدَى ه وسؤظى بَّٗتة كسُ !! بسا تؤ دشاٌى ضالظا ه ضةز 
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ضةٌد ب ضاٌاِٗٗة. ٍِدةك ضةحاباُ 
طٕتة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ئةً ضةٔا ضالظاُ ه تة بكةُ 

ىَل بَ طٕت: بَٗرُ  ئةى ثَٗغةوبةزَى خٕدَى ، ثَٗغةوبةزى ضالظ
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ) 

آل إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى 
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آل محمد كما باركت على آل إبراىيم إنك حميد مجيد ( 
   ئٗىاوَى بٕخازى ٔ وٕضمىى ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى .

 
 ذَٖربٌا طٌٕةِاُ ب بةزضظداٌا وٕئةشٌى:  -12

من قال حين يسمع المؤذن: ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت: ) 
أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأن محمد عبده 
ورسولو، رضيت باهلل ربا وبمحمد رسوال، وباإلسالم دينا. غفر 

 . ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى لو ذنبو (
بٗت بَٗرٖت: )  ِةزكةضةكَى دةوَى دةٌطَى باٌطى طٕٓ ىَل

أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأن محمد عبده 
ورسولو، رضيت باهلل ربا وبمحمد رسوال، وباإلسالم دينا( 

 طٌٍٕةََِٗ ٔى دَى ٍَِٗة ذَٖربُ .
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 خؤاٌدٌا ضَٗكا قٕزئاٌَى د دةقٗقةكَٗدا . -13
ز وسؤظ د دةقٗقةكَٗدا دشَٗت ضَٗكا قٕزئاٌَى خبؤٍٖٗت، ثَٗغةوبة

قل ىو اهلل أحد تعدل ثلث القرآن ( ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت: )
 خؤاٌدٌا ضٕزةتا ) قن ِٕ اهلل أحد ( جازةكَىرواه مسلم . 

بةزاوبةزى ضَٗكا قٕزئاٌَى ٖة. ئاٌكٕ قٕزئاٌَى بكة ضَى ثصك، 
ٔ ضٕزةتا ) قن ِٕ اهلل أحد ( خَٗسا َٔى ٍِدى ئَٗك ذٔاُ 

 ثصكاٌة.
 

 : خصٍٖا خَٗسََٖ وةشُ -14
من قرأ حرفا من كتاب اهلل وبةزى ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت: ) ثَٗغة

فلو حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول ألم حرف، ولكن 
ئٗىاوَى تٕزوصى ئةظ  ألف حرف، والم حرف، وميم حرف (

حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا دزٔضت كسى 
  ( .  4433)  ذوازة دا  -السلسلة الصحيحة  -د

 بٔى  بؤ خبٍٕٖٗت ثرئش قٕزئاٌا ذ ثٗتةكَى ةضةكَىِةزك
 ِةٔة ٌابَٗروة ٔئةش خَٗساٌة، دةٓ ب خَٗسةك ِٔةز خَٗسةكَٗٗة،
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(  الً)  ٔ ثٗتةكة،(  ألف)  بةىَل ثٗتةٖة، ئَٗك(  أمل)  كؤ
. ئاٌكٕ خؤاٌدٌا )أمل( بتٍَى ب ضْٗ ثٗتةكة( وٗي) ٔ ثٗتةكة،

 خَٗساٌة .

 ئةٔا( السحٗي السمحَ اهلل بطي) كؤ دشاٌى تؤ وٕضمىاُ بساَٖى 
( ثٗتاُ 31ٗحَى ذ )فات ضٕزةتا ئاٖةتََٗ ذ ئَٗك ِروازتَ دَِٗتة

( خَٗساٌة، 312ثَٗك دَِٗت، ئاٌكٕ خؤاٌدٌا َٔى بتٍَى ب)
( ثٗتا ثَٗك دَِٗت، ئاٌكٕ خؤاٌدٌا 151ٔضٕزةتا فاتٗحة ذ )

( خَٗساٌة، بسا تؤ دبٍٗى ضةٌد خَٗس ََٖٗ 1512َٔى بتٍَى ب)
 َٖ  ٔال حٕه ٔال قٕة اال باهلل . ذوة ضٕٔ

 
خَٗسا ِةز ثٍَٗطاظةكَى ٍِدى خَٗسا كازَى ضالةكَٗٗة  -15

َٔذََٖ َٖٔظة ٔ ب ِزابٌٕٔا  شةظََٗ َٔى ََٖٗ  َٔذى طستٍا ِز ب ِز
  عٗبادةتٗظة :

)َمْن َغَسَل ي َْوَم اْلُجمُعَِة : دبَٗرٖتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 
َكَر ، وََمَشى وََلْم ي َرَْكْب ، وَدَنَا ِمْن وَاْغتَسََل ، ثَُم بََكَر وَاب ْتَ 
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اإِلمَاِم ، فَاْستََمَع وََلْم ي َْلُغ ، َكاَن لَُو ِبُكل  ُخْطَوٍة عََمُل سَنٍَة ؛ 
دا ٔ –الفتح الرباني  –ئٗىاوَى ئةمحةد د َأْجُر ِصيَاِمَها وَِقيَاِمهَا(

تٕزوصى ٔ ئةبٕ دأٔد ٔ ٌةضائى ٔ ئنب واجةى ٔ دازةوى ٔ 
 –ي ٔ ئنب خٕشمية ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا دزٔضتكسى د حاك

  ( . 7516دا )  –صحيح الجامع 

َٔذا خٕتبَى ضةزَى خؤ بصٕت ، ثصتى ٍِٗطَى  ئةٔ كةضى ِز
شٔى بضٗتة وصطةفتَى ٔب ثََٗ خؤ بضٗتة وصطةفتَى ٌةكٕ ب 
ضٗازى بضٗت ٔخؤ ٌٗصٖكَى ئٗىاوى بكةت ٔطَِٕى خؤ 

ٍطاظةكا ئةٔى بؤ وصطةفتَى بدةتة خٕتبَى ٌٔةئاخظٗت ِةز ثَٗ
َٔذى طستٍا  ِاظَٗتى ٍِدى خَٗسا كازَى ضالةكَٗٗة ، ب ِز

َٔذََٖ َٖٔظة ٔ ب ِزابٌٕٔا  شةظََٗ َٔى ََٖٗ عٗبادةتٗظة .  ِز
)  تصتَى طةلةك طسٌط ئةٔة كٕ وسٔظَى وٕضمىاُ بصاٌٗت كٕ

ئةٔا ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ، ئةً ذَى داٍٖة ثاط خٕتبا  لغو (
ة ِةز ئاخظتٍةكَى خبٕظة ) لغو (  ه دكةت، ٔئةظوسٔظى بةتا

ٌةئاخظة ٔئٗىاوَى دطسٖت، ئاٌكٕ ئةطةز تؤ بَٗرٖة ِةظاىَل خؤ 
، تؤ لةغَٕٖى دكةى ٔئةٔ كةضَى لةغَٕى خٕتبَى دخٍٕٖٗت
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بكةت خٕتبا ٔى ٌاَِٗتة ِروازتَ ٔةكٕ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل 
ِبِو صٍَو فَ َقْد لَغَا وََمْن وََمْن قَاَل ي َْوَم اْلُجمُعَِة ِلصَاِح ): بَ طٕتى 

ئةبٕ دأٔد ئةظ حةدٖطة  ( لَغَا فَ لَْيَس لَوُ ِفي ُجمُعَِتِو ِتْلَك َشْيءٌ 
 دا.–الطٍَ الكربى  –ٖا ظةطِٕاضتى ٔ بةّٖةقى د

ِٔةزٔةضا ضٍَٗابٗت تؤ خؤ ب تصبٗا ٖاُ ب وٕباٖال خؤ ظة 
ورٔذٖن بكةى ٔئٗىاوَى خٕتبَى دخٍٕٖٗت ٔئةٔ كةضَى ظى 

ةت خٕتبا ٔى ٌاَِٗتة ِروازتَ ٔةكٕ ثَٗغةوبةزى كازى بك
َمْن تَ َوَضَأ فََأْحسََن اْلُوُضوءَ ثَُم أَتَى اْلُجمُعَةَ : )ضالظ ىَل بَ طٕتى

فَاْستََمَع وََأْنَصَت غُِفَر لَوُ مَا ب َيْ نَوُ وَب َيَْن اْلُجمُعَِة وَِزيَادَُة ثاََلثَِة أَيَاٍم 
ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا  ( اوََمْن َمَس اْلَحَصى فَ َقْد لَغَ 

  ظةطِٕاضتى. 
ٔدظَٗت وسٔظَى وٕضمىاُ ئةظَى ضةٌدَى ب خةوظة ٔةزطسٖت 

 ظَى خَٗسا وةشُ ٌةَِٗتة بَى بازكسُ .  داكٕ ذ
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خَٗسا ِزابٌٕٔا شةظَى ب دةضتََٗ خٕة بٍٗة ٔ تؤ  -16
 ٌظطتى :

ي َمْن صََلى اْلِعَشاَء فِ : ) دبَٗرٖتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 
َجمَاعٍَة َكاَن َكِقيَاِم ِنْصِف لَيْ َلٍة ، وََمْن صََلى اْلِعَشاءَ وَاْلَفْجَر ِفي 

ئةظ حةدٖطة ٖا ِاتٗة ظةطِٕاضنت  (َجمَاعٍَة َكاَن َكِقيَاِم لَيْ َلة 
دا ٔ -الرباني الفتح–دٔ ئٗىاوَى ئةمحةد  ذالَٖى ئٗىاوَى والك

 .وٕضمي  ٔ تٕزوصى ٔ ئةبٕ دأٔدى ٔ دازةوى  

ٔ كةضَى ٌظَٗرا عةٖصا ب جةواعةت بكةت ِةز ٔةكٕ ئة 
ئةٔى ٌٗظةكا شةظَى ب عٗبادةتٗظة بٕزاٌدى ، ٔ ئةٔ كةضَى 
ٌظَٗرا عةٖصا ٔ ضجَٗدَى ب جةواعةت بكةت ِةز ٔةكٕ ئةٔى 

 ِةوى شةظ ب عٗبادةتٗظة بٕزاٌدى . 
 

 : ب دةضتََٗ خٕة ظة بٍٗة  ثٍَٗج حةجاُخَٗسا ِزٔذاٌة  -17
طٕٓ ه باٌطى بٕٔ ٔ تؤ ئَٗكطةز  بسا تؤ دشاٌى ئةطةز تة

ٖا فةزش ب  ٕةدةضتٍظَٗرَى بطسى ٔ بضٗة وصطةفتَى ٔ ٌظَٗرا خ
جةواعةت بكةى خَٗسا تة ٔةكى خَٗسا حةجةٖةكَٗٗة،  
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) من خرج من بيتو متطهرا ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت : 
ئٗىاوَى ئةلباٌى  إلى صالة مكتوبة فأجره أجر الحاج المحرم (

ٖا دزٔضت كسى . ٔ ِةزٔةضا ئةظ ضةٌدة بؤ  ئةظ حةدٖطة
ه واىَل ذى بكةت بةىَل  ٕةذٌكَى ذى دَِٗت ئةطةز ٌظَٗرا خ

 َٔى ئةظ خَٗسةبٗت . ئٍٗتا

 

 ب ظَى طٕتٍَى طٌٕةََِٗ تة دَى ٍَِٗة ذَٖربُ: -18

من قال: أستغفر اهلل » :ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت
وب إليو غفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو الحي القيوم وأت

تٕزوصى ئةظ حةدٖطة  ئٗىاوَى «ذنوبو وإن كان فر من الزحف
 ٖا ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا دٔزضتكسى.

أستغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو » ئةٔ كةضَى بَٗرٖت 
خٕدَى دَى طٌٕةََِٗ ٔى  «الحي القيوم وأتوب إليو

 .، ِةتا ئةطةز ذ جّٗادَى ِزةظٗبٗتغةفسٍٖٗت
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 ب طٕتٍا ضةٌد ثةٖظةكاُ ضٌٕٔا بةِصتَى وٕكي بكة: -19
من قال: رضيت باهلل رباً »ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت: 

ئةبٕ  ئٗىاوَى #وباإلسالم دينًا وبمحمد رسواًل وجبت لو الجنة
دأٔد ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا 

 دٔزضتكسى.
رباً وباإلسالم ديناً وبمحمد  رضيت باهلل» ئةٔ كةضَى بَٗرٖت: 

  ضٌٕٔا ٔى بؤ بةِصتَى دَى وٕكي بٗت . #رسوالً 
 

 ثصتى ِةز ٌظَٗرةكَى طٌٕةََِٗ خٕة ِةوٗاُ ذَى ببة : -21
من قال بعد كل صالة: » ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت:

سبحان اهلل ثالثاً وثالثين، والحمد لو ثالثاً وثالثين، واهلل أكبر 
وقال تمام المائة: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ثالثاً وثالثين، 

لو لو الملك ولو الحمد وىو على كل شيء قدير غفرت ذنوبو 
ئٗىاوَى بٕخازى ئةظ حةدٖطة ٖا  «وإن كانت مثل زبد البحر

 ظةطِٕاضتى.
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ئةٔ كةضَى ثصتى ِةز ٌظَٗرةكَى ضّٗـ ٔضَى جازاُ بَٗرٖت ) 
) احلىد اهلل ( ٔ ضبحاُ اهلل ( ٔ ضّٗـ ٔضَى جازاُ بَٗرٖت 

ضّٗـ ٔضَى جازاُ بَٗرٖت ) اهلل اكرب ( ٔ جازا ضةدَى بَٗرٖت 
: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الملك ولو الحمد وىو )

( طٌٕةََِٗ ٔى دَى ٍَِٗة ذَى بسُ ِةتا  على كل شيء قدير
 ئةطةز ٍِدى كةفا دةزٖاى بَ.

 
 ضةد جازاُ ئةظَى ثةٖظَى بَٗرة ٔ طٌٕةََِٗ خٕة -21

 ِةوٗاُ ذَى ببة :
من قال: سبحان اهلل » ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت:

وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد 
 ئٗىاوَى وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى. «البحر

كةضَى ضةد جازاُ ئةظَى ثةٖظَى بَٗرٖت  طٌٕةََِٗ ٔى  ئةٔ
 فا دةزٖاى بَ.دَى ٍَِٗة ذَى بسُ ِةتا ئةطةز ٍِدى كة
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ب طٕتٍا ثةٖظةكَى دَى طٌٕةََِٗ تة ِةوى ٍَِٗة  -22
 غةفساٌدُ :

إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنو » ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت:
 «من وافق تأمينو تأمين المالئكة غفر لو ما تقدم من ذنبو

  ئٗىاوَى بٕخازى ٔ وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى.
، ضٌٕكٕ َِٕٖ ذى بَٗرُ )آوني( ()آوني وى طٕتئٗىائةطةز 

ئةٔ كةٔ كةضَى طٕتٍا ٔى بؤ ثةٖظا )آوني( بكةظٗتة دطةه 
طٕتٍا وةالئٗكةتاُ بؤ ثةٖظا )آوني( دَى طٌٕةََِٗ ٔى ٍَِٗة 

 غةفساٌدُ. 
دظَٗت ٌظَٗركةز ثةٖظا )آوني( ٌة بَٗرٖت ِةتا ئٗىاً بَٗرٖت  -

رت ذ ، ٌة ٔةكٕ ٔى شَٕٗةى َٖى ئةً ٌٕكة ه دةظ بازاث)آوني(
( ب تةواوى والضالين ٌظَٗركةزا دبٍَٗ َِٗصتا ئٗىاوى ثةٖظا )

ٌةطٕتى ٌظَٗركةز ِةوى دَى بَٗرُ )آوني(. طةىل وٕضمىاُ ئةظ 
ضةٌدة ٖا خةلةتة ٔ ئةٔ كةضَى ظَى ضةٌدَى ثَٗطَٗسَٖٗى ثَى ٌةكةت 

   دَى َِٗتة بَى بازكسُ ذ ظَى وصطٍَٗٗى.
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وى ٍَِٗة طٕتٍا ضَى ثةٖظاُ دَى طٌٕةََِٗ تة ِة ب -23
 غةفساٌدُ :

إذا قال اإلمام سمع اهلل »: ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإنو من وافق قولو لمن حمده. 

ئٗىاوَى بٕخازى ٔ  « قول المالئكة غفر لو ما تقدم من ذنبو
  وٕضمي ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى.

( َِٕٖ ذى بَٗرُ سمع اهلل لمن حمده)ئةطةز ئٗىاوى طٕت 
طٕتٍا (، ضٌٕكٕ ئةٔ كةٔ كةضَى اللهم ربنا لك الحمد)

بكةظٗتة دطةه طٕتٍا ( اللهم ربنا لك الحمدٔى)
دَى طٌٕةََِٗ ٔى ٍَِٗة ( اللهم ربنا لك الحمد)وةالئٗكةتاُ
 غةفساٌدُ. 
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بةِاَٖى طٕتٍا دٔعاَٖى ثصتى خٕازٌَى ٔ كسٌا جن ٔ  -24
 بةزطاُ :

من أكل طعامًا ثم قال: »:َ دبَٗرٖتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل ب
"الحمد هلل الذي أطعمني ىذا الطعام، ورزقنيو من غير حول 
مني وال قَوة" غُفر لو ما تقَدم من ذنبو. ومن لبس ثوبًا فقال: 
"الحمد هلل الذي كساني ىذا، ورزقنيو من غير حول مني وال 

واجةى  ئنب ئٗىاً «.قوة" غُفر لو ما تقَدم من ذنبو وما تأَخر
 ئةظ حةدٖطة ٖا ظةطِٕاضتى ٔ ئٗىاوَى ئةلباٌى ٖا باط كسى.

هلل الذي الحمد ئةٔ كةضَى خٕازٌةكَى خبٕت ٔ بَٗرٖت: )
دَى  (رزقنيو من غير حول مني وال قَوة وأطعمني ىذا الطعام، 

طٌٕةََِٗ ٔى ٍَِٗة غةفساٌدُ، ٔ ئةٔ كةضَى دةوَى جن ٔ 
مد هلل الذي كساني الحبةزطةكَى بكةتة بةز خٕة بَٗرٖت: )

دَى طٌٕةََِٗ ٔى  (رزقنيو من غير حول مني وال قوة ىذا، و
 ََٖٗ ضَٕٖٔ ٔ ََٖٗ بََّٗ دَى ٍَِٗة غةفساٌدُ.
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تة دظَٗت تؤ ظاُ خَٗساُ ِةوٗاُ ب دةضتََٗ خٕة ظة  -25
 بٍٗى !!

بسا تؤ دشَى ئةظاُ ِةوى خَٗساُ ب دةضتََٗ خٕة ظة بين ب 
طٕتٍََٗ د طةه وة دا ُ بةزَى داٌا خةلكى بؤ ئةظاِزَٖكا 
ضٌٕكى  ظَى ثةزتٕكَى،ئةب ِزَٖكا كٕثى كسٌا ئةٔ ذى  ،بٕزَٖ

ِةظجصكَى ئةٔ وسٔظَى بةزَى خةلكى بدةتة خَٗسَى ئةٔ ذى 
، ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ خَٗسَٖدأَى  ٔى خةلكٗٗة د )شسٖك(
 ئةظ ( َمْن َدَل عََلى َخيٍْر فَ َلُو ِمثُْل َأْجِر فَاِعِلوِ : )دبَٗرٖت 

حةدٖطة ئةبٕ دأٔد ٖا ظةطِٕاضتى ٔ تٕزوصى ٔ ئٗىاً 
خَٗسَى ٔ ئةظاُ  دةزطةَِىبساَٖى وٕضمىاُ تؤ ببة ئةمحةد 

ثَٗصاٌٍٗاُ بةالظة بكة ٔضةٌد وسٔظةك ظاُ ثَٗصاٌٍٗاُ بصاٌٗت 
 خَٗسا ٔى .  ِةظجصكَىٔكازى ثَى بكةت تؤ 
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اجلود املقل  اللوم اجعل هذا

 خالصالوجوك الكزيم

 على نبينا حممد وصلى اهلل

 وعلى آلى وصحبى وسلم
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