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ٌاظىَ ثةزتىكىَ :ضةٌد كسيازيََ خًَسا واُ وةكى
زِابىوٌا عًبادةت َى ب غةظىَ

ٌظًَطني :د .حمىد بَ إبساًِي الٍعًي

وةزطًَساُ و كىزت كسُ :أبى بكس كىضس
ضاال1432 :ه \ً 2010
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بسم اهلل الزمحو الزحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت
األنبياء واملزسلني نبيها حممد صلى اهلل عليٌ وسلم
وعلى ألٌ وصحبٌ أمجعني أما بعد :

ثًَػةكى

ٍِديكة زِابىوٌا غةظًًَة بؤ ئةدماوداٌا عًبادةتى (

قيام الليل ) جّةكىَ وةشُ ِةية ه دةظ خىدايىَ
وةشُ وباغرتيَ ٌظًَر ثػتى ٌظًَرا ئةزك ( فرض )

ٌظًَرا غةظًًَة وذضالىخةتًََ ظىَ ٌظًَرىَ ( ٌظًَرا

غةظىَ ) ب تٍىَ طىٌةًَِت وسوظى ٌاغةفسيًٍت ،
بةلكى ٌاًَِمًت وسوظ بكةظًتة طىٌةِاُ ذيدا ،
ى ذىَ
ِةزوةكى بابىَ ئىواوةى يىَ باًِمى خىد َ

ِزاشى حةديطةكىَ ذ كًطىَ ثًَغةوبةزىَ خىدىَ
3

ضالظ ىلَ بَ ظةدطىًَِصيت ودبًَريت ثًَغةوبةزى
ضالظ ىلَ بَ طىت  ( :عليكم بقيام الليل  ،فإنو
دأب الصالحين قبلكم  ،وقربة إلى ربكم ،

ومكفرة للسيئات ،ومنهاة لإلثم ) .ئةظ حةديطة يا
ِاتًة ظةطىِاضنت ذاليىَ ئًىاوىَ تىزوصى

( )3549و ئنب خىشمية ( )1135و حاكىى
( )1156و ئًىاوىَ ئةلباٌى د ثةزتىكا -صحيح
الترغيب والترىيب -دا طىت ئةظ حةديطة يا

باغة (. )624
ب غةظىَ ذبؤ عًبادةتى زِابَ  ،ضىٌكى ئةظة

كازىَ وسوظًََ ضاك بىو ئةويََ ه بةزى ِةوة و
ًٌصيك بىوٌة ذ خىدايىَ وةشُ وطىٌةِاُ
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دغةفسيًٍت وِةزوةضا وسوظى ذئةدماوداٌا
طىٌةِاُ دويس دئًَدًت .
ووسوظًََ ضاك يًََ ظىَ ئىوةتىَ زةمحةتًََ خىدىَ
ه واُ بَ وِةزوةضا باب وباثًَسيََ وة ِ ،ةتا

دةوةكىَ ًٌَصيك ِ ،زابىوٌا غةظىَ بؤ عًبادةتى
ذدةضتًََ خى ٌةدكسُ  ،بةىلَ ه ظى ضةزدةوى

طةلةك خةلكىَ ِةى  ،غةظا واُ زِ َوذة وزِ َوذا
واُ غةظة ٍِ ،ديكة غةظة ب ضةحكسٌا

تةلةفصيىًٌَظة دبىزيًٍت وٍِديكة ِزوَذة ب
ٌظطتًٍَظة دبىزيًٍت وخمابَ ئةظاُ كةضاُ خىَغى

ولةشةتا طاشى كسٌا خىدايىَ وةشُ ب غةظ َى يًََ
ذدةضتىَ خىكسيَ  ،وٌةبةع ئةظة طةلةك ذظاَُ

كةضاُ بًَدةوًاواُ طةِػتة ٍِدىَ  ،كى ٌظًَرا
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ضجًَدىَ يا ًَِالتني وٌاكةُ ( وال حىه وال قىة
إال باهلل) .دةوىَ تاووع كىزِىَ كةيطاٌى خىدىَ
ذىَ زِاشى ه دويظ شةالوةكىَ بةزى ٌظًَرا

ضجًَدىَ ضىوى طىتٍىَ ئةو وسوظىَ تى ددويظدا

ِاتى يىَ ٌظطتًة  ،ئًٍا تاووضى طىت وَ

ٌةدشاٌى كى وسوظةك ِةبًت ِةتا بةزى ٌظًَرا
ضجًَدىَ يىَ ٌظطيت بًت .بًٍَسة ثةزتىكا -حلية

األولياء وطبقات األصفياء-دا يا ئةبى ٌعًىى

( . )6/4ئاٌكى وةزةواوى ثىَ ئةوة  ،كى بةحطىَ
ئةوىَ زاٌةبىوٌىَ بكةت ئةوا بةزى ٌظًَرا ضجًَدىَ
ذبؤ ئةدماوداٌا كازىَ عًبادةتى  .ئةزىَ ئةطةز

تاووع ه ظى دةوى ِاتبا ضةزةداٌاوة دا ض

دةزحةقىَ وةدا بًَريت ؟ بةىلَ ذ زِةمحا خىدايىَ
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وةشُ ه طةه عةبديََ وى كى ضةٌديَ كازيََ
ب ضاٌاِى بؤ وىضمىاٌى يًََ كسيٍة ديازى ،
كى خًَسا واُ كازاُ وةكى خًَسا زابىوٌا

عًبادةتىَ ب غةظًًَة وئةظة ذى ذبةز واُ كةضاٌة

ئةويََ زِابىوٌا عًبادةتىَ غةظىَ ذدةضتىَ خىكسيَ
ياُ ذى ٌةغًايٍة ب غةظىَ بؤ عًبادةتى زِابَ ،

داكى ئةظاُ خًَساُ ذدةضتىَ خى ٌةكةُ ئةوذى

ذبؤ ٍِديًَة داكى تةزاشيا خىَ يا خًَساُ طساُ

بكةُ  ،بةىلَ ئةظ ضةٌدة ٍِدىَ ٌاطةًًٍِت كى
وسوظىَ وىضمىاُ ئةظاُ كازيَت ب ضاٌاِى
بكةت داكى ب غةظ ٌةزابًتة عًبادةتى  ،ضىٌكىَ

وسوظًََ

ضاك

يًََ

ظىَ

ئىوةتىَ

وةضا

تًٍَةطةِػتًٍة  ،بةلكى ئةظ ضةٌدة بؤ واُ بؤ
7

ِازيكاز كى ثرت عًبادةتى ب غةظىَ بكةُ .
وِةزوةضا ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طةلةك جازاُ
بةزىَ ضةحابًاُ داية كازيََ ب ضاٌاِى ذبؤ ِةز

كةضةكىَ ٌةغًَتة ٌةفطا خىَ  ،كى ب غةظىَ
زِابًتة عًبادةتى و ذبةز ظىَ ضةٌدىَ ثًَغةوبةزى

ضالظ ىلَ بَ ظًاية بةزىَ وة بدةتة كازيََ خًَسىَ ،
داكى ئةً خًَسيََ خى شيَدةبكةيَ .

بابىَ ئىواوةى يىَ باًِمى خىدىَ ذىَ زِاشى بًت
حةديطةكىَ ذكًظ دةظىَ ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ

ظةدطىًَِصيت ودبًَريت ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ

طىت  ( :من ىالو الليل أن يكابده  ،أو بخل
بالمال أن ينفقو  ،أو جبن عن العدو أن يقاتلو ،
فليكثر من سبحان اهلل وبحمده  ،فإنها أحب إلى
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اهلل من جبل ذىب ينفقو في سبيل اهلل عز وجل )
تةبساٌى يا ظةطىِاضتى د ثةزتىكا – الكبري-دا
( )7795وئًىاوىَ ئةلباٌى دثةزتىكا  -صحيح
الترغيب والترىيب -دا طؤت ئةظ حةديطة يا
دزوضتة (.)1541
ئةو كةضىَ غةظ ه بةز وى ب شمحةت بًت و ب
تسضًت كى ٌةغًَت مبًٍتة ِػًاز  ،ياُ ذى ئةو

كةع يىَ قةلظ بًت بؤ خًَسىَ  ،ياُ ذى ب

تسضًت  ،كى غةزىَ دوذوٍى بكةت  ،بال طةلةك

بًَريت ( سبحان اهلل وبحمده ) ضىٌكىَ ئةظ
طىتٍة ه دةظ خىدىَ ضًَرتة  ،ذوىَ ضةٌدىَ كى
ضًايةكىَ شيَسِا دزيَكا ويدا بكةتة خًَس .
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وئةظ حةديطًََ ئةً ئاواذىَ ثًَددةيَ يًََ ِاتًٍة
طىتَ ذكًظ دةظىَ ثًَغةوبةزىَ خىدىَ ضالظ ىلَ
بَ ذبؤ بّايىَ ضةٌد كازاُ  ،كى خًَسا واُ ٍِدى
زِابىوٌا عًبادةتىَ ب غةظًًَة  ،ثًَغةوبةزى ضالظ
ىلَ بَ بؤ وة يًََ كسيٍة ديازى داكى ئةً خًَسيََ

خؤ ثىَ شيَدةبكةيَ وِةزوةضا تةزاشيا خؤ ثىَ
طساُ بكةيَ  ،ئةظجا يا فةزة ه ضةز وة ئةً
كازى ثىَ بكةيَ وظىَ خًَسا وةشُ ذدةضتىَ خؤ

ٌةكةيَ وئةوذى ئةظةٌة -:
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 -1ئةدماوداٌا ٌظًَرا عةيػا وضجًَدىَ ب
جةواعةت .
عىمساُ كىزىَ عةفاٌى  ،خىدىَ ذىَ زِاشى ،

دبًَريت ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طىت َ ( :م ْن
صِ
ف لَْي لَ ٍة ،
صلَّى ال ِْع َ
اء فِي َج َم َ
اع ٍة َكا َن َك ِقيَ ِام نِ ْ
َ
شَ
اع ٍة َكا َن َك ِقيَ ِام
صلَّى ال ِْع َ
اء َوالْ َف ْج َر فِي َج َم َ
َوَم ْن َ
شَ
لَْي لَة ) ئةظ حةديطة يا ِاتًة ظةطىِاضنت ذاليىَ
ئًىاوىَ والك ( )371و ئًىاوىَ ئةمحةد د–الفتح

الرباني-دا( )168/5و وىضمي ( )656و
تىزوصى ( )221و ئةبى داوودى ( )555و
دازةوى (. )1224
ئةو كةضىَ ٌظًَرا عةيػا ب جةواعةت بكةت
ِةز وةكى ئةوى ًٌظةكا غةظىَ ب عًبادةتًظة
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بىزاٌدى  ،و ئةو كةضىَ ٌظًَرا عةيػا و ضجًَدىَ
ب جةواعةت بكةت ِةز وةكى ئةوى ِةوى غةظ
ب عًبادةتًظة بىزاٌدى .

ذبةز ظىَ ضةٌدىَ طةىل بسايًََ وىضمىاُ يا فةزة
ه ضةز وة ئةً ض جازاُ ٌظًَريََ جةوةعات ه
وصطةفتىَ ذدةضتىَ خؤ ٌةكةيَ ذبةز وةشًٌا خًَسا
واُ وب تايبةت ٌظًَرا عةيػا و ضجًَدىَ ،

ضىٌكىَ ئةظ ِةزدوو ٌظًَرة طساُ تسيَ ٌظًَرُ ه
ضةز وسوظًََ وىٌافق وئةطةز ب تٍىَ ئةواُ خًَسا
ظاُ ِةزدوو ٌظًَراُ شاًٌبا ،ه وى دةوى ئةو دا
ًٍِة ئةواُ ٌظًَراُ  ،خؤ ئةطةز ه ضةز ضاالبكاُ

ِاتبٍاُ ِ ،ةز وةكى ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ ئةظ
ضةٌدة ديازكسى  .وذخًَسا ظاُ ِةزدوو ٌظًَراُ ،
12

كى خًَسا ِةز ٌظًَرةكىَ ذواُ ٌظًَراُ ٍِدى خًَسا
زِابىوٌا ًٌظةكا غةظًًَة ذعًبادةتى .
 -2ئةدماوداٌا ضاز زةكعةتاُ بةزى ٌظًَرا ًٌظسوَ .
بابىَ ضاحلى زِةمحةتًََ خىدىَ ىلَ بَ دبًَريت
ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طىت  ( :أَربع رَكع ٍ
ات
َْ ُ َ َ
ِ
الس َح ِر ) ئنب غةيبةى
صالَةِ َّ
ْن بِ َ
قَ ْب َل الظُّ ْه ِر يَ ْعدل َ

ئةظ حةديطة يا ظةطىِاضتى د – وضٍفة-

( )5940وئًىاوىَ ئةلباٌى ئةظ حةديطة يا باش
كسى د-السلسلة الصحيحة-دا (.)1431
خًَسا ضاز زةكعةتًََ بةزى ٌظًَرا ًٌظسو ٍِدى
خًَسا ٌظًَرا ب غةظة .
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ِةزوةضا ذ ضالىخةتًََ ظاُ ضاز زةكعةتاُ كى
دةزطةًََِ ئةمساٌى بؤ دًٍَِة ظةكسُ  .بابىَ
ئةيىبىَ ئةٌطازى خىدىَ ذىَ زِاشى دبًَريت

ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طىت (:أربع قبل الظهر
تفتح لهن أبواب السماء ) ئةبى داوود يا

ظةطىِاضتى ( )3128و تىزوصى د ثةزتىكا
خىدا -الشمائل-دا يا ظةطىِاضتى و ئًىاوىَ
ئةلباٌى د ثةزتىكا  -صحيح الترغيب والترىيب
دا يا باش كسى (. )585وذبةز ظىَ ضةٌدىَ ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ طةلةك
طسٌطى ب ئةدماوداٌا ظاُ ضاز زةكعةتاُ دا و

ئةطةز ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ ٌةطةِػتبا ظاُ ضاز

زةكعةتاُ بكةت  ،ئةظجا ذبةز ِةز كازةكىَ كى
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ذ ًٌػكةكًَظة ثةيدا ببا  ،ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ
دا ظاُ ضاز زةكعةتاُ ئةداكةت بؤ ثػتى ٌظًَرا
ًٌظسوَ و ذدةضتىَ خؤ ٌةدكس  ،وذالي َى ظىَ
ضةٌديَظة دايكا وة عائًػا خىدىَ ذوىَ وبابىَ
صل أربعا
وىَ زِاشيبت دبًَريت  ( :كان إذا لم يُ ِّ

قبل الظهر  ،صالىن بعدىا ) تىزوصى يا

ظةطىِاضتى ( )426و ئًىاوىَ ئةلباٌى يا باش

كسى د  -صحيح الترمذي – دا (. )350
دطىتٍةكا ديدا دبًَريت  ( :كان إذا فاتو األربع

قبل الظهر صالىا بعد الظهر ) بةيّةقى يا

ظةطىِاضتى  ،وئًىاوىَ ئةلباٌى يا باش كسى د-

صحيح الجامع-دا (. )4759
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ذبةز ظىَ ضةٌدىَ ئةطةز وسوظىَ وىضمىاُ ئةظ
ضاز زةكعةتة ذىَ ضىوُ ئةوذى ذبةز ئةطةزةكىَ
ئةو واوىضتابًت ه

فةز وةكى ه دةوىَ

قىتاخباٌةكىَ  ،ئةو دغًَت ئةظاُ ضاز زةكعةتاُ
ئةداكةت ئةوذى ه دةوىَ دشفسيتة واىلَ .

 -3ئةدماوداٌا ِةوى ٌظًَريََ تةزاوحياُ ه طةه

ئًىاوى .
ال  :قال رسول اهلل
َع ْن أَبِي ذَ ٍّر الغفاري  قَ َ
صلَّى َم َع
صلى اهلل عليو وسلم( :إِ َّن َّ
الر ُج َل إِذَا َ
ِ
ا ِإلم ِام حتَّى ي ْنص ِر َ ِ
ام لَْي لَ ٍة) ئةظة
َ َ َ َ
ب لَوُ قيَ ُ
ف ُحس َ
بةغةكة ذ وىَ حةديطا ئًىاوىَ ئةمحةد
ظةطىِاضتى د– الفتح الرباني -دا ( ) 11 \ 5
16

و ئةبى داوود (  ) 1375و تىزوصى ( ) 806
و ٌةضائى (  ) 1364و ئنب واجةى ( ) 1327
وئًىاوىَ ئةلباٌى يا دزوضتكسى د  -صحيح

الجامع –دا (. ) 1615

ئةطةز وسوظىَ وىضمىاُ ٌظًَرىَ ه طةه ئًىاوى

بكةت ِةتا ئًىاً ذٌظًَرىَ خةالع بًت وبضًت

دىَ بؤ وى ب زِابىوٌا غةظةكا عًبادةتى ًَِتة
ِروازتَ .ويا فةزة ئًىاوىَ وصطةفتىَ بةزىَ

خةلكى بدةتة ظىَ خًَسا وةشُ  ،داكى خةلك
ٌظًَريََ تةزاوحياُ ذدةضتىَ خؤ ٌةكةت ،

ام
وثًَغةوبةز ضالظ ىلَ بَ دبًَريت َ ( :م ْن قَ َ
ِ
ضا َن إِيمانًا و ْ ِ
َّم ِم ْن َذنْبِ ِو )
سابًا غُف َر لَوُ َما تَ َقد َ
َرَم َ َ َ
احت َ
ئًىاوىَ ئةمحةد يا ظةطىِاضتى د– الفتح الرباني-
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دا (  ) 220\9و بىخازى (  ) 37و وىضمي (
 ) 759و تىزوصى (  ) 808و ٌةضائى (
 ) 1602و ئةبى داوود ( . ) 1371

ئةو كةضىَ دزةوةشاًٌَدا ذده وب باوةزى زابًتة
ٌظًَرىَ طىٌةًَِت وى ِةوى دىَ ًٍَِة ذيَربُ .

وِةزوةضا زابىوٌا غةظا (ليلة القدر)ى  ،كى
زِابىوٌا ظىَ غةظىَ ب خًَستسة ذ خًَسا ِصاز
ِةيظاُ  ،ذبةز طىتٍا خىدايىَ وةشُ لَيِ َلةُ ا ِل َقدِرِ
خَيِرٌ ِّمنِ َأ ِلفِ شَهِرٍ ، وب زاضتى تػتةكىَ
ضةيسة  ،كى وسوظىَ وىضمىاُ ظىَ خًَسا وةشُ
ذدةضتىَ خؤ بكةت .
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 -4خىاٌدٌا ضةد ئايةتاُ ب غةظىَ .
َع ْن تَ ِم ٍ
ول اللَّ ِو :
يم
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
الداري  قَ َ
ّ
ِِ ِ ٍ ِ
ٍ ِ
وت لَْي لَ ٍة)
ب لَوُ قُنُ ُ
َ
(م ْن قَ َرأَ بمئَة آيَة في لَْي لَة ُكت َ
ئًىاوىَ ئةمحةد يا ظةطىِاضتى د– الفتح الرباني
–دا (  ) 11\18و دازةوى (  ) 3450و

ئًىاوىَ ئةلباٌى يا دزوضتكسى د – صحيح

الجامع –دا (  . ) 6468ئةو كةضىَ ضةد
ئايةتا ب غةظةكىَ خبىيًٍت دىَ بؤ وى وةكى
زِابىوٌا غةظةكا عًبادةتى ًَِتة ٌظًَطني .
وخىاٌدٌا ضةد ئايةتاُ ب غةظىَ طةلةك ب

ضاٌاًِة وشيَدةتسى دةه دةقًقاُ ذ وةختىَ تة
ٌاكىذيت  ،بؤ منىوٌة وسوظ دغًَت ضىزةتا (

القلم،الحاقة ) ب دةه دةقًقاُ خبىيًٍت و وسوظ
19

خًَسا زِابىوٌا غةظةكىَ ب دةضت خؤ ظة بًًٍت
 .وئةطةز وسوظ بةزدةواً بًت ه ضةز ظىَ ضةٌدىَ
وجازةكىَ ذ جازاُ وسوظ ٌظطت وضةد ئايةت ٌة

خىاٌدُ وسوظ دغًَت دةوىَ ضجًَدىَ ذ خةو
زِادبًت واُ ضةد ئايةتاُ خبىيًٍت ئةوذى

دٌاظبةزا ٌظًَرا ضجًَدىَ و ٌظًَرا ًٌظسوَدا ،
ِةزوةكى ثًَغةوبةزىَ خىدىَ ضالظ ىلَ بَ دبًَريت
ٍ ِ
ِ
ام َع ْن ح ْزبِ ِو أ َْو َع ْن َش ْيء م ْنوُ  ،فَ َق َرأَهُ
َ ( :م ْن نَ َ
ِ
ِ
صالةِ الْ َف ْج ِر َو َ ِ ُّ
ب لَوُ
يما بَ ْي َن َ
فَ
صالة الظ ْه ِر ُ ،كت َ
َكأَنَّ َما قَ َرأَهُ ِم ْن اللَّْي ِل ) ئًىاوىَ ئةمحةد يا
ظةطىِاضتى د– الفتح السباٌٌ –دا ( 29 \ 18
) و وىضمي (  ) 747و تىزوصى (  ) 581و

21

ٌةضائى (  ) 1790و ئةبى داوود (  ) 1313و
ئنب واجةى (  ) 1343و دازةوى ( . ) 1477
 -5خىاٌدٌا ِةزدوو ئايةتًََ دوواِى يىَ ذ
ضىزةتا ( البقسة ) ب غةظىَ .
َعن أَبِي مسع ٍ
(م ْن
ال  :قَ َ
ود  قَ َ
َ ُْ
ْ
ال النَّبِ ُّي َ : 
ِ ِ
ِ
ورةِ الْبَ َق َرةِ فِي لَْي لَ ٍة َك َفتَاهُ)
قَ َرأَ باآليَتَ ْي ِن م ْن آخ ِر ُس َ
ئًىاوىَ ئةمحةد يا ظةطىِاضتى د– الفتح الرباني

–دا (  ) 99 \ 18و بىخازى (  ) 5010و

وىضمي (  ) 807و تىزوصى (  ) 2881و ئةبى
داوود (  ) 1397و ئنب واجةى (  ) 1369و
دازةوى ( . ) 1487

ئةو كةضىَ ِةزدوو ئايةتًََ دووواِى يىَ ذ

ضىزةتا ( البقرة ) ب غةظىَ خبىيًٍت بؤ وى
21

بةضة  ،وئًىاوىَ ٌةوةوى خىدىَ ذىَ زِاشى
دبًَريت  :يا ِاتًة طىتَ كى ئةو كةضىَ ئةظىَ
ضةٌدىَ بكةت  ،بةضة بؤ وى ذزِابىوٌا عًبادةتىَ
غةظىَ  ،و ياِاتًة طىتَ كى دىَ ذغةيتاٌى ًَِتة

ثازاضنت وِةزوةضا ياِاتًة طىتَ  ،كى دىَ

ذٌةخىغًاُ ًَِتة ثازاضنت .بًٍَسة ضةحًحا وىضمي
ب

غسوظةكسٌا

ئًىاوىَ

ٌةوةوى

(

340/6ح . ) 807وكىزِىَ حةجةزىَ
عةضقةالٌى خىدىَ ذىَ زِاشى ثػتةظاًٌا ظىَ
ضةٌدىَ يا كسى دطىتٍةكا خىدا ودبًَريت
ِةزضةٌدة يا ئًَكىَ ( ئةوا ِاتًة طىتَ كى بؤ وى
ذزِابىوٌا عًبادةتىَ غةظىَ ) ب زيَكةكا دى يا

ِاتى  ،كى ب ئاغكةزا بةحطىَ زِابىوٌا عًبادةتىَ
22

غةظىَ دكةت ئةو ذى ب زيَكا عاصىىَ كىزِىَ
عةلقةوةى ذكًطىَ كىزِىَ وطعىدى خىدىَ ذىَ
َت
َج َزأ ْ
زِاشى بمٍد كسية ( َم ْن قَ َرأَ َخاتِ َمة الْبَ َق َرة أ ْ
َع ْنوُ قِيَام لَْي لَة) بًٍَسة ثةزتىكا  -فتح الباري
بشرح صحيح البخاري – يا كىزىَ حةجسىَ

عةضقةالٌى ( 673/8ح . ) 5010

ئةظ ِةزدوو ئايةتة طةلةك ب ضاٌاًٍِة كى وسوظ
ِةز غةظ خبىيًٍت وضىثاضى بؤ خىدايىَ وةشُ

كى بازا ثرت ذ وىضمىاٌاُ ئةظاُ ِةزدوو ئايةتاُ
ذبةزدكةُ  ،بةىلَ ئةظ ضةٌدة ٍِدىَ ٌاطةًًٍِت ،

كى وسوظىَ وىضمىاُ خؤ ثالظةدةت بةع خبىاٌدٌا
ظاُ ِةزدوو ئايةتاُ وكازيََ دى ئةويََ خًَسا

واُ وةكى زِابىوٌا عًبادةتىَ ب غةظىَ بًَّمًت ،
23

ضىٌكى وسوظىَ وىضمىاُ ئازوادما وى ئةوة كى
طةلةك خريا كىوكةت  ،ضىٌكىَ ئةو ٌصاًٌت كا
كًر كازىَ وى دًَِتة قةبىوه كسُ .

 -6زِةوغتىَ باش .
ول
ت َر ُس َ
شةَ رضي اهلل عنها قَالَ ْ
َع ْن َعائِ َ
ت َس ِم ْع ُ
ول ( :إِ َّن ال ُْم ْؤِم َن لَيُ ْد ِر ُك بِ ُح ْس ِن ُخلُ ِق ِو
اللَّ ِو  يَ ُق ُ
ِ ِ
َّها ِر) ئًىاً والكى يا
صائِ ِم الن َ
َد َر َجات قَائ ِم اللَّْي ِل َ
ظةطىِاضتى (  ) 1675وئًىاً ئةمحةدى د–
الفتح الرباني –دا (  ) 76 \ 19و ئةبى داوودى
(  ) 4798و ئنب حباٌى (  ) 480و حاكىى (

 ) 199و ئًىاوىَ ئةلباٌى ئةظ حةديطة يا
دزوضتكسى د -صحيح الجامع – دا ( 1620
).

24

وسوظىَ خىداُ باوةز ب باغًا زِةوغتىَ خؤ دىَ
طةًِتة ثمةيا وى وسوظىَ ب غةظ زِابىوية
عًبادةتى و زِوَذى طسىَ زِوَذىَ  .بابىَ تةيب

وىحةوةد مشظ ئةلديَ ئابادى زةمحةتًََ خىدىَ
ىلَ بَ  ،دبًَريت  :وسوظىَ خىداُ زِةوغت َى باش

خًَسةكا وةشُ بؤ وى ِاتًة ٌظًَطني  ،ضىٌكى
وسوظىَ زِ َوذى طس و وسوظىَ ب غةظ زابىوية
عًبادةتى جًّادىَ ه طةه ٌةفطا خؤ دكةُ ،

بةىلَ وسوظىَ زِةوغت باش دطةه ِةوى خةلكىَ
ب جًَىاشيا زِةوغتًََ ِةوى خةلكى ِةزوةكى

ئةو جًّادىَ ه طةه ِةوى خةلكى دكةت وذبةز
ظىَ ضةٌدىَ خًَسا وى ٍِدى خًَسا وى وسوظًًة

ئةوىَ ب غةظىَ زاتبًتة عًبادةتى  ،بةلكى خًَسا
25

خىداُ زِةوغتى ًَِػتا يا ثرتة  .بًٍَسة ثةزتىكا -
عون المعبود شرح سنن أبي داود ألبي الطيب
محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي( -

354/31ح . ) 4798

ويا طسٌطة ئةً ئاواذىَ ب ٍِدىَ بدةيَ كى

طةلةك وىضمىاُ ِةٌة ه طةه خةلكىَ بًاٌى
ٌةزوَ  ،دىَ بًَرى ثةوبًٍة  ،بةىلَ ه طةه واال َيَ

خؤ ياُ بضىكًََ خؤ باش ًٌٍَ  ،دىَ بًَرى ئةظة

ئةو وسوظة ًٌٍَ وب زاضتى حةيف وخمابٍة بؤ
وسوظًََ وةضا  ،وئةو وسوظىَ وةضا ئةظ حةديطة
ذوى ٌاطست  ،و يا دزوضت ئةوة  ،كى وسوظىَ

وىضمىاُ ه طةه واه وبضىيك ودايك وباب
ووسؤظ وِةوى خةلكىَ يىَ باش بًت .
26

 -7خصوةتا ذٌكا بًرُ ووسوظىَ ض ه واال خؤ
ٌةِةى .
(الس ِ
اعي
ال  :قَ َ
َع ْن أَبِي ُى َريْ َرةَ  قَ َ
ال النَّبِ ُّي َّ : 
علَى األَرملَ ِة وال ِْمس ِكي ِن ؛ َكالْمج ِ
اى ِد فِي َسبِ ِ
يل
َ
َُ
َْ َ ْ
ار) ئًىاوىَ ئةمحةد
اللَّ ِو أ َْو الْ َقائِ ِم اللَّْي َل َّ
الصائِ ِم الن َ
َّه َ
يا ظةطىِاضتى د– الفتح الرباني –دا ( \ 19

 ) 55و بىخازى (  ) 5353ووىضمي ( 2982
) و تىزوصى (  ) 1969و ٌةضائى ( ) 2577

و ئنب واجةى (  ) 2140و ئنب حباٌى ( 4145
) وبةيّةقى ( . ) 12444

ئةوىَ خصوةت ياُ ِازيكازيا ذٌكا بًرُ
ووسوظىَ ض ه واال خؤ ٌةِةى بكةت  ،وةكى
وسوظىَ وىجاِدة دزيَكا خىديَدا ياُ ذى دىَ
27

وةكى وسوظىَ ب غةظ زِابىوية عًبادةتى وزِ َوذى
طسىَ ب زِ َوذ ًَِتة ِروازتَ .
بسايىَ وىضمىاُ تؤ دغًىَ دةضتىَ ِازيكازيىَ بؤ
ذٌكا بًرُ ياُ وسوظىَ ض ه واال خؤ ٌةِةى

دزيَػكى وئةطةز تؤ وسوظةكىَ دةولةوةٌد ٌةبى ،
تؤ دغًىَ بةزىَ وسوظًََ شةٌطني و دةولةوةٌد بدة
ية واُ  ،ياُ ئةطةز ٍِدةك وسوظًََ شةٌطني
ضةٌد ثازة داٌة تة ض شةكات بًت ياُ ذى خًَس

بًت تى دغًىَ ظاُ ثازاُ بدة ية وسوظًََ فةقري و
ب ظىَ ضةٌدىَ تؤ دىَ ذوى وسوظىَ ثًَغةوبةزى

ضالظ ىلَ بَ دحةديطًَدا بةحظ كسى ًًَِة
ِروازتَ.

28

 -8ثازيَــصطـــةزى ه ضــةز ِــٍدةك زِةوغتًََ
خىتبىَ.

عن ْأوس بْن أ َْو ٍ
ت
س الثَّ َق ِف ُّي  قال َ :س ِم ْع ُ
ْج ُم َع ِة
ول اللَّ ِو  يَ ُق ُ
َر ُس َ
(م ْن غَ َّ
س َل يَ ْوَم ال ُ
ول َ :
ب،
س َل  ،ثُ َّم بَ َّك َر َوابْ تَ َك َر َ ،وَم َ
شى َولَ ْم يَ ْرَك ْ
َوا ْغتَ َ
ِ
استَ َم َع َولَ ْم يَ ْل ُغ َ ،كا َن لَوُ بِ ُك ِّل
َو َدنَا م ْن ا ِإل َم ِام  ،فَ ْ
ٍ
ٍ
َجر ِ
صيَ ِام َها َوقِيَ ِام َها) ئًىاوىَ
ُخط َْوة َع َم ُل َسنَة ؛ أ ْ ُ
ئةمحةد د– الفتح الرباني –دا (  ) 51 \ 6و
تىزوصى (  ) 496و ئةبى داوود (  ) 345و
ٌةضائى (  ) 1381و ئنب واجةى (  ) 1087و

دازةوى (  ) 1547و حاكي (  ) 1041و ئنب
خىشمية (  ) 1758و ئًىاوىَ ئةلباٌى يا

29

دزوضتكسى د – صحيح الجامع – دا ( 6405
).
ئةو كةضى ِزوَذا خىتبىَ ضةزىَ خؤ بػىت ،
ثػتى ًٍِطىَ شوى بضًتة وصطةفتىَ وب ثًََ خؤ

بضًتة وصطةفتىَ ٌةكى ب ضًازى بضًت وخؤ

ًٌصيكىَ ئًىاوى بكةت وطىِىَ خؤ بدةتة خىتبىَ
وٌةئاخظًت ِةز ثًٍَطاظةكا ئةوى بؤ وصطةفتىَ
ِاظًَتى ٍِدى خًَسا كازىَ ضالةكًًَة  ،ب زِوَذى

طستٍا ِزوَذيََ ويَظة و ب زِابىوٌا غةظًََ وىَ
يًََ عًبادةتًظة .

تػتىَ طةلةك طسٌط ئةوة كى وسوظىَ وىضمىاُ

بصاًٌت كى ( لغو ) ئةوا ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ بَ ،
ئةً ذىَ دايٍة ثاش خىتبا وسوظى بةتاه دكةت ،
31

وئةظ ( لغو )ة ِةز ئاخظتٍةكىَ خبىظة دطسيت ،
ئاٌكى ئةطةز تؤ بًَرية ِةظاىلَ خؤ ٌةئاخظة
وئًىاوىَ خىتبىَ دخىيًٍت  ،تؤ لةغىيىَ دكةى

وئةو كةضىَ لةغىىَ بكةت خىتبا وى ٌاًَِتة
ىل بَ طىتى :
ِروازتَ وةكى ثًَغةوبةزى ضالظ َ
ال ي وم الْجمع ِة لِ ِ ِ
ص ٍو فَ َق ْد لَغَا َوَم ْن
( َوَم ْن قَ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ
صاحبِو َ
ْك َش ْيءٌ ) ئةبى داوود
س لَوُ فِي ُج ُم َعتِ ِو تِل َ
لَغَا فَلَْي َ
ئةظ حةديطة يا ظةطىِاضتى (  ) 887و بةيّةقى

د– الطٍَ الكربى –دا ( . ) 220 \ 3

وِةزوةضا ضًٍَابًت تؤ خؤ ب تصبًا ياُ ب
وىبايال خؤ ظة وروذين بكةى وئًىاوىَ خىتبىَ
دخىيًٍت وئةو كةضىَ ظى كازى بكةت خىتبا
وى ٌاًَِتة ِروازتَ وةكى ثًَغةوبةزى ضالظ ىلَ
31

بَ طىتى َ ( :م ْن تَ َو َّ
وء ثُ َّم أَتَى
س َن ال ُْو ُ
ضأَ فَأ ْ
ض َ
َح َ
ت غُ ِف َر لَوُ َما بَ ْي نَوُ َوبَ ْي َن
صَ
ْج ُم َعةَ فَ ْ
استَ َم َع َوأَنْ َ
ال ُ
صى فَ َق ْد
ادةُ ثََالثَِة أَيَّ ٍام َوَم ْن َم َّ
ْج ُم َع ِة َوِزيَ َ
ْح َ
س ال َ
ال ُ
لَغَا ) ئًىاوىَ وىضمي ئةظ حةديطة يا ظةطىِاضتى
( . ) 1419
ودظًَت وسوظىَ وىضمىاُ ئةظىَ ضةٌدىَ ب خةوظة

وةزطسيت داكى ذظىَ خًَسا وةشُ ٌةًَِتة بىَ

بازكسُ .

 -9واٌا غةظ و زوذةكىَ ه ضةز ختىيبى ذبؤ

بةزضًٍط طستٍا دوذوٍى دزيَكا خىديَدا .

روى سلمان الفارسي  قال  :سمعت رسول

اهلل  يقول ( :رباط يوم وليلة خير من صيام
32

شهر وقيامو  ،وإن مات جرى عليو عملو الذي
كان يعملو  ،وأُجري عليو رزقو ِ ،
وأم َن الفتَّان)
ئًىاوىَ بىخازى ئةظ حةديطة يا ظةطىِاضتى (

 ) 2892و وىضمي (  ) 1913و ٌةضائى (
. ) 3168

ئةو كةضىَ ه ضةز ختىيبى وىضمىاٌاُ غةظ و

زوذةكىَ مبًًٍت ذبؤ بةز ضًٍط طستٍا دوذوٍى

ب خًَستسة ذ ِزوَذى طستٍا ِةيظةكىَ ه طةه
زِابىوٌا عًبادةتىَ غةظًََ وىَ  ،وئةطةز وسُ
ضةزدا ِات دىَ خًَسا كازى وى ِةتا زِوَذا

قًاوةتىَ بؤ ًَِتة ٌظًَطني  ،ودىَ زشقىَ وى يىَ
بةزدةواً بًت وةكى خىدىَ دقىزئاٌا بريوش دا
طىتى َ  :أحِيَاء عِنِد رَبّهمِ يُ ِرزَقُونَ  , ودىَ ذ
33

فتٍا قةبسى ًَِتة قىزتاه كسُ ئاٌكى ئًَىٍاِى
كسُ .
 -10وسوظ ئًًٍةتا خؤ بًًٍت ذبؤ زِابىوٌا
عًبادةتىَ ب غةظىَ.
ال :
َّر َد ِاء  ، يرفعو إلى النبي  قَ َ
َع ْن أَبِي الد ْ
ِ
صلِّي ِم ْن
وم يُ َ
(م ْن أَتَى ف َرا َشوُ َو ُى َو يَ ْن ِوي أَ ْن يَ ُق َ
َ
ِ
ب لَوُ َما
اللَّْي ِل  ،فَ غَلَبَْتوُ َع ْي نَاهُ َحتَّى أ ْ
َصبَ َح ُ ،كت َ
ص َدقَةً َعلَْي ِو ِم ْن َربِِّو َع َّز َو َج َّل)
نَ َوى َ ،وَكا َن نَ ْوُموُ َ
ئةظ حةديطة يا ِاتًة ظةطىِاضنت ذ اليىَ ٌةضائى
(  ) 1787و ئنب واجةى (  ) 1344وئًىاوىَ
ئةلباٌى يا باش كسى د– صحيح الجامع –دا (

. ) 5941
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ئةو كةضىَ بًَّتة ضةز جّىَ خؤ وئًًٍةتا خؤ
بًًٍت  ،كى ب غةظ زِابًتة عًبادةتى  ،بةىلَ
ٌةغًا خةوا خؤ وِةتا ضجًَدىَ ٌظطت  ،خىدىَ

دىَ خًَسىَ ه دويظ ئًًٍةتا وى دةتىَ ودىَ بؤ
وىًَّتة ٌظًَطني  ،كى ئةوى ب غةظىَ عًبادةتىَ

كسى .

بسايىَ وىضمىاُ وةكى ِاتًة ديازكسُ  ،كى
(ئًًٍةت) ضةٌدا طسٌطة بؤ وسوظىَ وىضمىاُ وه
ظًَسىَ ديازدبًت  ،كى ئةو كةضىَ ب غةظ
دٌظًت وئًًٍةتا خؤ ٌاًًٍِت بؤ زِابىوٌا ٌظًَسا

ضجًَدىَ ضةٌد طىٌةِكازة وئةطةز ئةو مبسيت دىَ
ه ضةز طىٌةِةكا وةشُ وسيت وئةظ ضةٌدة
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ًٌػاٌا دووواًِا ٌةباغة بؤ وسوظى خىدىَ وة ب
ثازيَسشيت ( آمين ) .
 -11تؤ بةزىَ خةلكى بدةية واُ كسيازيََ كى
خًَسا واُ وةكى زِابىوٌا عًبادةتىَ ب غةظ َى .

بةزىَ داٌا خةلكى بؤ ئةظاُ كسيازيََ وة طىتني ،

زِيَكةكة بؤ تة كى تؤ خًَسا زِابىوٌا عًبادةتىَ ب
غةظىَ ب دةضت خؤ ظة بًٍى  ،ضىٌكى ئةو

وسوظىَ بةزىَ خةلكى بدةتة خًَسىَ ئةو ذى
غسيكىَ وى خةلكًًة دوىَ خًَسيَدا  ،ثًَغةوبةز
ضالظ ىلَ بَ دبًَريت َ ( :م ْن َد َّل َعلَى َخ ْي ٍر فَلَوُ ِمثْ ُل
أَج ِر فَ ِ
اعلِ ِو ) ئةظ حةديطة ئةبى داوود يا
ْ
ظةطىِاضتى (  ) 4464و تىزوصى ( ) 2594
و ئًىاً ئةمحةد د– وطٍد –ى دا ( .) 21949
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بسايىَ وىضمىاُ تؤ ببة طاشى كةزىَ خًَسىَ و
ئةظاُ ثًَصاًٌٍاُ بةالظة بكة وضةٌد وسوظةك ظاُ
ثًَصاًٌٍاُ بصاًٌت وكازى ثىَ بكةت تؤ غسيكىَ
خًَسا وى .

ّمت الكتاب واحلمد هلل َبا اللاين
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اللًم اجعل يذا اجلًد املقل خالصا
لوجًك الكزيم
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وعلى آلٌ وصحبٌ وسلم
وآخز دعوانا أى احلمد هلل رب العاملني
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