ب ناظىَ خودىَ مةزن و دلوظان
ثيَشةكى
سِؤرّ طشتً ر كاسيًَ ضاكُ ،مشؤظَِ مىطمناٌ خؤ
ثَِ ىًَضيكِ خىدَّ دكُت ،و ثًَغُمبُسّ (طالظ َىل
بً) طُلُك حُديظادا بُحظَِ خًَشا سِؤرّ طشتي َِ يا
كشّ و بُسَّ مىطمناىا يَِ دايًَِ ،ظًَجا بشاي َِ
مىطمناٌ وَسَ دا ُٓص و تؤ بُسَظ مريَطٍُا سِؤرّ
طشتيًَظُ بضنيُٓ ،ظ كاسَّ ضاك ُٓوَّ خىدَّ
دبًَزيت ( :كاسَّ كىسَّ ٓادَمِ ٍُمِ بؤ ويًُ بُغ
ِسؤرّ طشتً بؤ ميُ; ضىىكى خىاسٌ و ظُخىاسٌ و
ػٍُىَتا خؤ بؤ مً ًٍَال ظًَجا ُٓص دَّ جضايَِ وّ
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دَمَِ ) بيًَشَ صُحًحا بىخاسّ ومىطمنِ  ،بشاي َِ
مىطمناٌ تؤ دصاىِ ُٓظُ طىتيا كًًَُ !!؟ ُٓظُ طىتيا
خىديًَُ .
ُٓظُ ضُىذ سِؤريًًَ طىىيُتً مً بؤ بشايَِ خؤ يَِ
خىػتظِ يًًَ كىمكشيً ،و ُٓص ب خىدَّ كُو
حُرَّ كشىا مً بؤ تُ بؤ خىدَّ ُٓص يَِ ثالذايه ب
كىمكشىا ظاٌ سوريًًَ طىوىيُت و ثؼتِ ًٍيط َِ
وَسطًَشاىا واٌ بؤ صماىَِ كىسدّ ،ظًَجا وَسَ دا ُٓص و
تؤ بؤ خؤ ضُىذ خًَشيًَ مُصٌ ب دَطتًًَ خؤ ظُ
بًيً ،بؤ سِؤرَكا وَطا تُىطاظ ٍُتا دايك و كؤس و
باب و بشا و خىيؼك ٍُمِ ر ًَٓك و دوو دسَظً،
بُىلَ كاسَّ مشؤظًًَِ ضاك ر مشؤظِ ىا سَظًنت ،بُلكى
ّ بُسظاىًً َِ ر مشؤظِ كُت .
دَ
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خىػتظًًَِ مً ُٓظاٌ سِؤريًا ردَطتَِ خؤ ىُكُ،
ُٓطُس تُ ػًاٌ ىُبً تؤ ٍُمِ جىسيًَ ظاٌ سِؤريًا
بطشٍُّ ،ما ٍيذَكا ردَطتًًَ خؤ ىُكُ ،و ل
دووماًًٍَِ بشا ُٓص ًٍظِ دكُو رتُ كى تؤ مً ر
دوعايًًَ خؤ يًًَ ضاك ربريىُكِ .
حُريَكشَّ تُ بؤ خىدَّ | أبى بكش كىضش
1432ه  2010 -و
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روذيًَن سىوننةت:
ّ
ُٓو سِؤريًُىُ ُٓويًَ مشؤظ خىَ ثَِ ىًَضيكِ خىد َ
دكُت ،بُىلَ ىُ ُٓسكُ (فرض) ل طُس مىطمناىِ،
ٓاىكى مىطمناٌ ب ىُطشتيا ظاٌ سِؤريًا طىىيٍُكاس
ىابًنت ،و ٍُسوَطا ثًَغُمبُسّ طالظ ىلَ بً بُسَّ
مىطمناىا يَِ دايًَِ ،دا ظاٌ سوريًا ردَطتًًَ خؤ
ىُكٌُ ربُس خًَشا واٌ يا مُصٌ .ر واٌ سِؤريًًَ
طىىيُت ُٓويًَ ثًَغُمبُسّ طالظ ىلَ بً بُسَّ مُ
دايًَِ ُٓ ،ظُىُ -:
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 -1رِؤذى طرتنا رِؤذا عةرةفىَ ( صيام يوم عرفة ) :
ئةو ذى رِؤذا نةهًًَة ذ هةيظا ( ذى احلجة ) -روذا
بةرى عةيدا حاجًا – و ئةظ ضةندة ذى نة بؤ وى
كةسى ئةوىَ ل حةججىَ بًت .
بابَِ قُتادَّ خىدَّ رَّ سِاصّ بًت دبًَزيت
ِ
ثًَغُمبُسَّ خىدَّ طالظ ىلَ بً طىت (  ...صيَامُ
ِ
ِ
ِ
يَ ْوم عَرَفَةَ أَحْتَسبُ عَلَى َّاللو أَ ْن يُ َكفِّرَ السَّنَةَ الَِِّت قَبْلَوُ
وَالسَّنَةَ الَِِّت بَعْدَهُ ًٓ ) ...نامَِ مىطمه ُٓظ حُديظُ
يا ظُطىٍاصتِ رماسَ(.)6611
ػشؤظُكشىا حُديظَِ ِ /سؤرّ طشتيا سِؤرا عُسَفَِ
ّد
ّ و طاال ثؼتِ و َ
ّ طىىيًًٍَُ طاال بُسّ و َ
خىد َ
غُفشييًت ،بُىلَ ٍُس وَكى مُ طىتِ ُٓظ ضُىذَ ىُ
بؤ وّ كُطًًُ ُٓوَّ ل حُججَِ بًت ،بُلكى
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ثًَغُمبُسّ طالظ ىلَ بً ل وَّ طاال ضىويُ حُجج َِ
ِسؤرا عُسَفَِ ب سِؤرّ ىُبىو ،عُبذولال كىسَّ
عُبباطِ خىدَّ رَّ سِاصيبًت طىت ثًَغُمبُسّ
طالظ ىلَ بً وَكِ ضىويُ حُججَِ سِؤرا عُسَفَِ ب
ِسؤرّ ىُبىو (بيًَشَ صُحًحا تىسمضّ يا ًٓنامَِ
ُٓلباىِ رماسَ  .( 750و ركاسَّ ثًَغُمبُسّ طالظ َىل
بً دياسدبًت كى طىىيُتُ بؤ وّ مشؤظَِ ل
حُجج َِ ُٓظ َِ سِؤريً َِ ىُطشيت .
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 -2رِؤذى طرتنا رِؤذا عاشىرائىَ ( صيام يوم
عاشوراء )  :ئةو ذى رِؤذا دةهىَ ية ذ هةيظا
مىحةرةمىَ ( احملرم )
بابَِ قُتادَّ خىدَّ رَّ سِاصيبت دبًَزيت:
ثًَغُمبُس طالظ ىلَ بً طىت (  ...صَِٔاوُ َٓ ِْوِ عَاطُْزَاَٛ
ب عَلَ ٙاللَُِّ َأ ٌِ ُٓ َكفِّسَ الشََّيَ٘ الَّتِ ٙقَبِلَ ُ ) ...
َأحِتَشِ ُ
ًٓنام َِ مىطمه ُٓظ حُديظُ يا ظُطىٍاصتِ
رماسَ(. )6611
ػشؤظُكشىا حُديظَِ ِ /سؤرّ طشتيا سِؤرا عاػىسآَِ
خىدَّ طىىيًًٍَُ طاال بُسّ وَّ د غُفشييًت.
ٍُسوَطا ر طىىيُتًًَُ مشؤظَِ مىطمناٌ ِسؤرَكَِ بُسّ
وَّ ياٌ سِؤرَكَِ ثؼتِ وَّ ب سِؤرّ بًت .
عُبذولاليَِ كىسَّ عُبباطِ خىدَّ ر سِاصيبًت
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طىت :دَمَِ ثًَغُمبُس طالظ ىلَ بً سِؤرا عاػىسآ َِ
ب ِسؤرّ بىوّ ،ضُىذَكا ر طُحابا طىتً يا
ثًَغُمبُسَّ خىدَّ ٍيذيكُ( فممُ وجىًٍيُ ) ظَِ
ِسؤرَّ طُلُك مُصىذكٌُ ،ثًَغُمبُسّ طالظ ىلَ بً
طىتُٓ :طُس ُٓص مامُ طاخ ٍُتا طاال بًََت ُٓص
دَّ سِؤرا ىٍَُِ رّ ب ِسؤرّ مبٓ ،اىكى سِؤرا (ىُه و
دَه) رٍُيظا مىحُسَمَِ ُٓوا دبًَزىَِ (تاطىعاْ
وعاػىساْ) (بيًَشَ صُحًحا مىطمنِ .) 2722و صاىا
دبًَزٌ دسوطتُ مشؤظَِ مىطمناٌ سِؤرا ىٍَُِ ياٌ سِؤرا
ياصدَّ ب ِسؤرّ بًت دطُل سِؤرا دٍََِ (عاػىسآَِ)
; ضىىكى مُسَما ثًَغُمبُسّ طالظ ىلَ بً ُٓو بىو كى
ىُ ث َِ كشيا (مخالفة) فممُ وجىًًٍاٌ بكُت .
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 -3رِؤذى طرتنا رِؤذا دوو شةمبىَ و ثًَنج شةمب َى (
صيام يوم االثنني واخلنيس ) :
ّعً عاٜظ٘ زضٕ اهلل عيَا قالت كاٌ زسْل اهلل
صل ٙاهلل علُٔ ّسله ٓتخس ٚصْو االثيني
ّاخلنٔص ( ًٓنامَِ ىُطآِ و ٓنب ماجُّ و
تىسمضٍ ُٓظ حُديظُ يا ظُطىٍاطتِ وًٓنامَِ
ُٓلباىٌ ُٓظ حُديظُ يا دسوطت كشّ د -صحًح
الرتغًب والرتًٍب رماسَ ) 1044
ػشؤظُكشىا حُديظَِ  /عآًؼا دَيكا مىطمناىا
خىدَّ رَّ سِاصّ بًت دبًَزيت :ثًَغُمبُسّ طالظ َىل
بً سِؤريًَ دوو ػُمب و وثًَيج ػُمبا ب سِؤرّ د
بىوٓ ،اىكى ُٓظ ٍُسدوو سِؤرَ د ٍُلبزاستً ر ُٓييًًَِ
بؤ سِؤرّ طشتيَِ  .و دَمَِ ثشطًاس ر ثًَغُمبُسّ
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ّ سِؤرّ طشتيا ظاٌ
طالظ َىل بً ٍاتًُ كشٌ ر بؤ ُٓطُس َ
ٍُسدوو سِؤرا ،ثًَغُمبُسّ طالظ ىلَ بً دياسكش و
طىت ( :تعسض األعنال ْٓو االثيني ّاخلنٔص ،
فأحب أٌ ٓعسض عنلٕ ّأىا صاٜه ) ٍيذيكُ
ِسؤريًَ دوو ػُمب و ثًَيج ػُمبَِ ىُ كاسَّ مشؤظِ ل
ظاٌ ٍُسدوو سَؤرا دًٍَيُ بُسضاظكشٌ ،ظًَجا مً
دظًَت كاسَّ مً بًََتُ بُسضاظكشٌ و ُٓص يَِ ب
ِسؤرّ مب ُٓ .ظ حُديظُ يا ٍاتًًُ ظُطىٍاطنت
رالَّ ًٓنامَِ تىسمضّ و ًٓنامَِ ُٓلباىِ ُٓظ
حُديظُ يا دسوطت كشّ د -صحًح الرتغًب
والرتًٍب رماسَ .-1041
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 -4رِؤذى طرتنا سىَ رِؤذان ذ هةيظىَ :
(أبى ذر)ّ خىدَّ رَّ سِاصّ بًت طىت:
ثًَغُمبُسّ طالظ ىلَ بً طىت( :مً صاو ثالث٘ أٓاو
مً كل طَس فرلك صْو الدٍس فأىزل اهلل عز
ّجل تصدٓق ذلك يف كتابُ ( مً جا ٛباحلشي٘ فلُ
عظس أمثاهلا ،فالْٔو بعظسٗ أٓاو) ٓنب ماجُّ ُٓظ
حُديظُ يا ظُطىٍاطتِ ،و ًٓنامَِ ُٓلباىِ ُٓظ
حُديظُ يا دسوطت كشّ د ثُستىكا خؤ دا -
اإلسواْ ( . ) 102 / 4
ػشؤظُكشىا حُديظَِ ُٓ /و كُطَِ ٍُيظ َِ ط َِ
ِسؤراٌ ب سِؤرّ بًت ٍُس وَكى ُٓو طاىلَ ٍُمًًَِ ب
ِسؤرّ بىوّ ،و خىدَّ بؤ ساطتًًا ظَِ طىتيَِ ُٓظ
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ٓايُتُ ًٓياتُ خىاسَّ (مً جا ٛباحلشي٘ فلُ عظس
أمثالُ ) سْزٗ األىعاو اآلٓ٘ ُٓ ،160و كُط َِ
خًَشَكَِ بكُت دَّ بؤ وّ ب دَه خًَشاٌ ًٍَتُ
ىظًَظني ،و ُٓطُس خًَشا ٍُس سِؤرَكَِ ب خًَشا دَه
ِسؤراٌ بًت ،دَّ طشتيا خًَشا طَِ سِؤراٌ ر ٍُس
ٍُيظُكَِ ٍيذّ خًَشا سِؤرّ طشتيا ٍُيظَِ بًت ،و
طشتيا طَِ سِؤراٌ ر ٍُس ٍُيظُكَِ ٍُس وَكى مشؤظ
طاىلَ ٍُمًًَِ ب سِؤرّ بىوّ ،و ُٓطُس ُٓظ سِؤرَ
بًََيُ طشتً ل سِؤرا(  15-14-13أٓاو البٔض ) ر
ٍُس ٍُيظُكَِ طُلُك باػرتَ ربُسكى ضُىذ حُديع
يًًَ ٍاتًيُ ظُطىٍاطنت ب فُصىلَ (فضل) ِسؤرّ
طشتيا ظاٌ ٍُس طَِ ِسؤراٌ  .و ٍُسوَطا دسوطتُ رّ
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مشؤظ ر غُيشّ ظاٌ سِؤراٌ (  )15 -14 -13ب
سِؤرّ بًت ر سِؤريًَ ٍُيظ َِ .

ىل (
 -5رِؤذى طرتنا شةش رِؤذان ذ هةيظا شةوا َ
صيام ستة أيام من شوال ) :
بابَِ ُٓيىبَِ ُٓىظاسّ خىدَّ رَّ سِاصّ بًت
طىت :مً طىه ل ثًَغُمبُسّ بىو (طالظ ىلَ بً)
طىتَ ( :مًِ صَاوَ َزمَضَاٌَ ثُ َّه أَتَِبعَ ُ سِتِّا ِمًِ َطَّْالٍ
كَاٌَ َكصَِٔاوِ الدٍَِّسِ ) ًٓنامَِ مىطمه ُٓظ حُديظُ يا
ظُطىٍاطتِ رماسَ (. )1164
ػشؤظُكشىا حُديظَِ ُٓ /و كُطَِ سَمُصاىَِ ب
سِؤرّ بًت و ثؼتِ ًٍيطَِ ػُش سِؤراٌ ر ٍُيظا
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ػُواىلَ رّ ب سِؤرّ بًت ٍُس وَكى ُٓو وَّ طاىلَ
ٍُمًً َِ ب سِؤرّ بىوّ .

 -6رِؤذى طرتنا نةه رِؤذان ذ هةيظا زى احلًجة (
صيام تسع ذي احلجة ) ،ئةو ذى هةر نةه روذيَن
دةستجًَكا هةيظا زى احلًجةنة  ،ئانكى هةر نةه
روذيَن بةرى عةيدا حاجًًا نة .
ُٓظ ٍُس ىُه سِؤرَ دَطتجًَذكٌُ ر سِؤرا ًَٓكَِ ل
ٍُيظا صّ احلًجُ و ٍُتا سِؤرا ىٍَُِ ُٓو رّ سِؤرا
عُسَفًًَُ ،ثًَغُمبُسّ طالظ ىلَ بً بُسَّ مىطمناىاٌ
ر ٓىمُتا خؤ يَِ دايًُ ظاٌ ىُه سِؤراٌ كى كاسَّ
ضاك تًَذا بكٌُ ،ضىىكى كاسَّ ضاك دظاٌ سِؤراىذا
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ّ مُصٌ
ضًَرتتشيً كاسَ ل دَظ خىدَّ ،و خىدا َ
ّ ضاك دكُت دظاٌ سِؤراىذا .
طُلُك حُر كاس َ
عً ابً عباض أٌ الييب صل ٙاهلل علُٔ ّسله قال
(ما مً أٓاو العنل الصاحل فَٔا أحب إىل اهلل مً
ٍرِ األٓاو ٓعين أٓاو العظس قالْا ٓا زسْل اهلل ّال
اجلَاد يف سبٔل اهلل قال ّال اجلَاد يف سبٔل اهلل إال
زجل خسج مبالُ ّىفشُ ثه مل ٓسجع مً ذلك
بظٕٓ )ٛنب ماجُّ ُٓظ حُديظُ يا ظُطىٍاطتِ
وًٓنامَِ ُٓلباىِ ُٓظ حُديظُ يا دسوطت كشّ د-
االسواْ -دا رماسَ (. )953
ّ
ػشؤظُكشىا حُديظَِ  /عُبذولالّ كىس َ
عُبباطِ خىدَّ رَّ سِاصّ بًت طىت :ثًَغُمبُسّ
طالظ ىلَ بً طىت :ض سِؤر ىًيً كاسَّ ضاك تًَذا كى
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خىدَّ طُلُك حُرَّ بكُت ر كاسَّ ضاك دظاٌ
ِسؤراىذا ،طىتً يا ثًَغُمبُسَّ خىدَّ خؤ جًَاد رّ
د سيًَا خىديَذا ،طىت خؤ جًَاد رّ دسيًَا
خىديَذا ،ىلَ ُٓو مشؤظُ تَِ ىُبًت يَِ ب مال و
ّ
طًاىَِ خؤ دسيًَا خىديَذا دَسكُظتِ و ض ر َ
ىُصفشيتٓ ،اىكى ىُ طًاىَِ وّ صفشّ و ىُماىلَ وّ
صفشّ ،بشا ُٓص دبًَزو ض طىماٌ ىًيً كى سِؤرّ طشتً
كاسَكَِ طُلُكَِ ضاكُ ،ظًَجا سِؤرّ طشتيا ظاٌ
سِؤراٌ خًَشَكا مُصىُ ،و خمابً مشؤظ ظَِ خًَشا مُصٌ
ر دَطتًًَ خؤ بكُتُٓ ،ص ًٍظِ دكُو خىدَّ ظِ
ّ ضاك ب سصق َِ مُ بكُت .
كاس َ
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 -7روذى طرتنا روذةكىَ دريًَا خىديَدا :
ّعً أبٕ سعٔد اخلدزٖ زضٕ اهلل عيُ قال :
قال زسْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ ّسله  " :مً صاو
ْٓما يف سبٔل اهلل بعّد اهلل ّجَُ عً الياز سبعني
خسٓفا " ًٓنامَِ بىخاسّ ومىطمه ُٓظ حُديظُ يا
ظُطىٍاطتِ ( بىخاسّ رماسَ  – 2840مىطمه رماسَ
. ) 2769
ػشؤظُكشىا حُديظَِ  /بابَِ طُعًذَّ خذسّ
خىدَّ رَّ سِاصّ بًت طىت :ثًَغُمبُسّ طالظ َىل
بً طىتٍُ ( :س كُطُكَِ سِؤرَكَِ بؤ خىدَّ ب
ِسؤرّ بًت خىدَّ دَّ حُفتَِ ثايًضا ( ٓاىكى
حُفت َِ طاال ) وّ ر ٓاطشَّ جٍُييُم َِ دويشكُت .
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 -8روذى طرتنا روذةكىَ و خؤارنا روذةكىَ ( صوم
يوم وإفطار يوم ) :
َعًِ عَ ِبدَ اللَُِّ ِبًَ َعنِسٍ قَالَ :قَالَ لِٕ زَسُْلُ اللَُِّ
صَلَّ ٙاللَّ ُ عَلَُِِٔ َّسَلَّهَ (َأحَبُّ الصَِّٔاوِ ِإلَ ٙاللَُِّ
صَِٔاوُ دَا ُّدَ كَاٌَ َٓصُْوُ َٓ ِْمّا َُّٓفْطِسُ َٓ ِْمّا) ًٓنامَِ
بىخاسّ ُٓظ حُديظُ يا ظُطىٍاطتِ رماسَ
(.)3238
ػشؤظُكشىا حُديظَِ  /عُبذولاليَِ كىسَّ عُمشّ
ّ
طىت :ثًَغُمبُسّ طالظ ىلَ بً طىتُ مً :خىد َ
طُلُك حُر سِؤرّ طشتيا داوودّ (طالظ ىلَ بً)
دكُت ،دا ِسؤرَكَِ طشيت و سِؤرَكَِ خىوت ٓاىكى
ِسؤرَكَِ ب سِؤرّ بىو و سِؤرَك َِ ب َِ سِؤرّ بىو .
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ئةس هيظى دكةم ذ خودىَ كو
ئينيةتيَن دليَن مة ثاقذ بكةت ذ
رومةتييىَ  ،و طوتن و كزياريَن
مة بؤ وةجهىَ خؤيىَ ثريوس
حيسابكةت و ئيخالسىَ ب
رسقىَ مة بكةت ( ....ء امني )
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