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مقدمة 
 النبين، وخاتم المرسلين، سيد على والسالم والصالة العالمين، رب لله الحمد

 الطيبين، آله وعلى أجمعين، الخلق إلى المبعوث محمد المحجلين، الُغر   وقائد

 المؤمنين، وبعد، أمهات الطاهرات وأزواجه الطاهرين، وصحبه

فإن النصيحة من خصائص دين اإلسالم وهي وظيفة األنبياء الكرام؛ قال تعالى 

[ وقال 26ألعراف: ﴾ ]اُأَبل ُغُكْم ِرَساََلِت َرب ي َوَأنَْصُح َلُكمْ : ﴿|على لسان نوح 

﴾ ]األعراف: ُأَبل ُغُكْم ِرَساََلِت َرب ي َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِمينٌ : ﴿|على لسان هود 

َتُه َعَلى َخيِْر َما َيْعَلُمُه ملسو هيلع هللا ىلص: [، وقال 26 ا َعَليِْه َأْن َيُدلَّ ُأمَّ ي إَِلَّ َكاَن َحقًّ
ُه َلْم َيُكْن َنبِيٌّ َقبْلِ إِنَّ

ْم َشرَّ َما َيْعَلُمُه َلُهْم. َلُهْم، َوُينِْذَرهُ 
(1 )  

وغايته إرادة  ،دافعه الحب وهي عمل( 6)والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. 

ََل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلص: إخوة اإليمان؛ قال  وهي من لوازم للمسلمين، الخير

ُيِحبَّ أِلَِخيِه َما ُيِحبُّ لِنَْفِسِه. 
(3)
ه المرء لنفسه وإلخوانه القرب من وإن أعظم ما يحب، 

 وإن أخشى ما يخشاه العبد على نفسه وإخوانه البعد من الله ،الله تعالى وطاعته

  ومعصيته.

الدَللة على أبواب الخيرات ومغفرة السيئات  :وإن من أعظم أبواب النصح

 ،ضال وأعظمها ف ،ازمة شرف  األ أكثروإن  ؛واغتنام األماكن الفاضلة واألزمنة الفاضلة

ول القرآن، زا شهر رمضان الذي اختصه رب العالمين بشرف بدء نأجر   عظمهاوأ

 .(1611)أخرجه مسلم ( 1)

 .(23/ 5) واألثر َلبن األثير الحديث غريب في النهاية( 6)

 (.13أخرجه البخاري )( 3)
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ى لِلنَّاِس َوَبي نَاٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن{  }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِْزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهد 

 [165]البقرة: 

ُل < بيان عظيم فضله: في ملسو هيلع هللا ىلصالله قال رسول و َليَْلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن  إَِذا َكاَن َأوَّ

يُن، َوَمَرَدُة الِجن  
َياطِ َدِت الشَّ َوُفت َحْت  ،َفَلْم ُيْفَتْح ِمنَْها َباٌب  ،َوُغل َقْت َأْبَواُب النَّارِ  ،ُصف 

ر   َيا َباِغَي الَخيِْر َأقْبِْل، وَ  :َوُينَاِدي ُمنَادٍ  ،َفَلْم ُيْغَلْق ِمنَْها َباٌب  ،َأْبَواُب الَجنَّةِ  َيا َباِغَي الشَّ

ِه ُعَتَقاُء ِمَن النَّاِر، َوَذلَك ُكّل َليَْلٍة> .  َأْقِصْر، َولِلَّ
(1)
  

مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساب ا، إِيَمان ا َرَمَضاَن، َصامَ  َمنْ  :ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  وقال: َقاَل  َذنْبِِه.   ِمنْ  َتَقدَّ
(6 )
 

في فضلها }َليَْلُة اْلَقْدِر َخيٌْر ِمْن َأْلِف َشْهٍر{ فيه ليلة قال رب العالمين  وهو شهر

 [3]القدر: 

 إَِلَّ  َلُه، آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  وقد اختصه الله بأن افترض فيه عبادة قال في شأنها: ُكلُّ 

َياَم، بِِه.  َأْجِزي َوَأَنا لِي َفِإنَّهُ  الص 
(3)  

الك بن الحويرث م خسران وحسرة، عنوتضييعه  فضل ونعمة فاغتنام رمضان

المنبر فلما رقي عتبة قال: )آمين( ثم رقي عتبة أخرى ملسو هيلع هللا ىلص قال: صعد رسول الله  ÷

فقال: )آمين( ثم رقي عتبة ثالثة فقال: )آمين( ثم قال: < أتاني جبريل فقال: يا محمد 

 >. .... الحديثمن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت: آمين
(1)  

ة َل تسعها هذه السطور، ومع ذلك فأحوال الناس وفضائل هذا الشهر الكر يم جمَّ

في رمضان عجب من العجب، فمن الناس من يستقبله بأنواع القبائح وفنون الرذائل؛ 

 (193/ 1) الجامع صحيح في األلباني وصححه( 266) الترمذي رواه( 1)

 ( 959( ومسلم)36أخرجه البخاري )( 6)

 .(1151)(، ومسلم 1991أخرجه البخاري )( 3)

 (169/ 1) الحسان التعليقات في األلباني لغيره وصححه( 119) حبان ابن رواه( 1)
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ا، ومن الناس من يستقبله بفتور عجيب فال يكاد  فال يزدادون في رمضان إَل بعد 

ا وأكثره م عقال  هم السابقون يجتهد في عبادة أو يسارع إلى طاعة، وأعلى الناس قدر 

ا إلى الطاعة إَل  بالخيرات الذين َل يتركون سبيال  من الخير إَل طرقوه، وَل طريق 

ا إلى المعصية إَل سدوه وهجروه.    سلكوه، وَل باب 

وإذا كان رمضان هو شهر البذل والعطاء فقد رأينا أن نضرب في الخير بسهم وأن 

ما يعين إخواننا الدعاة على نصح الناس  نجمع من فضائل هذا الشهر وآدابه وأحكامه

 وإرشادهم إلى اغتنام رمضان وتعليمهم أظهر ما يحتاجون إليه فيه من آداب وأحكام.

 وقد قسمنا هذا الكتاب إلى أربعة فصول:

والعبادة؛ وقد ذكرنا فيه بعض أبواب  الطاعة شهر رمضان بعنوان :األول الفصل 

  .ريمالخير وأعمال البر في هذا لشهر الك

: وهو بعنوان مشاريع استثمارية؛ وقد ذكرنا فيه طرق تخلية النفس من الفصل الثاني

 .عيوبها وتحليتها بالعمل للحياة الباقية

بعنوان ختام شهر الصيام؛ وقد تحدثنا فيه عن أعمال العشر  الفصل الثالث:

وترك  األواخر والخروج بثمرة الطاعة،  وعقد العزم على المداومة على الصالحات

  .المنكرات

وهو فصل مخصص ألظهر المسائل الفقهية المتعلقة برمضان وما  الفصل الرابع:

 يتبعه من أحكام زكاة الفطر والعيد.

ونسأل الله أن يجزي خير الجزاء جامع هذا الكتاب وقارئه والمستفيد منه، وكل 

ا لوجهه وأَل  يجعل فيه من أسهم فيه بجهد، كما نسأله تعالى أن يجعله عمال خالص 

 للشيطان حظ ا وَل نصيب ا.

 والحمد هللا رب العالمین
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تمهيد

 الفرح والتهنئة بقدوم رمضان

ُر َأْصَحاَبهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللِه : َقاَل ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  ، َقْد َجاَءُكْم َرَمَضانُ <: ُيَبش 

َوُتْغَلُق فِيِه َأبَْواُب ، ُتْفتَُح فِيِه َأبَْواُب اْلَجنَّةِ ، َليُْكْم ِصيَاَمهُ افْتََرَض اللَُّه عَ ، َشْهٌر ُمبَاَركٌ 

يَاطِينُ ، اْلَجِحيمِ   (1)َمْن ُحِرَم َخيَْرَها َفَقْد ُحِرَم>. ، فِيِه َليَْلٌة َخيٌْر ِمْن َأْلِف َشْهرٍ ، َوُتَغلُّ ِفيِه الشَّ

 بشهرس بعضهم بعضا هذا الحديث أصل في تهنئة الناقال بعض العلماء: 

 أبواب بغلق المذنب يبشر َل كيف الجنان أبواب بفتح المؤمن يبشر َل رمضان، كيف

زمان؟.  الزمان هذا يشبه أين من الشياطين فيه يغل بوقت العاقل يبشر َل النيران، كيف

(6) 

 * شهر الشفاعة بالصيام والقرآن.

 تهجد.* شهر التراويح وال 

 * شهر التوبة وتكفير الذنوب. 

 * شهر تصفيد الشياطين. 

 أبواب الجحيم. فيه غلقت* شهر  

 أبواب الجنان.فيه فتح ت* شهر  

 * شهر الجود واإلحسان. 

 * شهر العتق من النيران. 

 (. 96/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )365/ 6رواه أحمد ) (1)

 (. 116لطائف المعارف َلبن رجب)ص:  (6)
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 * شهر ليلة القدر. 

 * شهر الدعاء. 

 * شهر الجهاد. 

 * شهر مضاعفة الحسنات. 

 ر.* شهر الصبر والشك 

رمضان  شهر من ليلة أول كان إذا <: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال ÷ هريرة أبي عن

 (1)أقصر >.  الشر باغي أقبل، و يا الخير باغي يا: مناد ينادي

يام؛  له، إَل آدم ابن عمل كلُّ  : <قال ملسو هيلع هللا ىلصاللَّه  رسول قال: قال ÷ ُهَرْيَرةَ  أبي عن الص 

 (6). >به أجزي لي، وأنا فإنه

ا؛ ُغِفرَ  إيمان ا رمضانَ  صام َمنْ : <قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ÷ ُهَرْيَرةَ  أبي عن  له واحتساب 

مَ  ما ا؛ ُغِفرَ  إيمان ا َقْدرِ ال ليلة قام ذنبه، وَمنْ  من َتَقدَّ مَ  ما له واحتساب   (3)>. ذنبه من َتَقدَّ

 واحتسابا، غفر إيمانا رمضان قام < من: قال ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن ÷ هريرة أبي عن

 (1)ذنبه >.  من تقدم ما له

 (. 193/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )266رواه الترمذي ) (1)

 (. 1151( ومسلم )1991) رواه البخاري (6)

 (. 929( ومسلم )6911رواه البخارّي ) (3)

 (. 959( ومسلم )39رواه البخاري ) (1)
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 عليَك : <قالأفضُل؟  العمل أيُّ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه رسول سأل أنَّه ÷ ُأمامةَ  أبي عن

ْوم؛ فإنَّه  (1). >له  ِعْدَل  َل بالصَّ

ائم <: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه رسول قال: قال ÷ ُهَرْيَرةَ  أبي عن  أفطر إذا: يفرحهما فرحتان للصَّ

 (6). >بصْومه  فرح ربَّه لقَي  فرح، وإذا

ا الَجنَّةِ  في إنَّ  : <قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي   عن ÷ َسْهل بن سعد عن اُن، يدخل له ُيَقاُل  َباب  يَّ  الرَّ

ائمونَ  منه ائموَن؟ فيقومون،  أين: غيرهم، ُيَقاُل  أحدٌ  منه يدخل القيامة، َل َيْومَ  الصَّ الصَّ

 (3)>. أحدٌ  منه يدخل ُأْغلَِق؛ فلم دخلوا غيرهم، فإذا أحدٌ  منه يدخل َل

ائمين: <قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ÷ سعدٍ  بن َسْهل عن  له الجنَّة، ُيقال في باٌب  للصَّ

يَّان، َل  شرب، وَمنْ  فيه دخل َمنْ . ُأْغلَِق  آِخرهم دخل غيرهم، فإذا أحدٌ  فيه يدخل الرَّ

ا يظمأ لم شرب  (1). >أبد 

ليلة >.  كل النار، وذلك من عتقاء < لله: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول الله  ÷ عن أبي هريرة

(5) 

يَامُ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   ، َعنِ ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي َعنْ   (1). النَّاِر > ِمنَ  َحِصينٌ  َوِحْصنٌ ، ُجنَّةٌ  < الص 

حه األْلَبانِي في صحيح الجامع )125/ 1رواه النَّسائي) (1)  (919/ 6( وصحَّ

 (. 1151( ومسلم )9196رواه البخاري ) (6)

 (. 1156( ومسلم )1692رواه البخارّي ) (3)

حه األْلَبانِي في صحيح الجامع )126/ 1النَّسائيُّ سنن النسائي ) رواه (1)  (. 969/ 6( وصحَّ

 (. 193/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )266رواه الترمذي ) (5)
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َيامُ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأنَّ : ^َعْمٍرو  بْنِ  اللهِ  َعبْدِ  َعنْ   َيْشَفَعانِ  َواْلُقْرآنُ  < الص 

َيامُ  َيُقوُل ، اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  لِلَْعبْدِ  َهَواِت  الطََّعامَ  َمنَْعُتهُ ، َرب   َأْي : الص  ْعنِي، بِالنََّهارِ  َوالشَّ  َفَشف 

يْلِ  النَّْومَ  َمنَْعُتهُ : اْلُقْرآنُ  َوَيُقوُل ، ِفيهِ  ْعنِي، بِاللَّ َعاِن >: َقاَل ، فِيهِ  َفَشف   (6). َفُيَشفَّ

ا؛ كان َفطَّرَ  َمنْ <: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه رسول قال: قال ÷ الُجَهنِي   خالدٍ  بن زيد عن  له صائم 

ائم َأْجرِ  من َينُْقُص  َل أنَّه َأْجِرِه، غير مثل  (3). >شيئ ا الصَّ

  َمْعَشرَ  < إِنَّا: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ^ َعبَّاسٍ  ابْنِ  َعنِ 
ِ
َل  َأنْ  ُأِمْرَنا اأْلَنْبَِياء  ُنَعج 

رَ  الَِة >.  ِفي َشَماِئلِنَا َعَلى َأْيَماَننَا ُسُحوَرَنا، َوَنَضعَ  إِْفَطاَرَنا، َوُنَؤخ   (1)الصَّ

ينُ  َيَزاُل  < ََل : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي َعنْ  ا الد  َل  َما َظاِهر   النَّاُس  َعجَّ

ُروَن >.  اْلَيُهوَد، َوالنََّصاَرى اْلِفطَْر، أِلَنَّ   (5)ُيَؤخ 

ُحورُ <: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه رسوُل  قال: لقا ÷ الُخْدِري   سعيدٍ  أبي عن  َبَرَكٌة؛ فال َأْكُلهُ  السَّ

؛ فإنَّ  من ُجْرَعة   أحدكم َيْجَرعَ  أن َتَدُعوُه، ولو
ٍ
 يصلُّون ومالئكته - وَجلَّ  عزَّ  - اللَّه ماء

رينَ  على  (2). >الُمَتَسح 

 (. 969/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )196/ 6رواه أحمد ) (1)

 (. 969/ 6لجامع )وصححه األلباني في صحيح ا، (191/ 6رواه أحمد ) (6)

حه األْلَبانِيُّ في صحيح الجامع )، (699رواه الت ْرِمِذي )(3)  (. 1995/ 6وصحَّ

 (. 151/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6992رواه أبو داود الطيالسي ) (1)

نه األَْلَبانِي في صحيح أبي داود )3653رواه أبو داود ) (5)  (. 161/ 9( وحسَّ

نه األلبانِي في صحيح الجامع )16/ 3) رواه أحمد (2)  (. 262/ 1( وحسَّ
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 (1)بركة >.  السحور في فإن < تسحروا: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال: قال ÷ مالك بن عن أنس

حور؛ فإنه بغداء عليكم: <قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي ، عن÷ َكِرب َمْعِدي بن الِمْقدام وعن  السُّ

 (6). >المبارك الغداء هو

 رمضان، ثمَّ  صام َمنْ : <قال ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه رسول إنَّ : قال ÷ األنصاري   أيوب أبي عن

اٍل؛ كان من ستًّا َأْتَبَعهُ  هر كصيام َشوَّ  (3). >الدَّ

 الصبر، وثالثة < شهر: يقول ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول سمعت: قال، ÷ هريرة أبي وعن

 (1)الدهر >.  صوم شهر كل من أيام

 شهر، من ألف من خير ليلة فيه لله <: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال ÷ هريرة أبي عن

 (5)حرم >.  قدف خيرها حرم

: قال عتبة رقي فلما المنبر ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول صعد: ، قال÷ الحويرث بن عن مالك

< : قال ثم( آمين: )فقال ثالثة عتبة رقي ثم( آمين: )فقال أخرى عتبة رقي ثم( آمين)

. . . آمين: قلت الله فأبعده له يغفر لمف رمضان أدرك من محمد يا: فقال جبريل أتاني

 (2). الحديث >. 

 (. 1995( ومسلم )1963رواه البخاري ) (1)

حه األْلَبانِي في صحيح الجامع )112/ 1رواه النَّسائي ) (6)  (. 956/ 6( وصحَّ

 (. 1121رواه ُمْسلِم) (3)

 (. 296/ 1( وصححها أللباني في صحيح الجامع)616/ 1رواه النسائي ) (1)

 (. 96/ 1( صحيح الجامع )169/ 1( رواه النسائي )5)

 (. 169/ 1( وصححه لغيره األلباني في التعليقات الحسان )119رواه ابن حبان ) (2)
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 األولى الدرجة رقى المنبر، فلما رقى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن: ÷ الله عبد بن جابر وعن

 يا: فقالوا". آمين: "فقال: الثالثة رقى ثم". . آمين: "الثانية، فقال رقى ثم". آمين: "قال

 األولى الدرجة رقيت < لما :مرات؟ قال ثالث" آمين: "تقول سمعناك! الله رسول

: فقلت. له يغفر ولم منه فانسلخ رمضان أدرك عبد شقي: فقال، ملسو هيلع هللا ىلص جبريل جاءني

 (1). . . الحديث >. . آمين

به،  والعمل الزور قول يدع لم < من: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال ÷ هريرة أبي عن

 (6)وشرابه >.  طعامه يدع أن في جةحا لله فليس

 صيامه من حظه صائم < رب: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال، ÷ هريرة أبي وعن

 (3). السهر > قيامه من حظه قائم ورب، والعطش الجوع

 أهل وصيام صيامنا بين ما َفْصُل : <قال ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه رسول أنَّ  ÷ العاص بن عمرو عن

َحر َأْكَلةُ : بالكتا >السَّ
(4). 

 َرُجاَلنِ  َأَتانِي إِذْ  َناِئمٌ  َأَنا < َبيْنَا: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : َقاَل  ÷ ُأَماَمةَ  عن َأبي

 ُمَعلَُّقونَ  َقْومٌ  َفِإَذا بِي انَْطَلَقا مَّ ثُ  <: َقاَل  اْلَحِديَث، َوِفيهِ  َوَساَق  بَِضبَْعيَّ > َفَأَخَذا

 (. 619رواه البخاري في األدب المفرد وصححه األلباني في صحيح األدب المفرد )ص:  (1)

 (. 1993رواه البخاري ) (6)

 (. 252/ 1صححه األلباني في صحيح الجامع )(، و393/ 6رواه أحمد ) (3)

 (. 6291رواه ُمْسلٌِم) (1)
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َقةٌ  ا، ُقلُْت  َأْشَداُقُهمْ  َتِسيُل  َأْشَداُقُهمْ  بَِعَراِقيبِِهْم، ُمَشقَّ ؟ َقاَل  < َمنْ : َدم 
ِ
 : َهُؤََلء

ِ
 َهُؤََلء

ِذينَ  ةِ  َقبَْل  ُيْفطُِرونَ  الَّ  (1). . . الحديث>. . َصْوِمِهمْ  َتِحلَّ

: المفلس؟ > قالوا ما < أتدرون: قال، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول ، أن÷هريرة  أبي عن

 القيامة يوم يأتي أمتي من المفلس < إن: متاع، فقال وَل له درهم َل من فينا المفلس

 دم هذا، وسفك مال هذا، وأكل هذا، وقذف شتم قد بصالة، وصيام، وزكاة، ويأتي

 قبل حسناته فنيت حسناته، فإن من حسناته، وهذا من هذا هذا، فيعطى هذا، وضرب

 (6)النار >.  في طرح عليه، ثم فطرحت خطاياهم من أخذ عليه ما يقضى أن

تِي ِمنْ  اَأْقَوام   أَلَْعَلَمنَّ  <: قال ، أنهملسو هيلع هللا ىلص النبي عن، ÷ثوبان  عن  َيْومَ  َيأُْتونَ  ُأمَّ

ا، تَِهاَمةَ  ِجبَالِ  َأْمَثالِ  بَِحَسنَاٍت  اْلِقَياَمةِ  ا َهَباء   َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َفَيْجَعُلَها بِيض   َقاَل " َمنُْثور 

ِهمْ  َلنَا، ِصْفُهمْ  اللَِّه، َرُسوَل  َيا: َثْوَبانُ   َأَما: "َقاَل . َنْعَلمُ  ََل  َوَنْحنُ  ِمنُْهمْ  َنُكونَ  ََل  َأنْ  َلنَا، َجل 

يْلِ  ِمنْ  َوَيأُْخُذونَ  ِجلَْدتُِكْم، َوِمنْ  إِْخَواُنُكْم، إِنَُّهمْ   إَِذا َأْقَوامٌ  َوَلِكنَُّهمْ  َتأُْخُذوَن، َكَما اللَّ

 (3)>. انَْتَهُكوَها اللَّهِ  بَِمَحاِرمِ  َخَلْوا

 .

 ولياليه أيامه يستثقلونه، ويعدون أنهم هو الشر وبغاة الغفلة أهل يرتكبه شر أول إن

 .اللذات الشهوات، ويمنعهم عنهم يحجب رمضان وساعاته، ألن

 .

/ 1( وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )1962( وابن خزيمة )3693( رواه النسائي )1)

566 .) 

 (. 6561رواه مسلم ) (6)

 (. 699/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1615( رواه ابن ماجه )3)
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 يجاهرون يصومون، بل َل أصال ، ألنهم رمضان يستثقلون َل من الشر بغاة ومن

 في هؤَلء شركاء ومن. الله عباد من الله، وَل من حياء الطرقات، دون في بالفطر

 بغير المفطرين بالفاسقين لترحب محالهم يفتحون الذين المطاعم أصحاب الوزر

 أمامة أبي عن، ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله الله ومعصية والعدوان اإلثم على عذر، ويعاونونهم

 َفَأَخَذا َرُجالَنِ  َأَتانِي إِذْ  اِئمٌ نَ  َأَنا < َبيْنَا: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : َقاَل ، ÷ الباهلي

< بَِعَراِقيبِِهْم،  ُمَعلَُّقونَ  َقْومٌ  َفِإَذا بِي انَْطَلَقا ُثمَّ  <: َقاَل  اْلَحِديَث، َوِفيهِ  َوَساَق  بَِضبَْعيَّ

َقةٌ  ا، ُقلُْت  َأْشَداُقُهمْ  َتِسيُل  َأْشَداُقُهمْ  ُمَشقَّ ؟ َقاَل  َمنْ : َدم 
ِ
 : َهُؤََلء

ِ
 ُيْفطُِرونَ  ِذينَ الَّ  َهُؤََلء

ةِ  َقبَْل   ولو الشمس غروب قبل يفطرون من وعيد هذا كان فإذا (1)َصْوِمِهْم >.  َتِحلَّ

 كله؟! اليوم يفطر بمن معدودات، فكيف بدقائق

 أنه عذر بال رمضان صوم ترك من أنَّ  مقرر المؤمنين وعند: الذهبي الحافظ قال

. واَلنحالل الزندقة به إسالمه، ويظنون يف َيُشّكون الخمر، بل ومدمن الزاني من شرٌ 

(6) 

 كبرى، قال جريمة من يتوب َل الذي الصالة تارك رمضان في الشر بغاة وأعظم

 ﴾ اْلُمَصل ينَ  ِمنَ  َنُك  َلمْ  َقاُلوا (16) َسَقرَ  ِفي َسَلَكُكمْ  َما﴿  تاركها شأن في سبحانه الله

 [13، 16: المدثر]

ُجلِ  < َبيْنَ : َيُقوُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : ^ اللهِ  َعبْدِ  بْن َجابِر وعن  َوَبيْنَ  الرَّ

ْركِ  الَِة >.  َتْركُ  َواْلُكْفرِ  الش   (3)الصَّ

/ 1( وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )9191( وابن حبان )3693النسائي ) رواه (1)

بُْع: الَعُضُد. 566  ( والضَّ

 (. 163/ 1بريقة محمودية ألبي سعيد الخادمي الحنفي ) (6)

 (. 66( رواه مسلم )3)
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ِذي < الَعْهدُ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ َأبِيهِ  ُبَرْيَدَة، َعنْ  بْنِ  اللَّهِ  وعن َعبْدِ   الَّ

الَُة، َفَمنْ  نَُهمُ َوَبيْ  َبيْنَنَا  (1)َكَفَر >.  َفَقدْ  َتَرَكَها الصَّ

ا المفروضة الصالة ترك أن المسلمون يختلف َل: ‘ ابن القيم وقال  من عمد 

 النفس، وأخذ قتل إثم من أعظم الله عند إثمه الكبائر، وأن وأكبر الذنوب أعظم

 وسخطه الله وبةلعق متعرض الخمر، وأنه وشرب والسرقة الزنا إثم األموال، ومن

 (6). واآلخرة الدنيا في وخزيه

 .

 في الله أَمةَ  يا الله فاتق. . . بالزينة المتبرجات الكريم الشهر هذا في الشر بغاة ومن

 قلوبهم لتفسدي إليهم ِ الشيطان رسول تكوني الصائمين، وَل الله عباد نفِسِك، وفي

ِي قَ  صيامهم، بل وتشوشي  بالحجاب فاستتري وَلبد خرجِت  بيتك، فإن في ر 

 .اإلسالم بآداب الكامل، وتأدبي

َأَرُهَما،  َلمْ  النَّارِ  َأْهلِ  ِمنْ  < ِصنَْفانِ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ 

 ُمِميالٌَت  َعاِرَياٌت  َكاِسَياٌت  نَِساءٌ النَّاَس، وَ  بَِها َيْضِرُبونَ  اْلبََقرِ  َكَأْذَناِب  ِسَياطٌ  َمَعُهمْ  َقْومٌ 

 ِريَحَها، َوإِنَّ  َيِجْدنَ  اْلَجنََّة، َوََل  َيْدُخلْنَ  اْلَماِئَلِة، ََل  اْلُبْخِت  َكَأْسنَِمةِ  َماِئالٌَت، ُرُءوُسُهنَّ 

 (3)َوَكَذا >.  َكَذا َمِسيَرةِ  ِمنْ  َلُيوَجدُ  ِريَحَها

 الشر، فإن بغاة يا أقصروا. . . رمضان في ليلة أول من يناديكم المنادي إن

ِذينَ  إِنَّ : ﴿تعالى لبالمرصاد، قال ربكم فإن أصررتم  فِي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  َأن ُيِحبُّونَ  الَّ

ِذينَ  نَْيا ِفي َألِيمٌ  َعَذاٌب  َلُهمْ  آَمنُوا الَّ  .(19: النور) ﴾َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 (. 322/ 1( وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )6261( رواه الترمذي )1)

 (. 31الصالة وأحكام تاركها َلبن القيم)ص:  (6)

 (. 6166رواه مسلم ) (3)
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وا: الصائمون المسلمون أيها و يا  الفاسدة والصحف وسائل اإلعالم من ِفرُّ

: فيهم الله قال ممن الله، إنهم إلى الطريق قطاع هم الفنانين األسد، إن من فراركم

 :، وقال(661: البقرة)﴾ بِِإْذنِهِ  َواْلَمْغِفَرةِ  اْلَجنَّةِ  إَِلى َيْدُعوَ  َواللهُ  النَّارِ  إَِلى َيْدُعونَ  ُأْوَلِئَك ﴿

بَعَ  ِذْكِرَنا َعن َقلَْبهُ  َأْغَفلْنَا َمنْ  ُتطِعْ  َوََل ﴿  ، وقال(66: الكهف)﴾ُفُرط ا َأْمُرهُ  َوَكانَ  َهَواهُ  َواتَّ

ِذينَ  َوُيِريدُ  َعَليُْكمْ  َيُتوَب  َأن ُيِريدُ  َواللهُ : ﴿تعالى َهَواِت  َيتَّبُِعونَ  الَّ  َمياْل   َتِميُلواْ  َأن الشَّ

ا يم 
َف  َأن للهُ ا ُيِريدُ  (69) َعظِ ا اإِلنَسانُ  َوُخلَِق  َعنُكمْ  ُيَخف   .(69: 66 النساء) ﴾َضِعيف 

 إِنَّ  ِعلْمٌ  بِهِ  َلَك  َليَْس  َما َتْقُف  َوَلَ : ﴿وتعالى تبارك قوله الصائم الله عبد يا فتذكر

ْمعَ   الفن أهل، و(32 اإلسراء)﴾ َمْسُؤوَل   َعنْهُ  َكانَ  ُأولِئَك  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّ

 تشاركهم مسلم؟! وكيف وأنت تطاوعهم األذن، فكيف العين، وزنا زنا إلى يدعونك

 صائم؟! وأنت

 ََل : ﴿الذين الرحمن عباد من أنتم والراقصات، أين الممثالت أمام عاكفين ويا

ورَ  َيْشَهُدونَ  وا َوإَِذا الزُّ وا بِاللَّْغوِ  َمرُّ ا َمرُّ ِذي﴿، (96 الفرقان)﴾ كَِرام   اللَّْغوِ  َعنِ  ُهمْ  نَ َوالَّ

 الصيام تشريع من الحكمة - وتعالى سبحانه - الله بين ، لقد(3 المؤمنون)﴾ ُمْعِرُضونَ 

َها َيا: ﴿- وجل عز - قوله في ِذينَ  َأيُّ َيامُ  َعَليُْكمُ  ُكتَِب  آَمنُواْ  الَّ ِذينَ  َعَلى ُكتَِب  َكَما الص   الَّ

 .(163 لبقرةا) ﴾َتتَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  َقبْلُِكمْ  ِمن

 الّتَقى ذاكَ  وكبيَرها               صغيَرها الذنوَب  َخّل 

 يَرى ما يحَذرُ  الشوكِ            أرضِ  فوَق  كماشٍ  واصنع

 الَحَصى ِمنَ  الجباَل  إنّ                     صغيرة   َتْحِقَرنَّ  َل

َيامُ : ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال ولقد  نخشاه، وننال ما كل بها نتَِّقي وقاية أي ُجنَّة > < الص 

 في بصرها، ولألذن في نطقِه، وللعين في للَّسان وقاية نتمناه، فالصوم ما كل به

 ُصْمَت  إذا: ^ الله عبد بن جابر قال، عنه ُنِهي ما تتقي الجوارح كل سماعها، وهكذا
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 عليك الجار، وليكن أذى والمآثم، ودع الكذب عن ولساُنك وبصرك سمُعك فليصم

 .سواء   صوِمك ويَوم فطرك يوم تجعل صومك، وَل ميو وسكينة وقارٌ 

 .

ا بَّْعُضُكم َيْغتَب َوََل : ﴿تعالى قال فقد  َميْت ا َأِخيهِ  َلْحمَ  َيأُْكَل  َأن َأَحُدُكمْ  َأُيِحبُّ  َبْعض 

ُقوا َفَكِرْهُتُموهُ  اٌب  اللهَ  إِنَّ  اللهَ  َواتَّ ِحيمٌ  َتوَّ ، ÷ُهَرْيَرَة  َأبِي وَعنْ ، (16 الحجرات) ﴾رَّ

 < ِذْكُركَ : َأْعَلُم، َقاَل  َوَرُسوُلهُ  اللهُ : َقاُلوا اْلِغيبَُة؟ > َما < َأَتْدُرونَ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأنَّ 

َتُقوُل،  َما يهِ فِ  َكانَ  < إِنْ : َأُقوُل؟ َقاَل  َما َأِخي ِفي َكانَ  إِنْ  َأَفَرَأْيَت  ِقيَل  َيْكَرُه > بَِما َأَخاكَ 

 (1)َبَهتَُّه>.  َفَقدْ  ِفيهِ  َيُكنْ  َلمْ  اْغتَبَْتُه، َوإِنْ  َفَقدِ 

 أن عليه أحدا اغتاب من الكبائر، وأن من الغيبة أن خالف َل: ‘القرطبي وقال

 (6). وجل عز الله إلى يتوب

ا <: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَل ÷ َمالٍِك  بْنِ  َأنَسِ  وَعنْ    َلُهمْ  بَِقْومٍ  َمَرْرُت  بِي َج ُعرِ  َلمَّ

  َمنْ : َوُصُدوَرُهْم، َفُقلُْت  ُوُجوَهُهمْ  َيْخُمُشونَ  ُنَحاسٍ  ِمنْ  َأظَْفارٌ 
ِ
 ِجبِْريُل، َقاَل  َيا َهُؤََلء

 
ِ
ِذينَ  َهُؤََلء  (3). > َأْعَراِضِهمْ  ِفي النَّاِس، َوَيَقُعونَ  ُلُحومَ  َيأُْكُلونَ  الَّ

 بِلَِسانِهِ  آَمنَ  َمنْ  َمْعَشرَ  < َيا: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ÷ َلِمي  اأْلَْس  َبْرَزةَ  َأبِي وَعنْ 

يَمانُ  َيْدُخْل  َوَلمْ  بَعَ  َمنْ  َعْوَراتِِهْم، َفِإنَّهُ  َتتَّبُِعوا اْلُمْسلِِميَن، َوََل  َتْغَتاُبوا ََل  َقلَْبهُ  اإْلِ  اتَّ

 (1)َبيْتِِه >.  ِفي َيْفَضْحهُ  َعْوَرَتهُ  اللهُ  بِعْ َيتَّ  َعْوَرَتُه، َوَمنْ  اللهُ  َيتَّبِعُ  َعْوَراتِِهمْ 

ظْ  ُصْمَت  إذا: ÷ ذر أبو قال: قال قيس بن طليق وعن  استطْعَت. فكان ما فتحفَّ

 (1). صالة إلى إَل يخرج دخل، فلم صيامه يوم كان إذا طليق

 (. 6569( رواه مسلم )1)

 (. 339/ 12تفسير القرطبي ) (6)

 (. 962/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1696رواه أبو داود ) (3)

 (. 1363/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1669( رواه أبو داود )1)
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 (6). والكذب الغيبة صومه؛ فليتجنب له يسلم أن أحب من: قال مجاهد وعن

 :شاعرال وقال

نٌ  ِمنّي السمعِ  في يكنْ  لم إذا  منطقي َغٌض، وفي بصري . . . . وفي. . . َتَصوُّ

 َصْمُت 

ا فَحّظي ا ُصْمُت  إني: ُقلُت  وإن. . . والظمأ الجوعُ  صوِمي ِمن إذ   ُصْمُت  فما يوم 

ا  إلى العودة في الصادق للتفكير واسعة وساحة عظيمة فرصة رمضان إن: وأخير 
 الظلم من الصادقة الزور، والتوبة وشهادة الحرام أكل وترك، - وجل عز – الله

ا اللهِ  إَِلى َوُتوُبوا: ﴿- وجل عز – الله قال والنميمة، وقد والغيبة َها َجِميع   اْلُمْؤِمنُونَ  َأيُّ

 .(31: النور)﴾ ُتْفلُِحونَ  َلَعلَُّكمْ 

 ليلة كل في – وجل عز – نتوب؟ ولله متى شعري فليت رمضان في َنُتْب  لم فإن

 .النار من عتقاء رمضان من

 المباركْ  رمضانَ  شهرُ  وهذا. . . فيهِ  أحسنَْت  ما شعبانُ  َمَضى

 َبَواَركْ  واْحَذر أِفْق  بقيمتِها. . . جهال  األوقاَت  َضيَّع َمن فيا

ا اللذاِت  تفارُق  فسوف ا الموُت  وُيْخلى. . . قهر   داَركْ  منَك  يوم 

 مداَركْ  واجعْل  مخلصٍ  بتوبةِ . . . الخطاَيا ِمن استطعَت  ما تداَركْ 

 تداَركْ  َمن الجرائمِ  ذوي فخيرُ . . . جحيمٍ  ِمن السالمةِ  طلِب  على

 

 يا باغي الشر أقصر عن:

 الفطر عمدا والمجاهرة به.-

 (. 161/ 6المصنف َلبن أبي شيبة ) (1)

 (. 596/ 6الزهد لهناد بن السري ) (6)
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 سماع األغاني.-

 مشاهدة األفالم والمسلسالت والفوازير.-

 الغيبة والنميمة.- 

 النظر إلى المحرمات.- 

 درات.شرب الدخان والمخ-

 تضييع األوقات.- 

 التوسع في المباحات.-

 الصحبة السيئة.- 

 السب والشتم.-

 الدخول على المواقع اإلباحية.-
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- 

الصيام لم يشرعه الله تعالى تعذيبا للبشر وَل انتقاما منهم وإنما شرعه إيقاظا 

وتصحيحا ألجسامهم وتقوية إلرادتهم وتعويدا لهم على الصبر وتعريفا  ألرواحهم

لهم بالنعمة وتربية لمشاعر الرحمة فيهم وتدريبا لهم على كمال التسليم لله رب 

 :فمن فضائل الصيام، العالمين
 شيء:الصيام ال يعدله  -

ِه ، ÷ َعْن َأبِي ُأَماَمةَ  ُه َسَأَل َرُسوَل اللَّ َعَليَْك <َمِل َأْفَضُل؟ َقاَل: َأيُّ اْلعَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

ُه ََل ِعْدَل َلهُ  ْوِم َفِإنَّ ، ÷ ُأَماَمةَ  وَأبوفي لفظ لهما: قال . > ََل ِمثَْل َلهُ < : َأْو َقاَل >. بِالصَّ

ْوِم َفِإنَّ < ُيْدِخُلنِي اْلَجنََّة، َقاَل:  َقاَل: ُقلُْت: َيا َرُسوَل اللَِّه، ُمْرنِي بَِعَملٍ  ُه ََل َعَليَْك بِالصَّ

ِه ُمْرنِي بَِعَمٍل، َقاَل: > َعْدَل َلهُ  ُه ََل ِعْدَل َلهُ < ، ُقلُْت: َيا َرُسوَل اللَّ ْوِم َفِإنَّ  (1)>.  َعَليَْك بِالصَّ

ْهَوة َودفع النَّفس األمارة والشيطان: ‘قال السندي  ، َفِإنَُّه ََل مثل َلُه ِفي كسر الشَّ

 (2). بَأو ََل مثل َلُه ِفي َكثَْرة الثََّوا

  ويزيدُ  والفطنةَ  إذ هو يقوي القلَب : ‘قال المناوي 
ِ
، األخالق ومكارمِ  في الذكاء

 الذنوِب  موادُ  ه وانقلعْت شهواتُ  وانقمعْت  والشرِب  األكلِ  قلةَ  اعتادَ  المرءُ  وإذا صامَ 

 (3). جهةٍ  من كل   به الحسناُت  وأحاطْت ، وجهٍ  ن كل  في الخير مِ  ودخَل ، ن أصلهامِ 

 :ةنُجالصيام  -

يَاُم ُجنَّةٌ < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ   (4)>.  الص 

 .(321/ 5( وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي )6666( والنسائي )621/ 5رواه أحمد ) (1)

 .(125/ 1حاشية السندي على سنن النسائي ) (6)

 .(339/ 1فيض القدير ) (3)

 متفق عليه.  (1)
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ِه : قال، ÷ ُعثَْماَن بْن َأبِي الَْعاصِ وعن  َياُم ُجنٌَّة < َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اللَّ الص 

 (1)>.  ِمَن النَّاِر، َكُجنَِّة َأَحِدُكْم ِمَن اْلِقَتالِ 

هي الوقاية والستر عن النار وحسبك بهذا  > ُجنَّة<قوله : ‘د البر قال ابن عب

 (2). فضال للصائم

َهَواِت : ‘ بن الَْعَربِي  اَوَقاَل  ُه إِْمَساٌك َعِن الشَّ ْوُم ُجنَّة  ِمَن النَّاِر أِلَنَّ إِنََّما َكاَن الصَّ

َهَواِت   .َوالنَّاُر َمْحُفوَفٌة بِالشَّ

نَْيا َكاَن َذلَِك َفاْلَحا: ‘قال ابن حجر   َهَواِت ِفي الدُّ ُه إَِذا َكفَّ َنْفَسُه َعِن الشَّ ِصُل َأنَّ

ا َلُه ِمَن النار  (3). في اآْلِخَرةِ  َساتِر 

 :أجر الصائم على اهلل -

ْوَم، َفِإنَّهُ < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي   ÷َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ف لِي  ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه إَِلَّ الصَّ

ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعُف، اْلَحَسنَُة َعْشُر  <: وفي لفظ عند مسلم (4)>.  َوَأَنا َأْجِزي بِهِ 

ُه لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َيَدعُ  ْوَم، َفِإنَّ : إَِلَّ الصَّ  َأْمَثالَِها إَِلى َسبْعِماَئة ِضْعٍف، َقاَل اللُه َعزَّ َوَجلَّ

 (5)>. ِمْن َأْجلِي  َشْهَوَتُه َوَطَعاَمهُ 

ْوُم لِي < َكَفى بَِقْولِِه : ‘قال ابن عبد البر  َياِم َعَلى َساِئِر اْلِعَباَداِت > الصَّ . َفْضال  لِلص 

(6) 

 (969/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1239( وابن ماجه )6556رواه النسائي ) (1)

 (393/ 3اَلستذكار ) (6)

 (191/ 1فتح الباري َلبن حجر ) (3)

 (. 6921(، ومسلم)1691أخرجه البخاري) (1)

 (1151رواه مسلم ) (5)

 (196/ 1فتح الباري َلبن حجر ) (2)
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فالصيام وجميع األعمال لله، لكن لما كانت األعمال الظاهرة : ‘قال ابن بطال 

يه أحد إَل الله، فيثيبه عليه يشرك فيها الشطان بالرياء وغيره، وكان الصيام َل يطلع عل

 (1)على قدر خلوصه لوجهه، جاز أن يضيفه تعالى إلى نفسه. 

َياَم ََل َيْعَلُم َقْدَر ُمَضاَعَفِة َثَوابِِه إَِلَّ اللَُّه وهذا : ‘قال ابن رجب  َيُدلُّ َعَلى َأنَّ الص 

بْرِ  ُه َأفَْضُل َأنَْواِع الصَّ  (2). َعزَّ َوَجلَّ أِلَنَّ

 :كفارة للخطيئات الصوم -

ُجِل ِفي َأْهلِِه َوَمالِِه َوَجاِرِه، < : قالملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي  ، ÷ عن حذيفة بن اليمان ِفتْنَُة الرَّ

َدَقةُ  َياُم َوالصَّ الَُة َوالص  ُرَها الصَّ  على الحديث بقوله وقد ترجم البخاري (3)>.  ُتَكف 

اَرٌة() ْوُم َكفَّ  .َباُب الصَّ

، : ‘ قال الهروي القاري
ِ
ُجَل ُيبَْتَلى َوُيْمَتَحُن ِفي َهِذِه اأْلَْشَياء َواْلَمْعنَى َأنَّ الرَّ

َرَها  َوُيْسَأُل َعْن ُحُقوِقَها، َوَقْد َيْحُصُل َلُه ُذُنوٌب ِمْن َتْقِصيِرِه ِفيَها، َفيَنَْبِغي َأْن ُيَكف 

ي َئاِت﴾بِاْلَحَسنَاِت ; لَِقْولِِه َتَعاَلى: ﴿إِنَّ اْلَحَسنَاِت ُيْذهِ   (4). بَْن السَّ

 :خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك -

ِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  ٍد بَِيِدِه، َلُخُلوُف < َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ ِذي َنْفُس ُمَحمَّ َوالَّ

اِئِم َأطَْيُب ِعنَْد اللِه، َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِمْن ِريِح اْلِمْسِك   (5)>.  َفِم الصَّ

اِئمِ )قوله : ‘قال ابن عبد البر  يعني ما ، (، بضم الخاء وفتحهاَلُخُلوُف َفِم الصَّ

َأطَْيُب ِعنَْد اللِه، ): وقوله. يعتريه في آخر النهار من التغير وأكثر ذلك في شدة الحر

 (9/ 1شرح صحيح البخاري َلبن بطال ) (1)

 (312/ 6العلوم والحكم ) جامع (6)

 متفق عليه.  (3)

 (3162/ 6مرقاة المفاتيح ) (1)

 متفق عليه.  (5)
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ده من ريح يريد أزكى عند الله وأقرب إليه وأرفع عن(، َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِمْن ِريِح اْلِمْسِك 

. يحضهم عليه ويرغبهم فيه وهذا في فضل الصيام وثواب الصائم، المسك عندكم

(1) 
 للصائم فرحتان: -

اِئِم َفْرَحَتاِن َيْفَرُحُهَما: إَِذا َأْفَطَر < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ، ÷َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  لِلصَّ

ُه َفِرَح بَِصْومِ   (2)>. ِه َفِرَح، َوإَِذا َلِقَي َربَّ

ا: ‘قال القاضي عياض  ِه َفبَِما َيَراهُ  َأمَّ  َرب 
ِ
 نِ ْس وُح  الثواِب  نَ مِ  َفْرَحُتُه ِعنَْد لَِقاء

 
ِ
ِه َتَعاَلى َعَليِْه بَِتْوفِيِقِه لَِذلَِك الجزاء ِر نِْعَمِة اللَّ ا، ، َوَتَذكُّ  ِعنَْد ِفطِْرِه َفَسَبُبَها َتَماُم ِعَباَدتِهِ  َوَأمَّ

النفس  بعْت لما طُ وقد يكون معناه: ، َها ِمَن اْلُمْفِسَداِت َوَما َيْرُجوُه ِمْن َثَوابَِهاَوَسالََمتُ 

نع منه الصائم، وحاجته إلى ذهاب ألم الجوع األكل وما مُ  عليه من الفرح بإباحة لذةِ 

 (3). عنه

 :ال يدخل منه إال أهل الصيام الريانباب  -

اُن، < : ملسو هيلع هللا ىلصَل َرُسوُل اللِه َقاَل: َقا، ÷ َعْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ  يَّ ا ُيَقاُل َلُه الرَّ إِنَّ ِفي اْلَجنَِّة َباب 

اِئُموَن؟  اِئُموَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، ََل َيْدُخُل َمَعُهْم َأَحٌد َغيُْرُهْم، ُيَقاُل: َأْيَن الصَّ َيْدُخُل ِمنُْه الصَّ

 (4)>. َفَلْم َيْدُخْل ِمنُْه َأَحدٌ َفَيْدُخُلوَن ِمنُْه، َفِإَذا َدَخَل آِخُرُهْم، ُأْغلَِق 

ِه ، ÷َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة و َمْن َأنَْفَق َزْوَجيِْن فِي َسبِيِل اللَِّه،  <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ

الَِة ُدِعَي ِمْن  ِه َهَذا َخيٌْر، َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصَّ َباِب ُنوِدَي ِمْن َأْبَواِب الَجنَِّة: َيا َعبَْد اللَّ

يَاِم  الَِة، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الِجَهاِد ُدِعَي ِمْن َباِب الِجَهاِد، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الص  الصَّ

 (395/ 3اَلستذكار ) (1)

 متفق عليه.  (6)

 (116/ 1إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (3)

 متفق عليه.  (1)
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انِ  يَّ ا : ‘قال النووي  (1). . . >. ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّ اِن َتنْبِيه  يَّ َي َباُب الرَّ َقاَل اْلُعَلَماُء ُسم 

ي   جر سيروىاالهو َعَلى أن العطشان بالصوم في  (2). َوَعاِقَبُتُه إَِليِْه َوُهَو ُمْشَتقٌّ ِمَن الر 

 لشهواتها تهذيبيف الصيام ضبط للنفس و -

وراء شهواتها وإذا جاعت خضعت وامتنعت  لهثت إذا شبعت تمردت و النفسف 

َيا َمْعَشَر < : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللِه قال : قال، ÷ فعن عبد الله بن مسعود، تهوىعما 

ْج، َفِإنَُّه َأَغضُّ لِلَْبَصِر، َوَأْحَصُن لِلَْفْرِج، َوَمْن ال َباِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمنُْكُم اْلَباَءَة َفلَْيَتَزوَّ شَّ

ُه َلُه ِوَجاءٌ  ْوِم، َفِإنَّ  (3)>.  َلْم َيْسَتطِْع َفَعَليِْه بِالصَّ

 نعم اهلل تعاىلشكر  يعني املسلم علىالصوم  -

وكل هذا من نعم ، وسائر المفطراتن الطعام والشراب م لنفسا فالصيام هو منع

 ُف عر  الله عز وجل على خلقه واَلمتناع عن هذه النعم من أول اليوم إلى آخره يُ 

ها فيعينه ذلك على القيام دِ ها إذ َل يعرف فضل النعمة إَل بعد فقْ قدرَ  اإلنسانَ 

َة بشكرها، وشكر النعمة واجب وإلى هذا أشار جل وعال بقوله: ﴿ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

َه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾   [165]البقرة: َولُِتَكب ُروا اللَّ

 ساكنيالصيام يبعث يف اإلنسان فضيلة الرمحة بالفقراء والعطف على امل -

فاإلنسان إذا ذاق ألم الجوع في بعض األوقات تذكر الفقير الجائع في كل 

وبذلك تسود روح األخوة والمحبة بين  ارع إلى رحمته واإلحسان إليهاألوقات فيس

 أبناء المجتمع.

 لَِم ُشرع الصيام؟ قال: "ليذوق الغنيُّ طعَم الجوع فال ينَسى الجائَِع".ُسئِل بعُض السلف: 

 متفق عليه.  (1)

 (112/ 9شرح النووي على مسلم ) (6)

 متفق عليه (3)
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شهر المواساة فمن لم يقدر فيه على درجة اإليثار على نفسه فال يعجز ألنَّ رمضان 

 (1). واساةعن درجة أهل الم

 يف الصيام متام التسليم هلل وكمال العبودية له -

الله تعالى  حبُّ والطعام والشراب أمامه وما يمنعه من ذلك إَل ، فالصائم يجوع ويعطش 

َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، والرغبة في رضاه ولهذا جاء في الحديث القدسي

ْوُم لِي َوَأَنا أَْجِزي بِِه، َيَدُع َشْهَوَتُه َوَأْكَلُه َوُشْرَبُه ِمْن َأْجلِيَيُقوُل اللَُّه َعزَّ <  : الصَّ  (2)>.  َوَجلَّ

 (. 126رف َلبن رجب )ص: لطائف المعا (1)

 متفق عليه.  (6)

www.altawhed.net www.elwaez.com



 الصوم وحفظ الجوارح

بغي للعبد أن يبالغ في حفظ جوارحه وحواسه حتى َل يقع في الشر والفساد واإلثم ين

 (1)أقصر >.  الشر باغي أقبل، و يا الخير غيبا يا: مناد ينادي < والمنكر، ففي هذا الشهر

الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة األبرار المقربين لرب العالمين. : قال ابن القيم

(6) 

 وَل يرفث فال أحدكم صوم يوم كان فإذا جنة <الصيام: ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول الله 

 (3)>.  صائم امرؤ إني قاتله، فليقل أو أحد سابه يصخب، فإن

 األكل من الصيام < ليس: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول: قال: قال، ÷ هريرة أبي وعن

 (1)والرفث >.  اللغو من الصيام إنما، والشرب

 عن ولسانك وبصرك سمعك فليصم صمت إذا: ÷ جابر بن عبد الله وقال

 تجعل وَل صومك يوم وسكينة وقار عليك وليكن الجار أذى ودع والمحارم الكذب

 .اءسو فطرك ويوم صومك يوم

 (5)والطعام.  الشراب ترك الصيام أهون: السلف بعض قال

 يدع أن حاجة لله فليس، والجهل به والعمل الزور قول يدع لم < من: ملسو هيلع هللا ىلص وقال

 (2)وشرابه >.  طعامه

 (. 193/ 1( وحسنه األلباني صحيح الجامع )1216( وابن ماجه )266رواه الترمذي ) (1)

 (. 69/ 6زاد المعاد في هدي خير العباد ) (6)

 ÷. ( من حديث أبي هريرة 1151( ومسلم )1991رواه البخاري ) (3)

 (. 916/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع)3199( وابن حبان )1992رواه ابن خزيمة ) (1)

 (. 155لطائف المعارف َلبن رجب )ص:  (5)

 ÷. ( من حديث أبي هريرة 2959رواه البخاري ) (2)
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 صيامه من حظه صائم < رب: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال، ÷ هريرة أبي وعن

 (1). السهر > قيامه من حظه قائم ورب، والعطش الجوع

 واللعن والبذاء والفحش والنميمة كالغيبة الباطل في الخوض عن بحفظه وذلك

التي تأكل الحسنات كما تأكل ، المهلكة اللسان آفات من وغيرها. . الخلق من والسخرية

 النار الحطب.

 قد لسانه الجبال، فيجد أمثال بحسنات القيامة يوم ليأتي العبد إن: قال ابن القيم

 (6)الله. ذكر كثرة من هدمها قد لسانه فيجد الجبال أمثال بسيئات كلها، ويأتي عليه هدمها

: المفلس؟ >، قالوا ما < أتدرون: قال، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن ÷هريرة  أبي عن

 القيامة يوم يأتي أمتي من المفلس < إن: متاع، فقال وَل له درهم َل من فينا المفلس

 دم هذا، وسفك مال هذا، وأكل هذا، وقذف مشت قد بصالة، وصيام، وزكاة، ويأتي

 قبل حسناته فنيت حسناته، فإن من حسناته، وهذا من هذا هذا، فيعطى هذا، وضرب

 (3)النار >.  في طرح عليه، ثم فطرحت خطاياهم من أخذ عليه ما يقضى أن

َل يستقيُم إيماُن عبٍد حتى < قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول الله  ÷ وعن أنس بن مالك

 (1)>.  ُه، وَل يستقيُم قلُبُه حتى يستقيَم لساُنـهُ يستقيَم قلبُ 

 عليك < أملك: النجاة؟ قال ما الله رسول يا: قلت: قال، ÷ عامر بن عقبة وعن

 (5)خطيئتك >.  على بيتك، وابك لسانك، وليسعك

 (. 252/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )393/ 6رواه أحمد ) (1)

 (. 121الداء والدواء )ص:  (6)

 (. 6561رواه مسلم ) (3)

 (. 666/ 2( وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة )196/ 3حمد )رواه أ (1)

 (. 695/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6192( و الترمذي )156/ 1رواه أحمد ) (5)
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ب شهوته جعل الله سبحانه العين مرآة القلب، فإذا َغضَّ العبد بصره غض القل

 لِلُْمْؤِمنِينَ  ُقْل ﴿ قال تعالى  لذلكوإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. . 

وا  ﴾َيْصنَُعونَ  بَِما َخبِيرٌ  اللَّهَ  إِنَّ  َلُهمْ  َأْزَكى َذلَِك  ُفُروَجُهمْ  َوَيْحَفُظوا َأْبَصاِرِهمْ  ِمنْ  َيُغضُّ

 [39: النور]

إليه،  الحواس طرق القلب، وأعمر ىإل األكبر الباب هو البصر: قال القرطبي

 جميع عن واجب منه، وغضه التحذير ووجب. جهته من السقوط كثر ذلك وبحسب

 (1)أجله.  من الفتنة يخشى ما المحرمات، وكل

 فأمرني الفجاءة نظر عنملسو هيلع هللا ىلص  الله رسول سألت: قال، ÷ الله عبد بن جرير عن 

 (6)بصري.  أصرف أن

السهم في الرمية، فإْن لم تقتله جرحته، وهي والنظرة تفعل في القلب ما يفعل 

بمنزلة الشرارة من النار ُترَمى في الحشيش اليابس؛ فإْن لم تحرقه كله أحرقت بعضه، 

 كما قيل:

 الّشرر مستصغر من النّار ومعظم. . . النّظر من مبداها الحوادث كّل 

 وتر وَل قوس بال الّسهام فتك. . . صاحبها قلب في فتكت نظرة كم

 الخطر على موقوف الغير أعين في. . . يقّلبها عين ذا دام ما مرءال

 بالضرر عاد بسرور مرحبا   . . . . َل. . . ُمهجَتهُ  ضرَّ  ما ُمقلَتهُ  يسر

 (663/ 16تفسير القرطبي ) (1)

 (6159رواه مسلم )(6)
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 وعمر الشهوات عن نفسه وأمسك المحارم عن بصره غض من: الكرماني شاه قال

. فراسة له تخطئ لم اللالح أكل نفسه وعود السنة باتباع وظاهره المراقبة بدوام باطنه

(1) 

: 

ْمَع َواْلَبَصَر َوالُْفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسئُوَل  ﴿ قال تعالى:   .[32]اإلسراء:  ﴾ إِنَّ السَّ

إْن كانت حواس اإلنسان كثيرة فإن أهمها: السمع والبصر، وقد وردت في القرآن 

َل ، ثم البصر ألن السمع يسبق البصر، فاإلنسان بمجرد أْن بهذا الترتيب، السمع أو

ُيوَلد تعمل عنده حاسة السمع، أما البصر فإنه يتخلف عن السمع لعدة أيام من 

الوَلدة، إذن: فهو أسبق في أداء مهمته، هذه واحدة. فالسمع أول الحواس، وهو 

 أهمها في إدراك المعلومات

: 

عن الغيبة والنميمة، والُفحش، وقول الزور، واللهو، والغناء بتنزيه السمع -

 المحرم، ومزامير الشيطان، وكل ما هو باطل.

 ِعلْمٍ  بَِغيْرِ  اللَّهِ  َسبِيلِ  َعنْ  لُِيِضلَّ  اْلَحِديِث  َلْهوَ  َيْشَتِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ ﴿: قال تعالى

ا َوَيتَِّخَذَها  [2: لقمان]﴾ ِهينٌ مُ  َعَذاٌب  َلُهمْ  ُأوَلِئَك  ُهُزو 

 ثالث هو. يرددها إَل إله َل الذي والله الغناء: ذلك تفسير في ÷ مسعود ابن قال

 (6)عباس، وجابر، ومجاهد.  بن الله عبد مسعود ابن مرات، وتبع

 ويسمونها الخمر أمتي من أناس ليشربن: <يرفعه ÷ األشعري مالك أبي وعن

 األرض بهم الله لمغنيات، يخسفوا بالمعازف رؤوسهم على اسمها، يعزف بغير

 (91/ 1الرسالة القشيرية ) (1)

 (. 339/ 2راجع تفسير ابن كثير ) (6)
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 النفاق ينبت الغناء: ÷ مسعود ابن عن وجاء (1). >والخنازير  القردة منهم ويجعل

 .الزرع الماء ينبت كما القلب في

 .الرحمن سخط وعاقبتها الشيطان من بدؤها: العزيز عبد بن عمر وقال

 .للرب مسخطة للقلب مفسدة الغناء: الضحاك وقال

 .الفجور رائد الغناء: عياض بن الفضيل وقال

 (6)الزنا.  داعية الغناء: الملك عبد بن الوليد وقال

: 

الصائم كما يكف لسانه وعينه وأذنه وقلبه عن الحرام فإنه كذلك يكف يده ورجله 

ه وَل يمشي بقدميبالباطل، فال تمتد يده بأذى الناس وَل بأكل أموالهم الحرام، عن 

شيئا قط بيده وَل ملسو هيلع هللا ىلص ما َضَرَب رسول الله : ’ قالت عائشةالله، إلى ما يغضب 

وما نِيَل منه شيء قط فينتقم من صاحبه ، امرأة وَل خادما إَل أن يجاهد في سبيل الله

 (3). فينتقم لله عز وجل، إَل أن ينتهك شيء من محارم الله

فأرسل الوليد  ليد بن عبد الملك، وهو بالشام عند الوُعروة األكِلُة في رجلهأصابت 

 بها. قالوا شأنكم: ينشروها مات بسببها! فقال لم أن على رأيهم فأجمع، إلى األطباء

ا( نصنع بما تحس لئال شيئا   نسقيك  فنشروها بها. قال َل، شأنكم قال بك. )يعني خمر 

 يده في بهافقل بها دعا بأيديهم القدم رأى فلما، وصبر عضو عن عضوا   حرك فما بالمنشار

 قال أو قط حرام إلى بك مشيت ما أني ليعلم إنه عليك حملني والذي أما: قال ثم

 (1). معصية

 (. 69/ 9( وصححه األلباني في صحيح ابن ماجة )1969واه ابن ماجه )ر (1)

 (. 616/ 1راجع هذه األقوال في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) (6)

 (. 6366رواه مسلم ) (3)

 (. 359/ 1صفة الصفوة َلبن الجوزي) (1)
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ملسو هيلع هللا ىلص رسول الله  أهم األعضاء التي يجب أن نبدأ بها ونصلحها هو القلب، كما قال

 الجسد فسد فسدت كله، وإذا الجسد صلح صلحت إذا: مضغة الجسد في وإن أَل <

 (1)القلب >.  وهي كله، أَل

 عن المبعدة الدنيئة، واألفكار الهمم عن أن يحفظ قلبه القلب والمقصود بصوم

 (6)بالكلية.  تعالى الله سوى عما تعالى، وكفه الله

 عجيب تأثير وللّصوم: يقول اإلمام ابن القيم، لقلوبوعن دور الصوم في إصالح ا

 الموادّ  لها الجالب التّخليط من الباطنة، وحمايتها الّظاهرة، والقوى رحالجوا حفظ في

صّحتها،  والجوارح القلب على يحفظ أفسدتها، فالّصوم عليها استولت إذا اّلتي الفاسدة

 قال التّقوى، كما على العون أكبر من الّشهوات، فهو أيدي منها استلبته ما إليها ويعيد

َها ﴿يا: تعالى ذِ  َأيُّ يامُ  َعَليُْكمُ  ُكتَِب  آَمنُوا ينَ الَّ ِذينَ  َعَلى ُكتَِب  َكما الص   َلَعلَُّكمْ  َقبْلُِكمْ  ِمنْ  الَّ

 (3)َتتَُّقوَن﴾. 

 الله بن المبارك: قال عبد

لَّ إدماُنـهــا           رأيُت الذنــوَب ُتميـُت القلوَب   وقـد ُيــوِرُث الذُّ

 وخيٌر لنفِســَك ِعصياُنـهـا            وَترُك الذنوِب حياُة القـلـوِب 

 فمن صام عن الطعام والشراب فصومه عادة. -

 ومن صام عن الربا والحرام وأفطر على الحالل من الطعام فصومه عدة وعبادة. -

 .يومن صام عن الذنوب والعصيان وأفطر على طاعة الرحمن فإنه صائم رض -

 .يلغيوب فهو صائم تقومن صام عن القبائح وأفطر على التوبة لعالم ا -

 ÷. (، من حديث النعمان بن بشير 1599( ومسلم )56رواه البخاري ) (1)

 (. 11مختصر منهاج القاصدين )ص:  (6)

 (. 66/ 6زاد المعاد في هدي خير العباد َلبن القيم) (3)
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 ومن صام عن الغيبة والبهتان وأفطر على تالوة القرآن فهو صائم وصي. -

 ومن صام عن المنكر واألغيار وأفطر على الفكرة واَلعتذار فهو صائم سعيد. -

 ومن صام عن الرياء واَلنتقاص وأفطر على التواضع واإلخالص فهو صائم سالم. -

هوى وأفطر على الشكر والرضا فهو صائم ومن صام عن خالف النفس وال -

 غانم.

 ومن صام عن قبيح أفعاله وأفطر تكثير آماله فهو صائم مشاهد. -

 ومن صام عن طول أمله وأفطر على تقريب أجله فهو صائم زاهد. -

فيحفظ لسانه عن تعالى، جوارحه عن كل ما حرم الله  فعلى الصائم أن يحفظ

ويصون عينيه عن النظر ولغو، وغيبة ونميمة من سب وشتم وقذف ؛ جميع المعايب

وقلبه عن الحرام، ويده ورجليه عن والباطل، وأذنيه عن سماع اللغو الله، إلى ما حرم 

 .الغل والحقد والحسد
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الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم قال <  ملسو هيلع هللا ىلصالله  أن رسول ÷ عن أبي هريرة

 (1)>.  فال يرفث وَل يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم

إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن ^:  قال جابر بن عبد الله

الكذب والمحارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك وَل تجعل 

 (6)ويوم فطرك سواء. يوم صومك 

قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على ، ÷ بن مسعود عن عبد الله

سنن الهدى، وإنهن من  ملسو هيلع هللا ىلص هؤَلء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم

متخلف في بيته، لتركتم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا ال

سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم 

يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إَل كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، 

ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إَل منافق معلوم 

 (3). ان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفالنفاق، ولقد ك

ِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  ا، ُغِفَر < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَمان ا َواْحتَِساب 

َم ِمْن َذنْبِهِ   (1)>.  َلُه َما َتَقدَّ

 (1991( رواه البخاري )1)

 (155( لطائف المعارف َلبن رجب )ص: 6)

 (251( رواه مسلم )3)

 (959( ومسلم )39( رواه البخاري )1)
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َماِم َحتَّى < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اللَِّه  عن، ÷ َعْن َأبِي َذر   ُجَل إَِذا َصلَّى َمَع اإْلِ إِنَّ الرَّ

 (1)>.  َينَْصِرَف ُحِسَب َلُه ِقَياُم َليَْلةٍ 

ا اْلُقْرآَن اْقَرُءو< َيُقوُل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه ، ÷ ُأَماَمَة اْلبَاِهلِّي  يَأبعن 

ا أِلَْصَحابِهِ  ُه َيأْتِي َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيع   (6). > َفِإنَّ

ا ِمْن كَِتاِب اللَِّه < : ملسو هيلع هللا ىلص : َقاَل َرُسوُل اللَّهِ قال، ÷ َعبْد اللَِّه بْن َمْسُعودٍ عن  َمْن َقَرَأ َحْرف 

الم َحْرٌف، َوَلِكْن َألٌِف َحْرٌف َوََلٌم  َفَلُه بِِه َحَسنٌَة، َوالَحَسنَُة بَِعْشِر َأْمَثالَِها، ََل َأُقوُل 

 (3)>.  َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف 

ِه ، ÷ َعْن َزيِْد بِْن َخالٍِد الُجَهنِي   ا َكاَن َلُه < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ َمْن َفطََّر َصاِئم 

ُه ََل َينُْقُص ِمْن َأْجِر ا اِئِم َشيْئ اِمثُْل َأْجِرِه، َغيَْر َأنَّ  (1)>.  لصَّ

ِه ، ^ َعِن ابِْن َعبَّاسٍ  َأْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَّ

ُه الُقْرآَن، ِفي َرَمَضاَن ِحيَن َيلَْقاُه ِجبِْريُل، َوَكاَن َيلَْقاُه ِفي ُكل  َليَْلٍة ِمْن َرَمَضاَن َفُيَداِرُس 

ِه  يِح الُمْرَسَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَرُسوُل اللَّ  (5)>.  َأْجَوُد بِالَخيِْر ِمَن الر 

 العمرة -

 (169/ 5( وصححه األلباني في صحيح أبي داود )1395( رواه أبو داود )1)

 (691( رواه مسلم )6)

 (1191/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع)6919( رواه الترمذي )3)

 (1995/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )699( رواه الترمذي )1)

 (2( رواه البخاري )5)
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ا َرَجَع النَّبِيُّ ، ^ َعِن ابِْن َعبَّاسٍ   ِة:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلمَّ تِِه َقاَل أِلُم  ِسنَاٍن األَنَْصاِريَّ < ِمْن َحجَّ

؟  ُبو ُفالٍَن، َتْعنِي َزْوَجَها، َكاَن َلُه َناِضَحاِن َحجَّ َعَلى ، َقاَلْت: أَ >َما َمنََعِك ِمَن الَحج 

ا َلنَا، َقاَل:  ة  < َأَحِدِهَما، َواآلَخُر َيْسِقي َأْرض  ة  َأْو َحجَّ ي َرَمَضاَن َتْقِضي َحجَّ
َفِإنَّ ُعْمَرة  فِ

 (1)>.  َمِعي

دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، إذا  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: كان النبي ، ’ عن عائشة

يجتهد في العشر  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول الله : قالت ’ عائشةوعن  (6). وأيقظ أهله

 (3). األواخر، ما َل يجتهد في غيره

-  
اُه ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ ، ’ َعْن َعائَِشةَ  َكاَن َيْعَتِكُف اْلَعْشَر اأْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، َحتَّى َتَوفَّ

، ُثمَّ اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِه. ال  (1)لُه َعزَّ َوَجلَّ

َلْم َيتُْرْكُه  ملسو هيلع هللا ىلصَيُقوُل: َعَجب ا لِلُْمْسلِِميَن َتَرُكوا اَِلْعتَِكاَف َوالنَّبِيُّ  ‘ وَكاَن الزهري

 (5)ُمنُْذ َدَخَل اْلَمِدينََة َحتَّى َقَبَضُه اللَُّه. 

 [3، 6]القدر: ( َليَْلُة اْلَقْدِر َخيٌْر ِمْن َأْلِف َشْهٍر﴾ 6اَك َما َليَْلُة اْلَقْدِر )﴿َوَما َأْدرَ 

ا ُغِفَر  <َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ و َمْن َقاَم َليَْلَة الَقْدِر إِيَمان ا َواْحتَِساب 

َم ِمْن َذنْبِهِ   (2). >َلُه َما َتَقدَّ

 (1652( ومسلم )1623( رواه البخاري )1)

 (6961( رواه البخاري )6)

 (1195( رواه مسلم )3)

 ( متفق عليه. 1)

 (665/ 1( فتح الباري َلبن حجر )5)

 (6911( رواه البخاري )2)
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ِ
ْرَداء َأََل ُأَنب ئُُكْم بَِخيِْر َأْعَمالُِكْم، َوَأْزَكاَها < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ، ÷ َعْن َأبِي الدَّ

َهِب َوالَوِرِق، َوَخيٌْر َلُكْم  يِكُكْم، َوَأْرَفِعَها ِفي َدَرَجاتُِكْم َوَخيٌْر َلُكْم ِمْن إِنَْفاِق الذَّ
ِعنَْد َملِ

ُكْم َفَتْضِرُبوا َأْعنَاَقُهْم َوَيْضِرُبوا َأْعنَاَقُكمْ ِمْن َأْن َتلَْقوْ  ِذْكُر < ؟ َقاُلوا: َبَلى. َقاَل: > ا َعُدوَّ

ِه َتَعاَلى  (1)>.  اللَّ

ا: قال تعالى ار  ُه َكاَن َغفَّ ُكْم إِنَّ َماَء َعَليُْكْم  (19) ﴿ َفُقلُْت اْسَتْغِفُروا َربَّ ُيْرِسِل السَّ

ا ِمْدرَ  ا﴾( 11)ار  ]نوح:  َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبنِيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم َأنَْهار 

19- 16] 

َها النَّاُس ُتوُبوا إَِلى < : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللِه ، ÷ الُْمَزنِي   بن يسار َعِن اأْلََغر  و َيا َأيُّ

ةٍ اللِه، َفِإن ي َأُتوُب، ِفي   .(2)> اْلَيْوِم إَِليِْه ِماَئَة َمرَّ

اِع إَِذا َدَعاِن قال تعالى:  ﴿َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعن ي َفِإن ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ُهْم َيْرُشُدوَن﴾   [162]البقرة: َفلَْيْسَتِجيبُوا لِي َوْلُيْؤِمنُوا بِي َلَعلَّ

ِه ÷ لَْماَن الفارسيوَعْن َس  ُكْم َتَباَرَك َوَتَعاَلى < : ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ إِنَّ َربَّ

ا ُهَما ِصْفر   (3). > َحِييٌّ َكِريٌم، َيْسَتْحِيي ِمْن َعبِْدِه إَِذا َرَفَع َيَدْيِه إَِليِْه، َأْن َيُردَّ

ا َوَقاَل إِنَّنِي ِمَن ﴿َوَمْن َأْحَسُن َقْوَل  ِممَّ : قال تعالى ِه َوَعِمَل َصالِح  ْن َدَعا إَِلى اللَّ

 [33]فصلت: اْلُمْسلِِميَن ﴾ 

 (513/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3399( رواه الترمذي )1)

 (. 6996رواه مسلم ) (6)

 ( 326/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1166( رواه أبو داود )3)
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 (1)>.  بلغوا عني ولو آية< ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ^،  عن عبد الله بن عمرو

فوالله ألن يهدى بك < : حين بعثه إلى خيبر ÷لعلي بن أبي طالب  ملسو هيلع هللا ىلص وقال

 (6). > رجل واحد خير لك من حمر النعم

 (3)>.  من دل على خير فله مثل أجر فاعله< : ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله أن  ÷ عن أبي مسعود األنصاري

إَِضاَعة اْلَوقْت َأشد من اْلَمْوت أِلَن إَِضاَعة اْلَوْقت تقطعك َعن الله  قال ابن القيم

نْيَ  ار اآْلِخَرة َواْلَمْوت يقطعك َعن الدُّ  (1). ا َوَأْهلَهاَوالدَّ

 َلُه، َصاِدَق : ‘قال ابن القيم 
ِ
َجاء ُكلََّما َكاَن اْلَعبُْد َحَسَن الظَّن  بِاللَِّه، َحَسَن الرَّ

ُه ُسبَْحاَنُه ََل ُيَخي ُب َأَمَل  يِه اْلَبتََّة، َفِإنَّ
َه ََل ُيَخي ُب َأَمَلُه فِ ِل َعَليِْه، َفِإنَّ اللَّ آِمٍل، َوََل  التََّوكُّ

 (5). ُيَضي ُع َعَمَل َعاِملٍ 

 :على ثالثة أركان قوم الظفر والفوز في هذه األيامي
 :رغبة كالجبل: الركن األول

بمعنى أن تمتلك إرادة حقيقية قوية نابعة من أعماقك بضرورة اَلستعداد لما أنت 

 .مقبل عليه

 :تخطيط وعمل: الركن الثاني

 (3121( رواه البخاري )1)

 (6191( ومسلم )6916ه البخاري )( روا6)

 (1991/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )5169( رواه أبو داود )3)

 (31( الفوائد َلبن القيم )ص: 1)

 (129/ 1( مدارج السالكين )5)
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ا لما تستعد له بتحديد هدف واضح معين  ثم تضع ، بمعنى أن تخطط جيد 

ثم تنفذ تلك الخطوات في الواقع ، الخطوات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق الهدف

 العملي.

 :صبر وأمل: الركن الثالث
ا على جميع العقبات الداخلية والخارجية التي ستواجهك  بمعنى أن تكون صابر 

 .مع ضرورة التحلي بالروح اإليجابية وحياة مشرقة باألمل، ل ما تستعد لهفي سبي
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 في قلبك اطلب: ‘ قال ابن القيمالقلوب، أعراضها وأسبابها وعالجها،  قسوة

 :مواطن ثالثة

 .الخلوة أوقات وفي. الذكر مجالس وفي. القرآن سماع عند

 (1)لك؟  قلب َل فإنه بقلب عليك يمن أن الله فسل نالمواط هذه في تجده لم فإن

 منزلة القلب -

 َأََل  <: َيُقوُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : َقاَل ، ^ َبِشيرٍ  ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ ملك،  القلب -

، إَِذا اْلَجَسدِ  ِفي َوإِنَّ  ُه، َوإَِذا اْلَجَسدُ  َصَلَحْت، َصَلَح  ُمْضَغة   اْلَجَسدُ  َفَسَدْت، َفَسدَ  ُكلُّ

 (6). اْلَقلُْب> َوِهَي  ُكلُُّه، َأََل 

 َوِفيه لِلَْقلِْب  َتابَِعانِ  َوَفَساَدهُ  اْلَجَسدِ  َصالََح  أن الحديث هذا ففي: ‘ النووي قال

ْعِي  َعَلى التأكيد  (3). اْلَفَسادِ  ِمنَ  َوِحَماَيتِهِ  اْلَقلِْب  َصالَِح  ِفي السَّ

 َطاَبْت  اْلَملُِك  َطاَب  ُجنُوُدُه، َفِإَذا َواأْلَْعَضاءُ  َملٌِك  اْلَقلُْب : ÷ ُهَرْيَرةَ  َأُبو َقاَل 

ا َقلْب ا ُأْعطَِي  ُجنُوُدُه، َفَمنْ  َخُبَثْت  اْلَملُِك  َخُبَث  ُجنُوُدُه، َوإَِذا يم 
 اأْلَْمَراضِ  َهِذهِ  ِمنْ  َسلِ

ا َقلْبِهِ  ِفي َوَجدَ  َتَعاَلى، َوَمنْ  اللَّهَ  َفلَْيْحَمدْ   ُيَعالَِجهُ  َأنْ  َعَليْهِ  َوَجَب  اأْلَْمَراضِ  هِ َهذِ  ِمنْ  َمَرض 

 (1). َأثِمَ  ُيَعالِْجهُ  َلمْ  َيُزوَل، َفِإنْ  َحتَّى

 في ما حسب على تعالى الله من العطاء ويكون وعال جل الله نظر محل القلب -

 القلب

 (116( الفوائد َلبن القيم )ص: (1))

 (. 1599( ومسلم )56رواه البخاري ) (6)

 (. 69/ 11شرح النووي على مسلم ) (3)

 (. 131/ 1الزواجر عن اقتراف الكبائر ) (1)
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ا ُقُلوبُِكمْ  فِي اللَّهُ  َيْعَلمِ  إِنْ ﴿قال تعالى  ا ُيْؤتُِكمْ  َخيْر   َلُكمْ  َوَيْغِفرْ  ِمنُْكمْ  ُأِخذَ  اِممَّ  َخيْر 

 [99: األنفال]﴾ َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َواللَّهُ 

 ُصَوِرُكمْ  إَِلى َينُْظرُ  ََل  اللهَ  < إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَل ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي وَعنْ 

 (1). َوَأْعَمالُِكْم > ُقُلوبُِكمْ  إَِلى َينُْظرُ  َوَأْمَوالُِكْم، َوَلِكنْ 

 َصالَُح  اْلِعَبادِ  إَِلى اللَّهِ  َحاَجةَ  َقلَْبَك؛ َفِإنَّ  َداوِ : لَِرُجلٍ  ‘ البصري الَْحَسنُ  اَل قَ 

 (6). ُقُلوبِِهمْ  َصالَُح  َوَمطُْلوَبهُ  ِمنُْهمْ  ُمَراَدهُ  َأنَّ  َيْعنِي: ُقُلوبِِهمْ 

 القلب استقامة على متوقفة الجوارح استقامة -

 َحتَّى َعبْدٍ  إِيَمانُ  َيْسَتِقيمُ  َلَ <: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : اَل قَ  ÷ َمالٍِك  بْنِ  َأنَسِ  َعنْ 

 (3). . . >. َقلُْبهُ  َيْسَتِقيمَ 

ْبَح  َأَتطُْلُب . . . بِخْدَمتِهِ  َتْشَقى َكمْ  اْلِجْسمِ  َخاِدمَ  َيا  ُخْسَرانُ  ِفيهِ  ِفيَما الر 

وِح  َأنَْت فَ . . . َفَضاِئَلَها َواْسَتْكِمْل  النَّْفسِ  َعَلى َأْقبِْل   .إنَْسانُ  بِاْلِجْسمِ  ََل  بِالرُّ

 (1)التوحيد.  على القلب استقامة اَلستقامة أصل: ‘ قال ابن رجب

 ومع ما له من مكانة فهو سريع التقلب: -

 ما سمي القلب إَل من تقلبه                فاحذر على القلب من قلب وتحويل

 من القلب سمي إنما <: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  ُسوُل رَ  َقاَل : َقاَل  ÷ األشعري ُموَسى َأبِي َعنْ 

ُبَها َفالَةٍ  بَِأْرضِ  َكِريَشةٍ  اْلَقلِْب  َمَثُل  إنما تقلبه َياُح  ُيَقل  ا الر  لَِبطٍْن >.  َظْهر 
(5) 

 (. 6521رواه مسلم ) (1)

 (. 611/ 1جامع العلوم والحكم ) (6)

 (. 52/ 3( وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )196/ 3رواه أحمد ) (3)

 (. 511/ 1جامع العلوم والحكم ) (1)

 (. 122/ 1لجامع )( وصححه األلباني في صحيح ا196/ 1رواه أحمد ) (5)

www.altawhed.net www.elwaez.com



ِذي َبْعدَ  َأَحدٍ  َعَلى آَمنُ  َما: َقاَل ، ÷اأْلَْسَوِد  بْنِ  الِْمْقَدادِ  وَعنِ   َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُت  الَّ

ب ا َأْسَرعُ  آَدمَ  اْبنِ  < َلَقلُْب : َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ   (1). َغَلَيان ا > اْسَتْجَمَعْت  إَِذا اْلِقْدرِ  ِمنَ  َتَقلُّ

 َعْمِرو بْن اللهِ  عن َعبْد جاء كما ومصرفها القلوب مقلب هو وتعالى سبحانه والله

 َبيْنَ  ُكلََّها آَدمَ  َبنِي ُقُلوَب  < إِنَّ : َيُقوُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسِمعَ  َأنَّهُ : ^الَْعاِص  بْنِ 

ْحَمِن، َكَقلٍْب  َأَصابِعِ  ِمنْ  إِْصَبَعيْنِ  ُفهُ  الرَّ  اللهِ  َرُسوُل  َقاَل  ُثمَّ  َيَشاُء > َحيُْث  َواِحٍد، ُيَصر 

َف  < اللُهمَّ : ملسو هيلع هللا ىلص ْف  اْلُقُلوِب  ُمَصر   (6)َطاَعتَِك>.  َعَلى ُقُلوَبنَا َصر 

 القلب قسوة خطورة -

ِذي اْلقلب موت من أعظم ُمِصيبَة َوأي  َفِإن، ُسبَْحاَنهُ  الرب غضب على َدلِيل ُهوَ  الَّ

ِذي  أصر ربه آَيات َعَليْهِ  تليت َوإِذا، تنجع قطّ  المواعظ ِفيهِ  َوََل ، يخشع ََل  قلبه َماَت  الَّ

 قلبه قسا ِحين، جسيم َعظِيم وخطب، َألِيم بَِعَذاب فبشره، يسمع لم َكَأن مستكبرا

 (3). بهَذن َعَليْهِ  وران

 (1). َقلٍْب  َقْسَوةِ  ِمنْ  َعَليْهِ  َأْعَظمَ  بُِعُقوَبةٍ  َعبْدٌ  ُضِرَب  َما: ‘ ِدينَارٍ  بْنُ  َمالُِك  قال

 يبكون وَل جسدهُ  مات من على يبكون الناس من عجبا   يا: الصالحين أحد وقال

 (5). أشد وهو قلبه مات من على

 (2). َقلْبِهِ  َقَساَوةِ  ِمنْ  َأْعَظمَ  بُِمِصيَبةٍ  َأَحدٌ  ُأِصيَب  َما: ‘ الَْمْرَعِشيُّ  ُحَذيَْفةُ  َقاَل 

 (1). اْلقلب َوَفَساد اْلَوقْت ضيَاع فسببها الَعبْد على تدخل آَفة وكل: ‘ القيم ابن قال

 (. 915/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )662رواه ابن أبي عاصم في السنة ) (1)

 (. 6251رواه مسلم ) (6)

 (. 12نشر طي التعريف )ص:  (3)

 (. 29العقوبات َلبن أبي الدنيا )ص:  (1)

 (. 35تزكية النفوس )ص:  (5)

 (. 629/ 6حلية األولياء ألبي نعيم) (2)
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 أعراض قسوة القلب -

 خطورتها حيث من تتفاوت عليها، وهي تدل ومظاهر أعراضا   القلب فإنَّ لقسوة

 :المظاهر هذه أهم صاحبها، ومن على وأثرها

 الخير: وأعمال الطاعات عن التكاسل -

 عبئا يحمل كأنه ذرعا بها يضيق بل، فيها خشوع َل حركات مجرد يؤديها فالصالة 

ا. وقد منه التخلص ويريد ظهره به ينوء  ﴿َوَلَ : المنافقين، فقال الله وصف سريع 

الَةَ  َيأُْتونَ   َوإَِذا ﴿: وقال [51: التوبة]. َكاِرُهوَن﴾ َوُهمْ  إَِلَّ  ونَ ُينِفقُ  َوَلَ  ُكَساَلى َوُهمْ  إَِلَّ  الصَّ

الَةِ  إَِلى َقاُمواْ   [116: النساء] ﴾ ُكَساَلى َقاُمواْ  الصَّ

 :الله خشية من البكاء عن العين جمود -

قال ابن القيم ، قسوة القلب ومرضه جمود العين وجفاف دمعها عالمات من فإن

 قسوة من قحطها أن فاعلم تعالى الله خشية من البكاء من العين أقحطت متى: ‘

 (2). القاسي القلب الله من القلوب وأبعد، القلب

 َكانَ : َقاَل ، ÷َأْرَقَم  بْنِ  َزْيدِ  فَعنْ ، يخشع َل الذي القلب من يستعيذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان

 ََل  َقلٍْب  َينَْفُع، َوِمنْ  ََل  ِعلْمٍ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِن ي اللُهمَّ  <: َيُقوُل  َكانَ : َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل 

 (3)َلَها>.  ُيْسَتَجاُب  ََل  َدْعَوةٍ  َتْشَبُع، َوِمنْ  ََل  َنْفسٍ  َيْخَشُع، َوِمنْ 

ا: َقاَل ، السمان َصالٍِح  َأبِي َعنْ   َفَسِمُعوا ÷ َبْكرٍ  َأبِي َزَمانِ  ِفي اْلَيَمنِ  َأْهُل  َقِدمَ  َلمَّ

 (1). اْلُقُلوُب  َقَسِت  ُثمَّ ، ُكنَّا َهَكَذا: َبْكرٍ  َأُبو َفَقاَل ، َيبُْكونَ  َجَعُلوا اْلُقْرآنَ 

 (. 5سالة ابن القيم إلى أحد إخوانه )ص: ر (1)

 (. 661/ 3بدائع الفوائد َلبن القيم) (6)

 (. 6966رواه مسلم ) (3)

 (5/ 11مصنف ابن أبي شيبة ) (1)
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ِت  ما: ‘ الرازي ُمَعاذ بْن يحيى قال موع َجفَّ  َقَسِت  القلوب، وما لقساوة إََل  الدُّ

نوب، وما لكثرة إََل  القلوب ُنوب َكثَُرِت  الذُّ : -الذهبي-قلت . الُعُيوب كثرة من إََل  الذُّ

 (1). الُغُيوب بعالَم اَلغترار نَ مِ  إََل  الُعُيوب َكُثَرت وما

َق  َأنْ  ِمنْ  إَليَّ  َأَحبُّ  اللَّهِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  َدْمَعة   َأْدَمعَ  أَلَنْ  ^ َعْمِرو بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  َقاَل   َأَتَصدَّ

 (6)ِدينَاٍر.  بَِأْلِف 

 دموعي تسيل حتى الله خشية من أبكي ألن بيده نفسي والذي: ‘ األحبار كعب وقال

 بعض عيون أضحت وكم، (3)ذهب.  من بجبل أتصدق أن من إلي أحب نتيوج على

 خشيته من البكاء أصبح ذكره، وكم من وَل الله خشية من تذرف َل جامدة اليوم المسلمين

 .المسلمين بين وانتشاره المرض هذا وجود إلى يشير الذي عزيزا ، األمرُ  اليوم سبحانه

 :مواعظوال الكريم القرآن بآيات التأثر عدم -

 يغفل أنه كما، يخبت وَل قلبه يخشع وَل يتأثر فال والوعيد الوعد آيات يسمع فهو 

وقد توعد الله أصحاب هذه ، عنه وانصرافا   ثقال  ويجد سماعه وعن، القرآن قراءة عن

 َضالَلٍ  ِفي ُأوَلِئَك  اللَّهِ  ِذْكرِ  ِمنْ  ُقُلوُبُهمْ  لِلَْقاِسَيةِ  َفَوْيٌل ﴿القلوب وعيدا  شديدا  فقال 

 [66: ]الزمرُمبِيٍن﴾ 

ر وقد  قسوة في إسرائيل وبني الكتاب أهل يشابهوا أن المؤمنين تعالى الله حذَّ

 نزَل  َوَما اللَّهِ  لِِذْكرِ  ُقُلوُبُهمْ  َتْخَشعَ  َأنْ  آَمنُوا لِلَِّذينَ  َيأْنِ  ﴿َأَلمْ : تعالى فقال وشدته القلب

ِذينَ  َيُكوُنوا َوَل اْلَحق   ِمنَ   ُقُلوُبُهمْ  َفَقَسْت  األَمدُ  َعَليِْهمُ  َفَطاَل  َقبُْل  ِمنْ  اْلِكَتاَب  وُتواأُ  َكالَّ

 [12]الحديد:  َفاِسُقوَن﴾ ِمنُْهمْ  َوَكثِيرٌ 

 (. 631/ 2تاريخ اإلسالم للذهبي) (1)

 (. 66/ 1الزواجر عن اقتراف الكبائر َلبن حجر الهيتمي) (6)

 (. 121/ 1إحياء علوم الدين ) (3)
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 :الركون للدنيا واللهث خلف شهواتها -

 حبه في ميزانا   الدنيوية مصالحه الشاغل، وتكون وشغله همه الدنيا فتصبح 

 .الناس مع وعالقاته وبغضه

 وحل للقائه واَلستعداد الله حب عنه ترحل قد القلب رأيت ومتى: ‘ابن القيم قال 

 (1). به خسف قد أنه فالعلم بها والطمأنينة الدنيا بالحياة والرضا المخلوق حب فيه

 :المتشابه اتباع وقسوته القلب مرض عالمات من -

 اْلِكتَاِب  ُأمُّ  ُهنَّ  ُمْحَكَماٌت  آَياٌت  ِمنْهُ  اْلِكَتاَب  َعَليَْك  َأنَْزَل  الَِّذي ُهوَ ﴿ تعالى:  قال

ا ُمَتَشابَِهاٌت  َوُأَخرُ  ِذينَ  َفَأمَّ  َواْبتَِغاءَ  اْلِفتْنَةِ  اْبتَِغاءَ  ِمنْهُ  َتَشاَبهَ  َما َفَيتَّبُِعونَ  َزْيغٌ  ُقُلوبِِهمْ  ِفي الَّ

اِسُخونَ  اللَّهُ  إَِلَّ  َتأِْويَلهُ  َيْعَلمُ  َوَما َتأِْويلِهِ  نَا ِعنْدِ  ِمنْ  ُكلٌّ  بِهِ  آَمنَّا َيُقوُلونَ  ِعلْمِ الْ  ِفي َوالرَّ  َرب 

رُ  َوَما كَّ نَا( 9) اأْلَْلَباِب  ُأوُلو إَِلَّ  َيذَّ  َلُدنَْك  ِمنْ  َلنَا َوَهْب  َهَدْيتَنَا إِذْ  َبْعدَ  ُقُلوَبنَا ُتِزغْ  ََل  َربَّ

اُب  َأنَْت  إِنََّك  َرْحَمة    [6، 9: عمران آل]﴾  اْلَوهَّ

 المادية باألسباب والتعلق الدعاء نسيان وقسوته القلب مرض عالمات من -

  َفَأَخْذَناُهمْ  َقبْلَِك  ِمنْ  ُأَممٍ  إَِلى َأْرَسلْنَا َوَلَقدْ ﴿تعالى:  قال
ِ
  بِاْلَبأَْساء

ِ
اء رَّ  َلَعلَُّهمْ  َوالضَّ

ُعونَ  ُعوا َبأُْسنَا َجاَءُهمْ  إِذْ  َفَلْوََل  (16) َيَتَضرَّ  َلُهمُ  َوَزيَّنَ  ُلوُبُهمْ قُ  َقَسْت  َوَلِكنْ  َتَضرَّ

يَْطانُ   [13، 16: األنعام] ﴾َيْعَمُلونَ  َكاُنوا َما الشَّ

 الكافرين موَلة وقسوته القلب مرض عالمات من -

ِذينَ  َفَتَرى﴿تعالى  قال  َأنْ  َنْخَشى َيُقوُلونَ  ِفيِهمْ  ُيَساِرُعونَ  َمَرٌض  ُقُلوبِِهمْ  فِي الَّ

وا َما َعَلى َفُيْصبُِحوا ِعنِْدهِ  ِمنْ  َأْمرٍ  َأوْ  بِاْلَفتِْح  َيأْتَِي  َأنْ  لَّهُ ال َفَعَسى َداِئَرةٌ  ُتِصيَبنَا  فِي َأَسرُّ

 [56: المائدة] َناِدِميَن﴾ َأنُْفِسِهمْ 

 القلب قسوة أسباب -

 (. 661/ 3بدائع الفوائد ) (1)
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 خطورة أكثر وبعضها ومتعددة أيضا فكثيرة أسبابها أما القاسية القلب أعراض تلك

 :هي األسباب هذه أهم ولعلاألسباب،  تعددت كلما القسوة اآلخر، وتزداد من

 التعرض لفتن الشبهات وعدم إنكارها: -

 اْلِفتَنُ  < ُتْعَرُض : َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : َقاَل ، ÷ ُحَذْيَفَة بن اليمان َعنْ 

ا َكاْلَحِصيرِ  اْلُقُلوِب  َعَلى ا ُعود   َسْوَداُء، َوَأيُّ  َتةٌ ُنكْ  ِفيهِ  ُأْشِرَبَها، ُنِكَت  َقلٍْب  َفَأيُّ ، ُعود 

َفا ِمثْلِ  َأْبَيَض  َقلَْبيِْن، َعَلى َعَلى َتِصيرَ  َحتَّى، َبيَْضاءُ  ُنْكَتةٌ  ِفيهِ  َأنَْكَرَها، ُنِكَت  َقلٍْب   َفالَ الصَّ

هُ  َماَواُت  َداَمِت  َما ِفتْنَةٌ  َتُضرُّ ا َأْسَودُ  َواأْلَْرُض، َواآْلَخرُ  السَّ  ََل  ي اَكاْلُكوِز، ُمَجخ   ُمْرَبادًّ

ا، َوََل  َيْعِرُف  ا، إَِلَّ  ُينِْكرُ  َمْعُروف   (1). َهَواهُ  ِمنْ  ُأْشِرَب  َما ُمنَْكر 

 تقسي التي األسباب أعظم من وهذا: اآلخرة ونسيان إليها والركون الدنيا حب -

 تصبح حتى فشيئا   شيئا   إيمانه ضعف القلب على طغى إذا الدنيا حب فإن، القلوب

 أو اآلخرة ينسى حتى وحطامها الدنيا في وسلواه لذته ويجد، ةممل ثقيلة العبادة

 في الباليا هذه اجتمعت وما، األمل طول عنده ويبدأ، اللذات هادم عن ويغفل، يكاد

 .أهلكته إَل شخص

 ما إلى بعدها، ثم لما استهوته إَل منها واحدة إلى القلب مال ما ٌ  ُشعب وللدنيا

 في الله يبالي الله، وَل عند مكانته تسقط وعندها وجل، عز الله عن يبتعد حتى بعدها

الدنيا،  على أقبل ربه نسي العبد هذا إن. بالله والعياذ هلك الدنيا أودية من وادي أي

 كانت والتكريم، فلذلك اإلجالل يستحق بما التعظيم، واستهان يستحق َل ما فعظم

 .العواقب أسوأ من عاقبته

 :الغفلة -

 (111رواه مسلم ) (1)
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، النفوس من وتمكن، القلوب على استحوذ إذا خطير رضوم،  ٌ وبيل داءٌ  وهي 

 الطبع وحصول، الهداية أبواب كل انغالق إلى أدى واألبدان الجوارح وتمكن من

ِذينَ  ﴿ُأوَلِئَك  القلوب على والختم  َوَأْبَصاِرِهمْ  َوَسْمِعِهمْ  ُقُلوبِِهمْ  َعَلى الّلهُ  َطَبعَ  الَّ

 [196: لالنح]﴾ اْلَغاِفُلونَ  ُهمُ  َوُأوَلئَِك 

قلبه،  على متراكبا   الصدأ كان أوقاته أغلب الغفلة كانت فمن: ‘قال ابن القيم 

 (1). القلب عقوبات أعظم غفلته، وهذا بحسب وصدأه

ِذينَ  َمعَ  َنْفَسَك  َواْصبِرْ ﴿قال تعالى:  ُهمْ  َيْدُعونَ  الَّ  َوْجَههُ  ُيِريُدونَ  َواْلَعِشي   بِاْلَغَداةِ  َربَّ

نَْيا اْلَحَياةِ  ِزينَةَ  ُتِريدُ  َعنُْهمْ  نَاكَ َعيْ  َتْعدُ  َوََل  بَعَ  ِذْكِرَنا َعنْ  َقلَْبهُ  َأْغَفلْنَا َمنْ  ُتطِعْ  َوََل  الدُّ  َواتَّ

 [66: الكهف] ُفُرط ا﴾ َأْمُرهُ  َوَكانَ  َهَواهُ 

ن اْلَقلِيل أقل إَِلَّ  كلَّهم وجدهم اْلخلق َهَذا َحال َتأمل َومن: ‘قال ابن القيم   ِممَّ

 ومصالُحهم ُأُموُرهم َوَصاَرت أهواءهم َواتبُعوا َتَعاَلى الله ذكر َعن ُقُلوبهم غفلْت 

طوا َأي﴾ فرطا﴿ يَما فرَّ
 يعود بل َينَْفعُهمْ  ََل  بَِما َواْشَتغُلوا بصالحهم َويعود َينَْفعُهمْ  فِ

 (6)وآجال.  َعاجال بضررهم

 وَل، تلين وَل ترق َل قاسية قلوب أصحاب أنهم الغفلة أصحاب عن تعالى الله وأخبر

 َذَرأَْنا ﴿ َوَلَقدْ : سبحانه يقول، قسوة أشد أو كالحجارة فهي، الموعظة من بشيء تنتفع

ا لَِجَهنَّمَ  نَ  َكثِير   َوَلُهمْ  بَِها ُيبِْصُرونَ  َلَّ  َأْعُينٌ  َوَلُهمْ  بَِها َيْفَقُهونَ  َلَّ  ُقُلوٌب  َلُهمْ  َواإِلنسِ  اْلِجن   م 

 [199: األعراف]﴾ اْلَغافُِلونَ  ُهمُ  ُأْوَلئَِك  َأَضلُّ  ُهمْ  َبْل  َكاألَنَْعامِ  ُأْوَلئَِك  بَِها ُعونَ َيْسمَ  َلَّ  آَذانٌ 

 :الفاسدة األجواء في والجلوس، السوء أصدقاء مصاحبة -

 (. 19الوابل الصيب َلبن القيم)ص:  (1)

 (. 2رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه )ص:  (6)
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، حوله بمن التأثر سريع اإلنسان ألن وذلك، تأثيرا   األسباب أكثر من السبب وهذا 

 أكثر أناسا   ويجالس، والمنكرات بالمعاصي يعُج  وسط في يعيش الذي فالشخص

 ورؤية الغناء وسماع والضحك المزاح ويكثرون، المحرمات عن حديثهم

 من يسرق وطبعه الجلساء بهؤَلء يتأثر أن َلبد الشخص هذا، الماجنة المسلسالت

 المنكرات هذه على ويعتاد، قلبه فيقسو، طبعهم

 .يقتدي بالمقارن قرين فكل           قرينه            عن وسل تسأل َل المرء عن

 والمنكرات المعاصي في الوقوع كثرة -

 الطريق تمهد صغيرة كانت ولو المعصية فإن، مألوفا   تصبح المعاصي شيئا   بحيث 

 وتتسرب، خطرها صاحبها يدرك وَل، أمرها ويهون المعاصي تتابع حتى ألختها

 ما ويطلب مفارقتها على يقدر وَل، بها يبالي َل حتى، قلبه إلى األخرى وراء واحدة

 َعنْ ، ÷ُهَرْيَرَة  َأبِي فَعنْ ، حرماته وتعظيم الله تعظيم قلبه في فيضعف، منها أكثر هو

 َنَزعَ  ُهوَ  َسْوَداُء، َفِإَذا ُنْكَتةٌ  َقلْبِهِ  ِفي ُنِكَتْت  َخطِيَئة   َأْخَطأَ  إَِذا الَعبْدَ  <إِنَّ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسولِ 

انُ  َقلَْبُه، َوُهوَ  َتْعُلوَ  َحتَّى ِفيَها ِزيدَ  َعادَ  َقلُْبُه، َوإِنْ  ُصِقَل  َوَتاَب  رَ َواْسَتْغفَ   َذَكرَ  الَِّذي الرَّ

 (1)[. 11: المطففين]﴾ َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما ُقُلوبِِهمْ  َعَلى َرانَ  َبْل  َكالَّ﴿ اللَُّه>

ُنوب: ‘قال ابن القيم   (6)قتل. م فِي َوقع جرح َورب جراحات الذُّ

ُنوَب  ُيْعَلَم، َأنَّ  َأنْ  َينْبَِغي َفَما: ‘وقال أيضا    وَأنَّ ، َتُضرُّ َوََلُبدَّ  َواْلَمَعاِصَي  الذُّ

ُمومِ  َكَضَررِ  اْلَقلِْب  ِفي َضَرَرَها َرِر، َوَهْل  ِفي َدَرَجاتَِها اْختاِلَِف  َعَلى اأْلَْبَدانِ  ِفي السُّ  الضَّ

نَْيا ِفي ُنوُب  َسَبُبهُ  إَِلَّ  َوَداءٌ  رٌّ َش  َواآْلِخَرةِ  الدُّ  (3)َواْلَمَعاِصي.  الذُّ

 (. 313/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )3331رواه الترمذي ) (1)

 (. 11الفوائد َلبن القيم )ص:  (6)

 (. 16: الداء والدواء َلبن القيم)ص (3)
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ُنوُب : وقال أيضا   ُموِم، إِنْ  بَِمنِْزَلةِ  لِلَْقلِْب  َوالذُّ  َوإَِذا ُبدَّ  َأْضَعَفتُْه، َوََل  ُتْهلِْكهُ  َلمْ  السُّ

ُتُه، َلمْ  َضُعَفْت  الُْمبَاَرِك  بْنُ  اللَّهِ  َعبْدُ  ُقُلوِب الْ  َطبِيُب  اأْلَْمَراِض، َقاَل  ُمَقاَوَمةِ  َعَلى َيْقِدرْ  ُقوَّ

‘: 

ُنوَب  َرَأْيُت  لَّ  ُيوِرُث  َوَقدْ . . . اْلُقُلوَب  ُتِميُت  الذُّ  إِْدَماُنَها الذُّ

ُنوِب  َوَتْركُ   (1)ِعْصَياُنَها.  لِنَْفِسَك  َوَخيْرٌ . . . اْلُقُلوِب  َحَياةُ  الذُّ

 :وأهواله والقبر، وسكراته الموت نسيان -

، الصراط على والمرور، الدواوين ونشر، الموازين ووضع، نعيمهو وعذابه 

ِذينَ  َتُكوُنوا َوََل ﴿القاسية  القلوب ألصحاب فيها الله أعد وما النار ونسيان  َنُسوا َكالَّ

 [19: الحشر] ﴾اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  ُأوَلِئَك  َأنُْفَسُهمْ  َفَأنَْساُهمْ  اللَّهَ 

 القلب قسوة عالج-

 إَل النعمة هذه ُيحرم قلب من وما، وأعظمها النعم أجل من بالقل رقة نعمة إن

هِ  ِذْكرِ  ِمنْ  ُقُلوُبُهمْ  لِلَْقاِسَيةِ  سبحانه: ﴿َفَوْيٌل  قال فقد الله بعذاب موعودا   صاحبه كان  اللَّ

 سابقا   صاحبه كان إَل وانكسر لله قلب رق وما، [66: الزمر] ُمبِيٍن﴾ َضالَلٍ  ِفي ُأوَلِئَك 

 .ومحبته الله طاعة على يكون ما أحرص، الطاعات إلى مشمرا   ،الخيرات إلى

 :القلب عن القسوة تزيل التي األمور ومن

 تعالى بالله المعرفة على يعين الذي والسنة القرآن من الشرعي العلم تعلم -

 :وتوحيده

 ﴿َولَِيْعَلمَ عالى وقال ت [66: فاطر]﴾ اْلُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللَّهَ  َيْخَشى إِنََّما﴿قال تعالى 

ِذينَ  ِذينَ  َلَهادِ  اللَّهَ  َوإِنَّ  ُقُلوُبُهمْ  َلهُ  َفُتْخبَِت  بِهِ  َفُيْؤِمنُوا َرب َك  ِمنْ  اْلَحقُّ  َأنَّهُ  اْلِعلْمَ  ُأوُتوا الَّ  الَّ

 [51: الحج﴾ ] ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  إَِلى آَمنُوا

 (. 59الداء والدواء )ص:  (1)
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 يكون وَل، لبهق قسا ربه حق جهل ومن، قلبه رق المعرفة حق ربه عرف فمن

 التوحيد في وبحقه وجل عز بالله العباد أجهل من صاحبه كان إذا إَل قاسيا   القلب

 وجل عز له العبادة وإخالص

 الخشوع القلب في ويحدث العلم محياة الذكر مجلس: ‘قال الحسن البصري 

 (1)بالقطر.  الميتة األرض تحيا كما بالذكر تحيا الميتة والقلوب

 بعده اوم الموت تذكر -

 ومشاهدة، وسكراته الموت وأهوال، وضيقه ووحشته وظلمته القبر سؤال من

 ويوقفها، نومها من النفس يوقظ مما هذا فإن، الجنائز وحضور المحتضرين أحوال

 يوصي ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان ولهذا، وترق ربها إلى فتعود، غفلتها من وينبهها، رقادها من

 ِذْكرَ  < َأْكثُِروا: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ ةَ ُهَرْيرَ  َأبِي فَعنْ ، الموت بذكر أصحابه

اِت > َهاِدمِ  اِت، َفَما َهاِدمِ  ِذْكرِ  ِمنْ  < َأْكثُِروا: وفي لفظٍ  (6)اْلَمْوَت.  َيْعنِي، اللَّذَّ  َذَكَرهُ  اللَّذَّ

َعهُ  إَِلَّ  ِضيٍق  ِفي َوُهوَ  َقطُّ  َعبْدٌ   (3)َعَليِْه >.  َضيََّقهُ  إَِلَّ  َسَعةٍ  يفِ  َوُهوَ  َذَكَرهُ  َعَليِْه، َوََل  َوسَّ

 َيْفُسدَ  َأنْ  لَخِشيُت ، ساعة َقلْبِي اْلَمْوِت  ِذْكرُ  َفاَرَق  َلوْ : َقاَل ‘ُجبَيٍْر  بْنِ  َسِعيدِ  وَعنْ 

 (1)َقلْبِي.  َعَليَّ 

 أهلها حال في والتفكر القبور زيارة -

 اْلُقُبورِ  ِزَياَرةِ  َعنْ  َنَهيُْتُكمْ  ُكنُْت ملسو هيلع هللا ىلص: <  هِ اللَّ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷َمالٍِك  بْنِ  َأَنسِ  َعنْ 

رُ  اْلَقْلَب، َوُتْدِمعُ  ُتِرقُّ  َفُزوُروَها، َفِإنَّها َأََل  ا >.  َتُقوُلوا اآْلِخَرَة، َوََل  اْلَعيَْن، َوُتَذك  ُهْجر 
(1) 

 (. 11لطائف المعارف َلبن رجب )ص:  (1)

 (. 115/ 3( وصححه األلباني في اإلرواء )1656رواه ابن ماجه ) (6)

 (. 391/ 1مسند الشهاب القضاعي ) (3)

 (. 399الزهد ألحمد بن حنبل )ص:  (1)
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القسوة،  من به ما ورق، وذهب قلبه انكسر أهلها أحوال وإلى القبور إلى نظر ومن

 .وإخبات صدق إقبال ربه على قبلوأ

 قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته: -

 (6)الذنوب.  وترك باألسحار والتضرع القرآن تدبر القلب حياة : مفتاحقال ابن القيم

 عينه وجدت إَل متدبرا مفكرا   القلب حاضر قراءته عند وكان القرآن عبدٌ  قرأ فما

 تالوته حق القرآن عبد تال وما، أعماقها من إيمانا   تتوهج ونفسه، يخشع وقلبه، تدمع

هُ  الله خشية من جلده واقشعر قلبه خفق قد رقيقا   وجدته إَل آياته إلى استمع أو  ﴿اللَّ

َل  ا اْلَحِديِث  َأْحَسنَ  َنزَّ َتاب 
ا كِ تََشابِه  َثانَِي  مُّ ِذينَ  ُجُلودُ  ِمنْهُ  َتْقَشِعرُّ  مَّ ُهمْ  َيْخَشْونَ  الَّ ينُ  ُثمَّ  َربَّ

 َتلِ

 َفَما اللَّهُ  ُيْضلِْل  َوَمن َيَشاء َمنْ  بِهِ  َيْهِدي اللَّهِ  ُهَدى َذلَِك  اللَّهِ  ِذْكرِ  إَِلى َوُقُلوُبُهمْ  ُجُلوُدُهمْ 

ُرونَ  ﴿ َأَفاَل: تعالى وقال [63: الزمر]. َهاٍد ﴾ ِمنْ  َلهُ  ﴾  َأْقَفاُلَها ُقُلوٍب  َعَلى َأمْ  اْلُقْرآنَ  َيتََدبَّ

 لثناء على أهل العلم الذين يتأثرون عند سماع الذكروقال تعالى في معرض ا

ِذينَ  إِنَّ  ُتْؤِمنُوا ََل  َأوْ  بِهِ  آِمنُوا ُقْل ﴿  ونَ  َعَليِْهمْ  ُيتَْلى إَِذا َقبْلِهِ  ِمنْ  اْلِعلْمَ  ُأوُتوا الَّ  َيِخرُّ

ا لأِلَْْذَقانِ  د  نَا ُسبَْحانَ  َوَيُقوُلونَ ( 199) ُسجَّ ونَ  (196) َلَمْفُعوَل   نَاَرب   َوْعدُ  َكانَ  إِنْ  َرب   َوَيِخرُّ

ا َوَيِزيُدُهمْ  َيبُْكونَ  لأِلَْْذَقانِ   [199 - 199: اإلسراء] ﴾ ُخُشوع 

 َحتَّى َبيَْتهُ  َيلَْزمُ  ُثمَّ  َيْسُقطَ  َحتَّى َفَيبِْكي َفَتْخنُُقهُ  َوْرِدهِ  ِفي بِاآْلَيةِ  َيُمرُّ : ÷ُعَمُر  وَكانَ 

ا َيْحَسُبوَنهُ  ُيَعادَ   (3). َمِريض 

ِفينَ  َوْيٌل ﴿ َقَرأَ ، ^ ُعَمرَ  وهذا عبد الله بْن  النَّاُس  َيُقومُ  َيْومَ ﴿ َبَلغَ  َحتَّى﴾ لِلُْمَطف 

َراَءةِ  ِمنْ  َواْمَتنَعَ  َخرَّ  َحتَّى َفَبَكى: اَل اْلَعاَلِميَن﴾ قَ  لَِرب  
 (1)َبْعَدها.  َما قِ

( )َوََل 611/ 6امع الصغير وزيادته )( وصححه األلباني في صحيح الج536/ 1رواه الحاكم ) (1)

ا( أي َل تقولوا باطال .   َتُقوُلوا ُهْجر 

 (. 29حادي األرواح إلى بالد األفراح َلبن القيم)ص:  (6)

 (. 51/ 1حلية األولياء ) (3)
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  َخْمَسةُ  اْلَقلِْب  َدَواءُ ‘:  اْلَخواص إِبَْراِهيم قال
ٍ
 َوَخالءُ  بِالتََّدُبرِ  اْلُقْرآنِ  قَِراَءةُ : َأْشَياء

يْلِ  َوِقيَامُ  اْلَبطْنِ  عُ  اللَّ َحرِ  ِعنْدَ  َوالتََّضرُّ الِِحينَ  َوُمَجاَلَسةُ  السَّ  (6). الصَّ

 َتَدبُّرِ  نْ مِ  َنَجاتِهِ  إَِلى َوَمَعاِدِه، َوَأْقَرَب  َمَعاِشهِ  ِفي لِلَْعبْدِ  َأنَْفعَ  َشْيءٌ  َفَليَْس : وقال أيضا  

لِ  اْلُقْرآِن، َوإَِطاَلةِ   (3)آَياتِِه.  َمَعانِي َعَلى اْلِفْكرِ  ِفيِه، َوَجْمعِ  التََّأمُّ

 واَلستغفار الله ذكر من اإلكثار -

 قلبه قسوة يداوي أن للعبد تعالى، فينبغي الله ذكر إَل يذيبها َل قسوة للقلب فإن

 تعالى. الله بذكر

ي بََّك رَ  َواْذُكرْ ﴿ تعالى وقال
ا َنْفِسَك  فِ ع   بِاْلُغُدو   اْلَقْولِ  ِمنَ  اْلَجْهرِ  َوُدونَ  َوِخيَفة   َتَضرُّ

 [695: األعراف] ﴾اْلَغافِلِينَ  ِمنَ  َتُكنْ  َوََل  َواآْلَصالِ 

 (1). داء الناس شفاء، وذكر تعالى الله ذكر: ‘مكحول  قال

َقلْبِي،  َعَلى َلُيَغانُ  < إِنَّهُ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص لهِ ال َرُسوَل  َأنَّ ، ÷الُْمَزنِي   اأْلََغر  بن يسار َعنِ 

ٍة >.  ِماَئةَ  اْلَيْومِ  اللَه، ِفي أَلَْسَتْغِفرُ  َوإِن ي َمرَّ
(5) 

 (2). وجل عز الله ذكر القلوب جالء جالء، وإن شيء لكل: ÷ الدرداء أبو وقال

 كإلي سعيد، أشكو أبا يا: ‘للحسن البصري  قال رجال   أن زياد ابن المعلى عن

 .قلب قسوة

 (395/ 1حلية األولياء ألبي نعيم) (1)

 (. 99ذم الهوى َلبن الجوزي)ص:  (6)

 (. 159/ 1م)مدارج السالكين َلبن القي (3)

 (. 91الوابل الصيب من الكلم الطيب َلبن القيم)ص:  (1)

 (. 6996رواه مسلم ) (5)

 (. 19الوابل الصيب)ص:  (2)
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الغفلة،  به اشتدت كلما القلب ألن وهذا: قال ابن القيم معلقا  . بالذكر أذبه: قال
 في الرصاص يذوب كما القسوة تلك ذابت تعالى الله ذكر القسوة، فإذا به اشتدت

 (1). وجل عز الله ذكر بمثل القلوب قسوة أذيبت فما. النار

 تيمية ابن اَلسالم شيخ وسمعت، القلب حياة الذكر يورث: ‘قال ابن القيم 

 حال يكون فكيف للسمك الماء مثل للقلب الذكر: يقول روحه تعالى الله قدس

 (2)الماء؟.  فارق إذا السمك

 (3)يموت.  َل الذي الحي ذكر في القلب حياة: الوراق الحسين أبو وقال

ِذينَ : تعالى قال   َتطَْمِئنُّ  الّلهِ  بِِذْكرِ  َأَلَ  ّلهِ ال بِِذْكرِ  ُقُلوُبُهم َوَتطَْمِئنُّ  آَمنُواْ  ﴿الَّ

 اْلُقُلوُب﴾.

ِذينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  إِنََّما﴿تعالى  قال  َعَليِْهمْ  ُتلَِيْت  َوإَِذا ُقُلوُبُهمْ  َوِجَلْت  اللَّهُ  ُذكِرَ  إَِذا الَّ

ِهمْ  َوَعَلى إِيَمان ا َزاَدْتُهمْ  آَياُتهُ  ُلوَن﴾ َرب   [6: األنفال] َيَتَوكَّ

 منهم والقرب ومخالطتهم وصحبتهم الصالحين الربانيين لماءالع زيارة -

، جهلت إذا ويرشدونك، نسيت إذا ويذكرونك، ضعفت إن بيدك يأخذون فهم

ِذينَ  َمعَ  َنْفَسَك  َواْصبِرْ ﴿تعالى  قال، ينسوك لم الله دعوا وإن  بِاْلَغَداةِ  َربَُّهم َيْدُعونَ  الَّ

نَْيا اْلَحَياةِ  ِزينَةَ  ُتِريدُ  َعنُْهمْ  َعيْنَاكَ  َتْعدُ  َوََل  َوْجَههُ  ُيِريُدونَ  َواْلَعِشي    َأْغَفلْنَا َمنْ  ُتطِعْ  َوََل  الدُّ

َبعَ  ِذْكِرَنا َعن َقلَْبهُ   [66: الكهف] ُفُرط ا﴾ َأْمُرهُ  َوَكانَ  َهَواهُ  َواتَّ

دِ  َوْجهِ  إَِلى ْرُت َنظَ  َقْسَوة   َقلْبِي ِفي َرَأْيُت  إَِذا ُكنُْت : ‘ُسَليَْماَن  بْنُ  َجْعَفرُ  َقاَل   ُمَحمَّ

 (1). َثْكَلى َوْجهُ  َكَأنَّهُ  َوْجُههُ  َواِسٍع، َوَكانَ  ْبنِ 

 (. 91الوابل الصيب )ص:  (1)

 (16الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص:  (6)

 (96/ 1إغاثة اللهفان ) (3)

 969سير السلف الصالحين )ص:  (1)
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دَ  الُفَضيْلِ  إَِلى َنَظْرُت  إَِذا: قال‘المبارك  بن وعن عبد الله  الُحْزَن، َوَمَقتُّ  لَِي  َجدَّ

 (1). َبَكى َنْفِسي، ُثمَّ 

 فأنظر المنكدر بن محمد آتي قسوة قلبي في أجد كلما: ‘مالك بن أنس  وقال

 (6). بنفسي أياما   فأتعظ نظرة إليه

بذكره،  اليوم، فانتفع المعافى بن عمران ألذكر إني: ‘ الحارث بن بشر وقال

 .فانتفع رؤيته وأذكر

 َل بالتقصير ويتهمها، عيوبها في وينظر ويعاتبها نفسه يحاسب لم إذا اإلنسان فإن

 من يتمكن فكيف المرض حقيقة يعرف لم وإذا، مرضها حقيقة يدرك أن يمكن

 من وإيقاظها، خالقها إلى وافتقارها بضعفها النفس تذكير من بد َل لهذا؟! العالج

 حتى وكبيرة صغيرة كل على ومحاسبتها ومراقبتها، عليها الله بنعم وتعريفها، غفلتها

 .فيها والتحكم قيادها عليه يسهل

 .(3)" ذنوبا   أقلهم قلوبا   الناس أرقُّ " : الله رحمه مكحول قال 

: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقلْبِِه، َفَقاَل  َقْسَوةَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِي   إَِلى َشَكى َرُجال  َأنَّ ، ÷ُهَريَْرَة  َأبِي َعنْ 

 (1). >اْلَيتِيمَ  َرأَْس  اْلَمَساكِيَن، َواْمَسْح  َقلُْبَك، َفَأطِْعمِ  َيلِينَ  َأنْ  َأَرْدَت  <إِنْ 

 الدعاء واللجوء إىل اهلل تعاىل: الناجعة القلب أدوية من -

 (191/ 9ء )سير أعالم النبال (1)

 (56/ 6ترتيب المدارك ) (6)

 (. 99/ 9المجالسة وجواهر العلم  للدينوري) (3)

 (696/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )623/ 6رواه أحمد ) (1)
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 َأَرَأْيُتمْ  ُقْل ﴿تعالى  قال، يشاء كيف يقلبها الرحمن أصابع من أصبعين بين القلوب

 انُْظرْ  بِهِ  َيأْتِيُكمْ  اللَّهِ  َغيْرُ  إَِلهٌ  َمنْ  مْ ُقُلوبِكُ  َعَلى َوَخَتمَ  َوَأْبَصاَرُكمْ  َسْمَعُكمْ  اللَّهُ  َأَخذَ  إِنْ 

ُف  َكيَْف   [12: األنعام﴾ ]َيْصِدُفونَ  ُهمْ  ُثمَّ  اآْلَياِت  ُنَصر 

َب  < َيا: َيُقوَل  َأنْ  ُيْكثِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَل ، ÷َأنَس بن مالك  َعنْ   ُمَقل 

 َفَهْل  بِهِ  ِجئَْت  َوبَِما بَِك  اللَِّه، آَمنَّا َرُسوَل  َيا: َفُقلُْت ِدينَِك >،  َعَلى َقلْبِي َثب ْت  الُقُلوِب 

ُبَها اللَّهِ  َأَصابِعِ  ِمنْ  ُأْصُبَعيْنِ  َبيْنَ  الُقُلوَب  < َنَعْم، إِنَّ : َعَليْنَا؟ َقاَل  َتَخاُف  َيَشاُء >.  َكيَْف  ُيَقل 

(1) 

  َأْكَثرُ  َكانَ  َما الُمْؤِمنِينَ  ُأمَّ  َيا: ’َسَلَمَة  أِلُم   ُقلُْت : َحْوَشٍب، َقاَل  بْن وعن َشْهر
ِ
 ُدَعاء

 َقلْبِي َثب ْت  الُقُلوِب  ُمَقل َب  <َيا: ُدَعاِئهِ  َأْكَثرُ  َكانَ : ِعنَْدِك؟ َقاَلْت  َكانَ  إَِذاملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسولِ 

 َقْلبِي َثب ْت  اْلُقُلوِب  ل َب ُمقَ  َيا ُدَعاِئَك  أِلَْكَثرِ  َما اللَّهِ  َرُسوَل  َيا: َفُقلُْت : َقاَلْت  ِدينَِك> َعَلى

اللَِّه،  َأَصابِعِ  ِمنْ  ُأْصُبَعيْنِ  َبيْنَ  َوَقلْبُهُ  إَِلَّ  آَدِميٌّ  َليَْس  إِنَّهُ  َسَلَمةَ  ُأمَّ  < َيا: ِدينَِك؟ َقاَل  َعَلى

 (6)َأَزاَغ >.  َشاءَ  َأَقاَم، َوَمنْ  َشاءَ  َفَمنْ 

نَ ﴿العلم  في الراسخين عن تعالى الله قال  َلنَا َوَهْب  َهَدْيَتنَا إِذْ  َبْعدَ  ُقُلوَبنَا ُتِزغْ  ََل  اَربَّ

اُب﴾ َأنَْت  إِنََّك  َرْحَمة   َلُدنَْك  ِمنْ   [6: عمران آل] اْلَوهَّ

 (1363/ 6( وصححه األلباني صحيح الجامع )6119رواه الترمذي ) (1)

 (691/ 6امع )( وصححه األلباني في صحيح الج3566رواه الترمذي ) (6)
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 وتحفُظه، وذلك تِقيهِ  وقاية   هعقاب الل ِمن يخشاه ما وبين بينه العبدُ  يجعل أن - 1

 نواهيه. واجتناب أوامره بامتثال

 َيتركَ  الله، وأن ثواب الله، يرجو من نور على، الله بطاعة العبد يعمل أن - 6

 .الله ِعقاَب  الله، يخشى من نور الله، على معصيةَ 

ة، وحذرٌ  الضمير، وخشية حساسية أنَّها - 3  قالطري ألشواك دائم، وتوق   مستمرَّ

هريرة  أبو قال كما، والمخاوف المطامع والشهوات، وأشواك الرغائب ِمن الله إلى

 فكيف: نعم، قال: شوك؟ قال ذا طريقا أخذت هل: التقوى، فقال عن وسئل ÷

 ذاك: عنه، قال قصرت جاوزته، أو عنه، أو عدلت الشوك رأيت إذا: صنعت؟ قال

 :فقال المعتز ابن المعنى هذا وأخذ. التقوى

 التقى فهو وكبيرها. . . صغيرها الذنوب خل  

 يرى ما يحذر الشوك ض. . . أر فوق كماش واصنع

 الحصى من الجبال إن. . . صغيرة تحقرنَّ  َل

 (1)يتقي.  ثم يتقى ما العبد يعلم أن: التقوى وأصل

لين لعباده الله وصيةُ  هي التقوى - 1  ؤمنين، وخُلقالم واآلِخرين، وسبيل األوَّ

 َوَلَقدْ ﴿ وَخِسر؛  َهَلك عنها أعرض وربح، وَمن فاز التزمها والمرسلين، َمن األنبياء

يْنَا ِذينَ  َوصَّ اُكمْ  َقبْلُِكمْ  ِمن اْلِكَتاَب  ُأوُتواْ  الَّ ُقواْ  َأنِ  َوإِيَّ  .[131: النساء]﴾  اللَّهَ  اتَّ

 (196/ 1جامع العلوم والحكم ) (1)
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 َوَعَظنَا: َقاَل ، ÷َساِرَيَة  نِ بْ  الِعْرَباضِ  َعنْ ، ألمته ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  آخر وصايا وهي – 6

 إِنَّ : َرُجٌل  الُقُلوُب، َفَقاَل  ِمنَْها َوَوِجَلْت  الُعُيونُ  ِمنَْها َذَرَفْت  َبلِيَغة   َمْوِعَظة   ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل 

ْمعِ  اللَّهِ  ىبَِتْقوَ  < ُأوِصيُكمْ : اللَِّه؟ َقاَل  َرُسوَل  َيا إَِليْنَا َتْعَهدُ  َفَماَذا ُمَود عٍ  َمْوِعَظةُ  َهِذهِ   َوالسَّ

 (1)َوالطَّاَعِة >. 

ا بها وأوصى  (6)كنت >.  حيُثما الله < اتَّق: ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ÷ معاذ 

 اللَّهِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  إِنَّ : ﴿ تعالى قال كما؛ والكرم الفضل التقوى هي مقياس -

 .[13: الحجرات] ﴾ َخبِيرٌ  َعلِيمٌ  اللَّهَ  إِنَّ  َأْتَقاُكمْ 

ة مائتي من أكثر القرآن في ُذكرت أنَّها اأمره عظيم ومن -  .مرَّ

 ؟: 

 :اآلتية لألسباب ربَّه المؤمن يتقي

 ِمنَ  ُظَلٌل  َفْوِقِهمْ  ِمنْ  َلُهمْ ﴿ : قال تعالى؛ خوفا من ِعقاب الله في الدنيا واآلخرة –

ُف  َذلَِك  ُظَلٌل  َتْحتِِهمْ  َوِمن النار  [12: الزمر] ﴾ َفاتَُّقونِ  ِعَبادِ  َيا ِعَباَدهُ  بِهِ  لهال ُيَخو 

نَا َيُقوُل  َمنْ  ِوِمنُْهمْ ﴿ : ؛ قال تعالىواألخروي الُدنيوي الثواب رجاء -  ِفي آتِنَا َربَّ

نَْيا ي َحَسنَة   الدُّ
 [691: البقرة] ﴾ النَّارِ  َعَذاَب  َوِقنَا َحَسنَة   اآلِخَرةِ  َوفِ

ِهمُ  اْسَتَجاُبواْ  لِلَِّذينَ  ﴿؛ قال تعالى الحساب خوف - ِذينَ  اْلُحْسنَى لَِرب   َلمْ  َوالَّ

ا األَْرضِ  فِي َما َلُهمْ  َأنَّ  َلوْ  َلهُ  َيْسَتِجيُبواْ   ُسوءُ  َلُهمْ  ُأْوَلـِئَك  بِهِ  ََلْفَتَدْواْ  َمَعهُ  َوِمثَْلهُ  َجِميع 

 [.16: الرعد]﴾  اْلِمَهادُ  َوبِئَْس  َجَهنَّمُ  َوَمأَْواُهمْ  اْلِحَساِب 

 :جالله جلَّ  الله َنَظرِ  ِمن الحياء -

 اْلِعْصَيانِ  إَِلى َداِعيَةٌ  َوالنَّْفُس                 ُظلَْمةٍ  ِفي بِِريَبةٍ  َخَلْوَت  َوإَِذا

 (199/ 6( وصححه األلباني في إرواء الغليل في تخريج )6292( والترمذي )1299رواه أبو داود ) (1)

 (61/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )1969رواه الترمذي ) (6)

www.altawhed.net www.elwaez.com



 َيَرانِي الظَّالَمَ  َخَلَق  الَِّذي إِنَّ             َلَها َوُقْل  اإِلَلهِ  َنَظرِ  ِمنْ  َفاْسَتْحِي 

كر -   وتعالى: الله تبارك مةنِع على الشُّ

 جالله: جلَّ  الله َجالل تعظيم -

نهاك،  حيث الله إيانك أن يراك: بوصية الطائي داود أخي أوصانيالسماك:  قال ابن

 (1). عليك وقدرته منك من قربه أمرك، واستحي حيث يفقدك وأن

 وتعالى: سبحانه لله المحبَّة ِصْدق -

َعى َمنِ  ُكلُّ : يُّ النَّْهُرُجورِ  َيْعُقوَب  َأُبو َقاَل   ِفي اللَّهَ  ُيَواِفِق  َوَلمْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  َمَحبَّةَ  ادَّ

 .َمْغُرورٌ  اللََّه، َفُهوَ  َيَخاُف  َليَْس  ُمِحب   َباطَِلٌة، َوُكلُّ  َأْمِرِه، َفَدَعَواهُ 

 َيْحَفظْ  َوَلمْ  َوَجلَّ  زَّ عَ  اللَّهِ  َمَحبَّةَ  ادََّعى َمنِ  بَِصاِدٍق  َليَْس : ُمَعاذٍ  ْبنُ  َيْحَيى َوَقاَل 

 .ُحُدوَدهُ 

 :اأْلَْحَواِل، َوَأنَْشدَ  َجِميعِ  ِفي: اْلُمَواَفَقةُ  اْلَمَحبَِّة، َفَقاَل  َعنِ  ُرَوْيمٌ  َوُسِئَل 

ا ُمتُّ  ُمْت  لِي ُقلَْت  َوَلوْ   َوَمْرَحب ا َأْهال  اْلَمْوِت  لَِداِعي َوُقلُْت              َوَطاَعة   َسْمع 

 َشنِيعُ  اْلِقَياسِ  فِي َلَعْمِري َهَذا                     ُحبَّهُ  َتْزُعمُ  َوَأنَْت  َلهَ اإْلِ  َتْعِصي

ا ُحبَُّك  َكانَ  َلوْ  يعُ  ُيِحبُّ  لَِمنْ  اْلُمِحبَّ  إِنَّ                       أَلََطْعَتهُ  َصاِدق 
 (6)ُمطِ

 :

ْل  نمِ  أنت هل تعلمَ  أن أردَت  وإذا ة عالماٍت  المتقين، فتأمَّ  :مهمَّ

ُتها، وبقيت ذهبت التي الماضية ُذنوبك من خوفك كثرة - 1  القلْب في لذَّ

 .عقوبتها اآلخرة حسرُتها، وفي

 .المستقبل في أخرى ذنوٍب  في تقع أن من الحذرِ  أشدَّ  تحذر أن - 6

 (61/ 6صفة الصفوة ) (1)

 (399/ 6م )جامع العلوم والحك (6)
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ك في لك الله مراقبةَ  استشعارك - 3  .جواكون جهرك وعالنيتك، وفي ِسر 

 .عليه الهوى، والتغلُّب مقاومة على قدرتك - 1

ا وتخاف تفزعَ  أن - 5  .الخاتمة سوء من دائم 

 .َتقصيرها على لنفسك المحاسبة كثرة - 2

 :

َل    .اإلسالم ذلك الكفَر، ومقامُ  العبد يتقي أن: أوَّ

مات، ومقامُ  المعاصي يتقي أن: ثاني ا  .واَلستغفار التوبةُ  لكذ والمحرَّ

بهاِت، ومقام يتقي أن: ثالث ا  .الورع ذلك الشُّ

ا هد ذلك المباحاِت، ومقامُ  يتقي أن: رابع   .الزُّ

ا  .المشاهدة ذلك قلْبه، ومقامُ  على الله غير حضورَ  يتقَي  أن: خامس 

ا َيلَْبْس  َلمْ  اْلَمْرءُ  إَِذا  َكاِسَيا َكانَ  َوإِنْ  َيان اُعرْ  َتَقلََّب  التَُّقى            ِمنَ  ثَِياب 

  لَِباسِ  َوَخيْرُ 
ِ
ِه                      َطاَعةُ  اْلَمْرء  َعاِصَيا لِلَّهِ  َكانَ  فِيَمنْ  َخيْرَ  َوَلَ  َرب 

 

ا في التقوى شجرة َزرعَت  فإذا  وهي - الطي بة اليانعة ثماَرها ستجد حياتك، َفحتم 

ا رةكثي ا لَك  أقتطف - جدًّ  :منها بعض 

 [9: التوبة]﴾  اْلُمتَِّقينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ  إِنَّ : ﴿ تعالى ؛ قالالله محبَّة - أ

 [19: الجاثية] ﴾ اْلُمتَِّقينَ  َولِيُّ  َواللَّهُ : ﴿ تعالى ؛ قالللمتقين اللهِ  وَلية - ب

ِهمْ  ِعندَ  ِقينَ لِلُْمتَّ  إِنَّ : ﴿ تعالى ؛ قاللهم وتقريبها الجنَّة دخول - ج  النَِّعيمِ  َجنَّاِت  َرب 

 [.99: الشعراء]﴾  لِلُْمتَِّقينَ  اْلَجنَّةُ  َوُأْزلَِفِت : ﴿ تعالى ، وقال[31: القلم] ﴾

ْحَمنِ  إَِلى اْلُمتَِّقينَ  َنْحُشرُ  َيْومَ : ﴿ تعالى ؛ قالالجنَّة وفي الحشر عندَ  التكريم - د  الرَّ

 [.65: مريم] ﴾ َوْفدا  
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ا َرب َك  َعَلى َكانَ  َواِرُدَها إَِلَّ  ِمنُْكمْ  َوإِنْ : ﴿ تعالى ؛ قالالنار من جاةالن - هـ  َحتْم 

ْقِضيًّا ي ُثمَّ *  مَّ ِذينَ  ُننَج  َقوا الَّ َنَذرُ  اتَّ  .[96 - 91: مريم]﴾  ِجثِيًّا ِفيَها الظَّالِِمينَ  وَّ

 [.69: المائدة]﴾  اْلُمتَِّقينَ  ِمنَ  اللَّهُ  َيَتَقبَُّل  إِنََّما: ﴿ تعالى ؛ قالاألعمال َقبول - و

: البقرة]﴾  اْلُمتَِّقينَ  َمعَ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُمواْ  اللَّهَ  َواتَُّقواْ : ﴿ تعالى قال؛ والمعونة التأييد - ز

191]. 

زق - ح دائد؛ قال من األمور، والخالص ، وتيسيرالحسن الر   َوَمنْ : ﴿ تعالى الشَّ

ا َلهُ  َيْجَعْل  اللَّهَ  َيتَِّق   وقال، [3 - 6: الطالق]﴾  َيْحَتِسُب  َلَ  َحيُْث  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ *  َمْخَرج 

ا َأْمِرهِ  ِمنْ  َلهُ  َيْجَعْل  اللَّهَ  َيتَِّق  َوَمنْ : ﴿ تعالى  .[1: الطالق]﴾  ُيْسر 

ي اْلُمتَِّقينَ  إِنَّ : ﴿ تعالى ؛ قالالقيامة يومَ  الله جوار في أنَّهم - ط
*  َوَنَهرٍ  َجنَّاٍت  فِ

 .[55-51: القمر] ﴾ ُمْقَتِدرٍ  َملِيٍك  ِعندَ  ِصْدٍق  َمْقَعدِ  في

َها ِيا: ﴿ تعالى ؛ قالوالفالح والمغفرة، والفهم العلم - ي ِذينَ  َأيُّ  َتتَُّقوا َإنْ  آَمنُواْ  الَّ

رْ  ُفْرَقان ا َلُكمْ  َيْجَعْل  الّلهَ  يمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َواللَّهُ  َلُكمْ  َوَيْغِفرْ  َسي َئاتُِكمْ  َعنُكمْ  َوُيَكف 
 ﴾ اْلَعظِ

ُقوا: ﴿ تعالى وقال، [69: األنفال] هُ  َوُيَعل ُمُكمُ  اللَّهَ  َواتَّ : ﴿ تعالى وقال، [666: البقرة]﴾  اللَّ

ُقواْ  ُحونَ  َلَعلَُّكمْ  اللَّهَ  َواتَّ
 [.169: البقرة]﴾  ُتْفلِ

َجاَل  اْبُل  دِ  ُأُموَرُهمْ  َمنْ إَِخاَءَهْم             َوَتَوسَّ  َأَرْدَت  إَِذا الر   َوَتَفقَّ

 َفاْشُددِ  َعيْنٍ  َقِريرَ  اْلَيَدْينِ  َفبِهِ            َوالتَُّقى اأْلََماَنةِ  َأَخا َوَجْدَت  َفِإَذا

 :آخر وقال

ْكرِ  َوَتْرَتاُح  التَّْقَوى إَِلى ُقُلوُبُهْم                    َتِحنُّ  ِرَجالٍ  َمعْ  إَِلَّ  َعيَْش  َوَلَ   لِلذ 
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 إياك إياك وحمقرات الذنوب

ا بِاألََماني  : ‘َقاَل اإِلَماُم ابُن الَقي ِم  يُس َوُأهبَِط ِمن َمنِزِل الِعز  ، َيا َمغُرور 
ُلِعَن إِبلِ

َوُحِجَب الَقاتُِل َعنَها  ،َوُأخِرَج آَدُم ِمَن الَجنَِّة بُِلقَمٍة َتنَاَوَلَها، بَِترِك َسجَدٍة َواِحَدٍة ُأِمَر بها

 َكف  ِمن َدمٍ 
ِ
اني َأشنََع الِقتالِت بِِإيالِج َقدَر ، َبعَد َأن َرآَها ِعَيان ا بَِملء َوُأِمَر بَِقتِل الزَّ

، َوُأِمَر بِِإيَساِع الظَّهِر ِسَياط ا بَِكلَِمِة َقذٍف َأو بَِقطَرٍة ِمن ُمسِكرٍ ، األَنُمَلِة ِفيَما َل َيِحلُّ 

ا ِمن َأعَضاِئَك بِثاَلَثِة َدَراِهمَ َوَأبَ  َفال َتأَمنُْه َأن َيحبَِسَك في النَّاِر بَِمعِصَيٍة َواِحَدٍة ، اَن ُعضو 

 (1)>. َوَل َيَخاُف ُعقبَاَها  <ِمن َمَعاِصيِه 

ِه : ^ َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمرَ  ةٍ < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ ي ِهرَّ
َبِت اْمَرَأٌة فِ َحَبَستَْها  ُعذ 

ا، َفَدَخَلْت ِفيَها النَّارَ  ََل ِهَي َأطَْعَمتَْها َوََل َسَقتَْها، إِْذ َحَبَستَْها، َوََل ِهَي ، َحتَّى َماَتْت ُجوع 

 (2)>.  َتَرَكتَْها َتأُْكُل ِمْن َخَشاِش األَْرضِ 

مؤمن فاألمر خطير جدا  يستحق الوقوف عنده كثيرا  والتفكير فيه طويال ، ذلك أن ال

إِنَّ : قال ÷ عن عبدالله بن مسعودف، يحاسب نفسه ويرى عظم ما ارتكب من خطأ

ُه َقاِعٌد َتْحَت َجَبٍل َيَخاُف َأْن َيَقَع َعَليِْه، َوإِنَّ الَفاِجَر َيَرى ُذُنوَبُه  الُمْؤِمَن َيَرى ُذُنوَبُه َكَأنَّ

 (3). َأُبو ِشَهاٍب: بَِيِدِه َفْوَق َأنِْفِه" َكُذَباٍب َمرَّ َعَلى َأنِْفِه َفَقاَل بِِه َهَكَذا، َقاَل 

 .الصغائر هي ما َل يبالي المرء به من الذنوبمعنى حمقرات الذنوب: 

أي صغائرها ألن صغارها أسباب تؤدي  )محقرات الذنوب(: ‘ قال المناوي 

 .إلى ارتكاب كبارها كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها

 الذنوب:إنها حمقرات 

 (23الفوائد َلبن القيم )ص:  (1)

 (6616( ومسلم )6325رواه البخاري ) (6)

 (. 2396رواه البخاري ) (3)
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ر الله تعالى منها عباده أشدَّ تحذير وزجر عنها أعظم زجر لمن تأمل كالم  التي حذَّ

 .[15]النور: : ﴿َوَتْحَسُبوَنُه َهي ن ا َوُهَو ِعنَْد اللَِّه َعظِيٌم﴾ تعالى قال اللهف، ربه

إني أخاف ذنب ا لم يكن مني عند الموت فقيل له في ذلك فقال:  السلف جزع بعض

 (1). وهو عند الله عظيم على بال

، ÷ َعْن َأَنسٍ ف، وتأمل حال الصدر األول حيث جسدوا هذا المعنى واقعا عمليا 

َها َعَلى َعْهدِ  َعِر، إِْن ُكنَّا َلنَُعدُّ ، ِهَي َأَدقُّ ِفي َأْعيُنُِكْم ِمَن الشَّ  َقاَل: إِنَُّكْم َلَتْعَمُلوَن َأْعَماَل 

 (2). : َيْعنِي بَِذلَِك الُمْهلَِكاِت البخاريَقاَل . ِمَن الُموبَِقاِت  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي  

 إنها حمقرات الذنوب

ر منها رسوُل الله   َعْن َعائَِشةَ ف، أحبَّ الناس إليه الصديقة بنت الصديقملسو هيلع هللا ىلص  التي حذَّ

ُنوِب ، < َيا َعائَِشةُ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللِه ، ’ َراِت الذُّ اِك َوُمَحقَّ اللِه َعزَّ  َفِإنَّ َلَها ِمنَ ، إِيَّ

َوَجلَّ َطالِب ا >. 
ا َيَرُه ﴾ ومصداق ذلك في قوله تعالى:  (3) ٍة َشرًّ ﴿َوَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

 [6]الزلزلة: 

﴿ََل ُيَغاِدُر َصِغيَرة  َوََل َكبِيَرة  إَِلَّ فالصغير والكبير من الذنوب يقيد في كتاب 

 ﴾ َأْحَصاَها

 إنها حمقرات الذنوب

ر وأخبر أنها ما ، أصحاَبه األخيار وجميَع أمته ملسو هيلع هللا ىلص منها رسوُل الله التي حذَّ

َأنَّ َرُسوَل اللِه ، ÷ َعْن َعبِْد اللِه بِْن َمْسُعودٍ ف، اجتمعت على عبد إَل أوردته المهالك

ُنوِب < : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َراِت الذُّ اُكْم َوُمَحقَّ ُجِل َحتَّى ُيهْ ، إِيَّ َوإِنَّ >. لِْكنَهُ َفِإنَُّهنَّ َيْجَتِمْعَن َعَلى الرَّ

ُجُل َينَْطلُِق ، َكَمَثِل َقْوٍم َنَزُلوا َأْرَض َفالَةٍ : َضَرَب َلُهنَّ َمَثال  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اللِه  ، َفَجَعَل الرَّ

 (666/ 9شرح القسطالني ) (1)

 (2196رواه البخاري ) (6)

 (561/ 2( وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة )99/ 2رواه أحمد ) (3)
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ُجُل َيِجيُء بِاْلُعودِ ، َفَيِجيُء بِاْلُعودِ  ا، َوالرَّ ا، َحتَّى َجَمُعوا َسَواد  ُجوا َنار  َوَأنَْضُجوا ، َفَأجَّ

 (1). > ِفيَها َما َقَذُفوا

ُنوِب َفِإنََّما  <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللِه : َقاَل  ÷ َعْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ و َراِت الذُّ اُكْم َوُمَحقَّ إِيَّ

ُنوِب َكَقْوٍم َنَزُلوا ِفي َبطِْن َوادٍ  َراِت الذُّ َوَجاَء َذا بُِعوٍد َحتَّى ، َفَجاَء َذا بُِعودٍ ، َمَثُل ُمَحقَّ

ُنوِب َمَتى ُيْؤَخْذ بَِها َصاِحُبَها ُتْهلِْكهُ ، ُهمْ َأنَْضُجوا ُخبَْزتَ  َراِت الذُّ  (2). > َوإِنَّ ُمَحقَّ

 وسبب كون صغار الذنوب ومحقراتها مهلكة لسببين:

 كثرتها التي قد تؤدي إلى الهالك.األول: 

 اَلستهانة بها واحتقارها الذي يؤدي إلى كبرها وعظمها عند الله.الثاني: 

 نوبإنها حمقرات الذ

 بن اليمانُحَذيَْفَة قيل ل، التي حملت َمن قبلنا على ترك دينهم واَلنسالخ من عقيدتهم

 َتَرُكوهُ أ: ÷
ٍ
، فِي َيْوٍم َواِحٍد َتَرَكْت َبنُو إِْسَرائِيَل دِينَُهْم؟ َقاَل: ََل، َوَلِكنَُّهْم َكانُوا إَِذا ُأِمُروا بَِشْيء

 َركِبُوُه، َح 
ٍ
ُجُل ِمْن َقِميِصِه. َوإَِذا نُُهوا َعْن َشْيء تَّى انَْسَلُخوا ِمْن دِينِِهْم َكَما َينَْسلُِخ الرَّ

(3) 

 إنها حمقرات الذنوب

، ÷ َعْن َجابِرٍ ف، أهل الصالة ومأربهمطلبه من  يوه وتسعده ترضي الشيطانالتي 

يَْطاَن َقْد َأِيَس َأْن َيْعبُ < ، َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ  َدُه اْلُمَصلُّوَن ِفي َجِزيَرِة إِنَّ الشَّ

ي التَّْحِريِش َبيْنَُهمْ 
 (4)>.  اْلَعَرِب، َوَلِكْن فِ

 (5)إن القليل إلى القليل كثير               َل تحقرن من الذنوب أقلها

 (563/ 1األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ) ( وحسنه196/ 1رواه أحمد ) (1)

 (911/ 1( وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة )331/ 5رواه أحمد ) (6)

 (59الداء والدواء )ص:  (3)

 (6616رواه مسلم ) (1)

 (656مواعظ الصحابة لعمر المقبل )ص:  (5)
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ُجَل َلَيْعَمُل بِاْلَحَسنَِة، َفَيتَِّكُل َعَليْهَ : قال، ÷ عن أبي َأيُّوَب اأْلَنَْصاِرّي  ا، إِنَّ الرَّ

ي ئَِة َفَيفْ  ُجَل َلَيْعَمُل بِالسَّ َراِت َحتَّى َيأْتَِي اللََّه، َوَقْد َأَحطَْن بِِه، َوإِنَّ الرَّ َرُق َوَيْعَمُل بِاْلُمَحقَّ

َه آِمن ا.   (1)ِمنَْها َحتَّى َيلَْقى اللَّ

: مثل الذى يجتنب الكبائر ويقع في المحقرات، قال أبو عبد الرحمن الحبلى

فاتقاه فنجا منه، فلدغته نملة  إبلٍ  ُل فاتقاه حتى نجا منه، ثم لقيه فحْ  عٌ سبُ كرجل لقاه 

فأوجعته، ثم أخرى، ثم أخرى حتى اجتمعن عليه فصرعنه، وكذلك الذى يجتنب 

 الكبائر ويقع في المحقرات.

 َعْن َعائَِشةَ كدرته وغيرته وقائلها َل يعبأ بها، ُربَّ كلمة لو ُمزجت بماء البحر ل -

، َفَقاَل: : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: ُقلُْت لِلنَّبِي  ، ’ َلَقْد < َحْسُبَك ِمْن َصِفيََّة َكَذا َوَكَذا، َتْعنِي َقِصيَرة 

 اْلَبْحِر َلَمَزَجتْهُ 
ِ
 (2)>.  ُقلِْت َكلَِمة  َلْو ُمِزَجْت بَِماء

عظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها وما أعلم هذا الحديث من أ: ‘ قال النووي

 (3). شيئا من األحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ

ذكر معايب الناس التي يكرهونها مما يتساهل به البعض وَل يشعرون باإلثم وهو ف

َوََل َيْغَتْب  ﴿من كبائر الذنوب ويكفى ذما  لها وتحذيرا منها قول ربنا تبارك وتعالى 

ا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيأُْكَل َلْحَم َأِخيِه َميْت ا َفَكِرْهُتُموُه َبْعُضُكْم َبعْ   .[16]الحجرات:  ﴾ض 

 (119التوبة َلبن أبي الدنيا )ص:  (1)

 (911/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1695داود ) رواه أبو (6)

 (111/ 5فيض القدير ) (3)
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 ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ وُربَّ كلمة ُتعر ض قائلها للعذاب وهو َل يدري،  -

، َيْرَفُعُه اللَُّه بَِها َدَرَجاٍت، إِنَّ الَعبَْد َلَيتََكلَُّم بِالَكلَِمِة ِمْن ِرْضَواِن ال< َقاَل:  لَِّه، ََل ُيلِْقي َلَها َباَل 

، َيْهِوي بَِها فِي َجَهنَّمَ   (1)>.  َوإِنَّ الَعبَْد َلَيَتَكلَُّم بِالَكلَِمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه، ََل ُيلِْقي َلَها َباَل 

ِه  َرُسوُل قال : قال، ÷ وُربَّ كلمة أوبقت دنيا قائلها وآخرته، عن أبي هريرة - اللَّ

َكاَن َرُجالَِن ِفي َبنِي إِْسَراِئيَل ُمَتَواِخَييِْن، َفَكاَن َأَحُدُهَما ُيْذنُِب، َواآْلَخُر ُمْجتَِهٌد < : ملسو هيلع هللا ىلص

ا  ِفي اْلِعَباَدِة، َفَكاَن اْلُمْجَتِهُد ََل َيَزاُل َيَرى اآْلَخَر َعَلى َذنٍْب، َفَيُقوُل: َيا َهَذا َأْقِصْر َعمَّ

ا َعَلى َذنٍْب اْسَتْعَظَمُه، َفَقاَل: َأْقِصْر،  َأنَْت  نِي َوَرب ي، َحتَّى َوَجَدُه َيْوم  ِفيِه، َفَيُقوُل: َخل 

ا، َوََل ُيْدِخُلَك  ُه َلَك َأَبد  ِه ََل َيْغِفُر اللَّ نِي َوَرب ي، َأُبِعثَْت َعَليَّ َرِقيب ا؟ َقاَل: َواللَّ  َفَقاَل: َخل 

ا،  ا َفَقَبَض َأْرَواَحُهَما، َفاْجَتَمَعا ِعنَْد َرب  اْلَعاَلِمينَ اْلَجنََّة َأَبد  ُه َمَلك  َفَقاَل ، َقاَل: َفَبَعَث اللَّ

ا، َأْو ُكنَْت َعَلى َما ِفي  لِلُْمْذنِِب: اْدُخِل اْلَجنََّة بَِرْحَمتِي، َوَقاَل لِْلَْخِر: َأُكنَْت بِي َعالِم 

ا؟ َأَتْسَتطِيُع َأْن تَ  ، َقاَل: اْذَهُبوا بِِه َيِدي َقاِدر  ْحُظَر َعَلى َعبِْدي َرْحَمتِي؟ َقاَل: ََل َيا َرب 

 (2). ، َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، َلَتَكلََّم بَِكلَِمٍة َأْوَبَقْت ُدنَْياُه َوآِخَرَتهُ >. إَِلى النَّاِر 

: قال ^ بن اليمان ُحَذْيَفةعن : الذنوب النميمة ومما يستهين به الناس من

امٌ < َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ   (3)>.  ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة َنمَّ

َبانِ < بَِقبَْرْيِن، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َمرَّ النَّبِيُّ ، ^ َعِن ابِْن َعبَّاسٍ و  َوَما ، إِنَُّهَما َلُيَعذَّ

َباِن ِفي َكبِيٍر، أَ  ا اآلَخُر َفَكاَن َيْمِشي ُيَعذَّ ا َأَحُدُهَما َفَكاَن ََل َيْسَتتُِر ِمَن الَبْوِل، َوَأمَّ مَّ

 (4)>.  بِالنَِّميَمةِ 

 (2196رواه البخاري ) (1)

 (661/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1991( وأبو داود )363/ 6رواه أحمد ) (6)

 (195( ومسلم )2952رواه البخاري ) (3)

 (696( ومسلم )616رواه البخاري ) (1)
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ُة َعَلى َتْحِريِم النَِّميَمِة َوَأنََّها ِمْن َأْعَظِم : ‘ َقاَل اْلَحافُِظ الُْمنِْذِريُّ  َأْجَمَعْت اأْلُمَّ

ِه  ُنوِب ِعنَْد اللَّ  (1). -َوَجلَّ َعزَّ  -الذُّ

 ومن احملقرات إسبال الثياب للرجال -

إسبال الثياب يستسهله البعض ألنهم ألفوه ويظنونه من الصغائر وهو من 

 ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ف، المهلكات وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك

 (2)>.  ِفي النَّارِ َما َأْسَفَل ِمَن الَكْعَبيِْن ِمَن اإِلَزاِر فَ < َقاَل: 

َثالََثٌة ََل ُيَكل ُمُهُم اللُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوََل َينُْظُر < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َأبِي َذر  و

يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ  ا، َقاَل َأبُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللِه  الهاَقاَل: َفقَ >.  إَِليِْهْم َوََل ُيَزك  و َثالََث ِمَرار 

: َخاُبوا َوَخِسُروا، َمْن ُهْم َيا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل:  َواْلَمنَّاُن، ، ﴾ إَِزاَرهُ ﴿  اْلُمْسبُِل < َذر 

ُق ِسلَْعَتُه بِاْلَحلِِف اْلَكاِذِب   (3)>.  َواْلُمنَف 

 ومن احملقرات خروج املرأة من بيتها مستعطرة -

ِه  َقاَل: َقاَل  ÷ َعْن َأبِي ُموَسى اأْلَْشَعِري   َما اْمَرَأٍة اْسَتْعَطَرْت < : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَّ َأيُّ

ْت َعَلى َقْوٍم لَِيِجُدوا ِمْن ِريِحَها َفِهَي َزانَِيةٌ   (4)>. َفَمرَّ

َأَحِدُكْم  أَلَْن ُيطَْعَن ِفي َرأْسِ < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللِه : قال، ÷ َمْعِقل بْن َيَسارٍ عن 

 (5)>. بِِمْخَيٍط ِمْن َحِديٍد َخيٌْر َلُه ِمْن َأْن َيَمسَّ اْمَرَأة  ََل َتِحلُّ َلهُ 

 (39/ 6زواجر عن اقتراف الكبائر )ال (1)

 (. 5969رواه البخاري ) (6)

 (192رواه مسلم ) (3)

 (565/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )9321( والنسائي )1193رواه أبو داود ) (1)

 (999/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )162رواه الطبراني ) (5)
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 التفريط في صالة الجمعة وتركها كسال أو نوما من غير عذر من المهلكاتف

َمْن < : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي  ، ^ بِْن َعبِْد اللهِ َعْن َجابِِر ف، والكثير من المسلمين َل يدري

ُه َعَلى َقلْبِهِ ، َتَرَك اْلُجُمَعَة َثالََث ِمَراٍر ِمْن َغيِْر ُعْذرٍ   (1). >َطَبَع اللَّ

خطيب األنصار كان من عادته أنه يرفع صوته أثناء ، ÷ هذا ثابت بن قيس بن شماس

﴾ الكال ِذيَن آَمنُوا ََل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِي  َها الَّ م فلما نزلت هذه اآلية: ﴿َيا َأيُّ

َجَلَس َثابُِت ْبُن َقيٍْس ِفي َبيْتِِه، َوَقاَل: َأَنا ِمْن َأْهِل النَّاِر، فإَِلى آِخِر اآْلَيِة،  [6]الحجرات: 

َيا َأَبا َعْمٍرو، َما َشأُْن < َسْعَد بَْن ُمَعاٍذ، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَأَل النَّبِيُّ ، ملسو هيلع هللا ىلصَواْحتَبََس َعِن النَّبِي  

َقاَل َسْعٌد: إِنَُّه َلَجاِري، َوَما َعلِْمُت َلُه بَِشْكَوى، َقاَل: َفَأَتاُه َسْعٌد، َفَذَكَر َلُه  >َثابٍِت؟ اْشتََكى؟ 

ْت َهِذِه اآْلَيُة، َوَلَقْد َعلِْمتُْم َأن ي ِمْن َأْرَفِعُكْم َصْوت ا َفَقاَل َثابٌِت: ُأنِْزلَ ، ملسو هيلع هللا ىلصَقْوَل َرُسوِل اللِه 

َفَقاَل َرُسوُل اللِه ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَنا ِمْن َأْهِل النَّاِر، َفَذَكَر َذلَِك َسْعٌد لِلنَّبِي  ، ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َرُسوِل اللِه 

الله في الدنيا خوفا  فالجزاء من جنس العمل خاف  (2)>.  َبْل ُهَو ِمْن َأْهِل اْلَجنَّةِ < : ملسو هيلع هللا ىلص

 أقعده عن الخروج من بيته فجازاه الله باألمن من هذا الخوف في الدنيا قبل اآلخرة.

، ^ َعْن َعبِْد اللِه بِْن َعبَّاسٍ ف، لحرمات الله، ~وهذا مثال آخر لتعظيم الصحابة 

ا ِمْن َذَهٍب ِفي َيِد َرُجٍل، َفنََزَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللِه  َيْعِمُد < َفَطَرَحُه، َوَقاَل:  َرَأى َخاَتم 

ُجِل َبْعَد َما َذَهَب َرُسوُل اللِه ، > َأَحُدُكْم إَِلى َجْمَرٍة ِمْن َناٍر َفَيْجَعُلَها ِفي َيِدهِ  َفِقيَل لِلرَّ

ا َوَقْد َطَرَحُه َرُسوُل اللِه : ملسو هيلع هللا ىلص  (3)ملسو هيلع هللا ىلص. ُخْذ َخاتَِمَك انَْتِفْع بِِه، َقاَل: ََل َواللِه، ََل آُخُذُه َأَبد 

يئَِة َوَلِكِن انُْظْر إَِلى َمْن َعَصيَْت.: ‘ باِلَل بْن َسْعدٍ قال 
 ََل َتنُْظْر إَِلى ِصَغِر اْلَخطِ

 (1956/ 6ني في صحيح الجامع )( وصححه األلبا336/ 3رواه أحمد ) (1)

 ÷. ( من حديث أنس 119( ومسلم )1612رواه البخاري ) (6)

 ( 6999رواه مسلم ) (3)
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نُْب ِعنَْدَك َيْعُظُم ِعنَْد اللَِّه، َوبَِقْدِر : ‘ َوَقاَل اْلُفَضيُْل بُْن ِعيَاضٍ  بَِقْدِر َما َيْصَغُر الذَّ

 (1)اللَِّه.  َما َيْعُظُم ِعنَْدَك َيْصَغُر ِعنْدَ 

ِغيَر َفَيْحِقُرُه، َوََل َينَْدُم َعَليِْه، َوََل َيْسَتْغِفُر َعْن َكْعٍب، َقاَل:  نَْب الصَّ إِنَّ اْلَعبَْد َلُيْذنُِب الذَّ

ِه َحتَّى َيُكوَن ِمثَْل ال نَْب اْلَعظِيَم َفَينَْدُم َعَليِْه، ، جبلِمنُْه، َفَيْعُظَم ِعنَْد اللَّ َوَيْعَمُل الذَّ

 (2). َوَيْسَتْغِفُر ِمنُْه َفَيْصُغَر ِعنَْد اللَِّه، َحتَّى ُيْغَفَر َلهُ 

 سهام الذنوب مسمومة مترض القلوب ورمبا متيتها -

ِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  إِنَّ الَعبَْد إَِذا َأْخَطَأ َخطِيَئة  ُنِكَتْت فِي < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل اللَّ

ُء، َفِإَذا ُهَو َنَزَع َواْسَتْغَفَر َوَتاَب ُسِقَل َقلُْبُه، َوإِْن َعاَد ِزيَد ِفيَها َحتَّى َتْعُلَو َقلْبِِه ُنْكَتٌة َسْوَدا

اُن الَِّذي َذَكَر اللَّهُ   (3)﴿َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوبِِهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾. >.  َقلَْبُه، َوُهَو الرَّ

 :‘ اَركِ َعبُْد اللَِّه بُْن الُْمبَ َقاَل 

ُنوَب ُتِميُت اْلُقُلوَب  لَّ إْدَماُنَها            َرَأْيت الذُّ  َوَقْد ُيوِرُث الذُّ

ُنوِب َحَياُة اْلُقُلوِب   (4)َوَخيٌْر لِنَْفِسك ِعْصَياُنَها             َوَتْرُك الذُّ

 كل بين آدم خطاء وخريهم من سارع بالتوبة -

وخيرهم من  يقصروا فكل بني آدم خطاءمن طبيعة الخلق أن يذنبوا ويخطئوا و

ِه ، ÷ َعْن َأَنسٍ ف، يسارع إلى التوبة ُكلُّ َبنِي آَدَم َخطَّاٌء، َوَخيُْر < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

اُبونَ   (5)>.  اْلَخطَّاِئيَن التَّوَّ

 ومن له الحسنى فقط               من الذي ما أساء قط

 (51الداء والدواء )ص:  (1)

 (112التوبة َلبن أبي الدنيا )ص:  (6)

 (313/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )699/ 6رواه أحمد ) (3)

 (162/ 1زاد المعاد ) (1)

 (631/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1651( وابن ماجه )6199اه الترمذي )رو (5)
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 الشمس من مغربها، أو ما لم يغرغر العبد وتبلع طلعحتى ت 

 الروح الحلقوم واألدلة على ذلك واضحة َل تحتاج إلى بيان.

 . . َفَلَقْد َعلِْمُت بَِأنَّ َعْفَوَك َأْعَظمُ . َيا َرب  إِْن َعُظَمْت ُذُنوبِي َكثَْرة  

 و َوَيْرُجو اْلُمْجِرمُ . . َفَمِن الَِّذي َيْدعُ . إِْن َكاَن ََل َيْرُجوَك إَِل ُمْحِسنٌ 

ا ع   . . َفِإَذا َرَدْدَت َيِدي َفمن َذا يرحم. َأْدُعوَك َرب  َكَما َأَمْرَت َتَضرُّ

َجا . . َوَجِميُل َعْفِوَك ُثمَّ إِن ي ُمْسلِمُ . َمالِي إَِليَْك َوِسيَلٌة إَِل الرَّ
(1) 

 (129الثبات عند الممات َلبن الجوزي )ص:  (1)
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 هل تتأثر بالقرآن؟

 م فاطرها وباريها؟!متى تلين هذه القلوب لكال

 الذنوب على ابك المعاصي أسير يا، الجارية الدموع أين الخطايا صاحب يا

 للذنوب والصحف ذنوبه ناسيا يا؟! الهاوية على أتصبر بالقبائح مبارزا يا، الماضية

 فما التوبة إلى ُدعيت إذا لك أنبت! وا حسرة وما الموت جاءك إذا لك أسفا، حاوية

 وما بالكبائر بارزت الذي ألست؟ تأهبت وما بالرحيل نودي ذاإ تصنع أجبت! كيف

راقبت؟ 
((1))

 

 . . ويسيل دمعك من خشية الرحمن؟!. متى تتدبر القرآن

ِذينَ  َيأْنِ  َأَلمْ ﴿: قال تعالى معاتب ا أهل اإليمان  اللَّهِ  لِِذْكرِ  ُقُلوُبُهمْ  َتْخَشعَ  َأنْ  آَمنُوا لِلَّ
ِذينَ  َيُكوُنوا ََل وَ  اْلَحق   ِمنَ  َنَزَل  َوَما  َفَقَسْت  اأْلََمدُ  َعَليِْهمُ  َفَطاَل  َقبُْل  ِمنْ  اْلِكَتاَب  ُأوُتوا َكالَّ

 [12: الحديد] َفاِسُقوَن﴾ ِمنُْهمْ  َوَكثِيرٌ  ُقُلوُبُهمْ 

 أربع إَل اآلية بهذه الله عاتبنا أن وبين إسالمنا بين كان ما: ÷ مسعود ابن قال

 سنين.

 عشرة ثالث رأس على المؤمنين، فعاتبهم قلوب استبطأ الله إن: عباس ابن وقال 

(2)القرآن نزول من سنة
. 

 تتلى الله آَيات تسمع من اْلجَبال أقسى لحمٍ  ُمْضَغةِ  من يا عجبا: قال ابن القيم

تنيب!  َوََل  تخشع َوََل  تلين َفاَل َوَتَعاَلى تَبارك الرب َويذكر َعَليَْها
((3))

 

 (39/ 1(( التبصرة َلبن الجوزي )1))

 (. 512/ 1مدارج السالكين ) (6)

 (661/ 1(( مفتاح دار السعادة )3))
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ةٌ  َثمَّ  َليَْس  َفِإنَّهُ : ‘ قال ابن كثير  النُُّفوسِ  ِفي َأنَْجعَ  َوََل  َأبَْلغَ  ُمْعِجَزةٌ  َوََل  ُحجَّ

ِذي َهَذا ِمنْ  َواْلُعُقولِ  ا َلَرَأْيَتهُ  َجَبلٍ  َعَلى اللَّهُ  َأنَْزَلهُ  َلوْ  اْلُقْرآِن، الَّ ا َخاِشع  ع   ِمنْ  ُمَتَصد 

 (1). اللَّهِ  َخْشَيةِ 

 لمخاَطبين:وإليك بعض األمثلة لتأثير القرآن في ا

َل  اللَّهُ ﴿: قال الله تعالى ا اْلَحِديِث  َأْحَسنَ  َنزَّ َتاب 
ا كِ  ُجُلودُ  ِمنْهُ  َتْقَشِعرُّ  َمَثانَِي  ُمَتَشابِه 

ِذينَ  ُهمْ  َيْخَشْونَ  الَّ ينُ  ُثمَّ  َربَّ
 بِهِ  َيْهِدي لَّهِ ال ُهَدى َذلَِك  اللَّهِ  ِذْكرِ  إَِلى َوُقُلوُبُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  َتلِ

 [63: الزمر] َهاٍد﴾ ِمنْ  َلهُ  َفَما اللَّهُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ 

  َنْعُت  َهَذا
ِ
 َأْعُينُُهْم، َوَتطَْمِئنَّ  ُجُلوُدُهْم، َوَتبِْكَي  َتْقَشِعرَّ  بَِأنْ  اللَّهُ  اللَِّه، َنَعَتُهمُ  َأْولَِياء

 (6). اللَّهِ  ِذْكرِ  إَِلى ُقُلوُبُهمْ 

يِق  َبْكرٍ  َأبِي بِنِْت  َأْسَماءَ  نْ عَ ف د   ُقرئ إذا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َأْصَحاُب  َكانَ : َقاَلْت  ’ الص 

هُ  َنَعَتُهمُ  َكَما اْلُقْرآنُ  َعَليِْهمُ   (3). ُجُلوُدُهمْ  َوَتْقَشِعرُّ  َأْعيُنُُهمْ  َتْدَمعُ  اللَّ

 األلباب يأول قلوب في والعظمة، أثَّر الجاللة بهذه العظيم القرآن كان ولما

ِذينَ  ُجُلودُ  ِمنْهُ  َتْقَشِعرُّ : ﴿تعالى قال المهتدين، فلهذا ُهمْ  َيْخَشْونَ  الَّ  من فيه لما﴾ َربَّ

ينُ  ُثمَّ ﴿المزعج،  والترهيب التخويف
 عند: أي﴾ اللَّهِ  ِذْكرِ  إَِلى َوُقُلوُبُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  َتلِ

. الشر عمل من يرهبهم رةالخير، وتا لعمل يرغبهم تارة والترغيب، فهو الرجاء ذكر

(1) 

 ( 121/ 1تفسير ابن كثير ) (1)

 ( 95/ 9كثير ) تفسير ابن (6)

 ( 619/ 15تفسير القرطبي ) (3)

 ( 963تفسير السعدي )ص:  (1)
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 َعَجب ا ُقْرآن ا َسِمْعنَا إِنَّا َفَقاُلوا اْلِجن   ِمنَ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  َأنَّهُ  إَِليَّ  ُأوِحَي  ُقْل ﴿قال تعالى: 

ْشدِ  إَِلى َيْهِدي (1) نَا ُنْشِركَ  َوَلنْ  بِهِ  َفآَمنَّا الرُّ ا بَِرب  بمجرد سماع ف [6، 1: الجن] ﴾ َأَحد 

 َصَرْفنَا َوإِذْ ﴿قال تعالى: ، وحملوا همَّ الدعوة إليه، القرآن َوَقَر اإليمان في قلوبهم

ا إَِليَْك  ا اْلُقْرآنَ  َيْسَتِمُعونَ  اْلِجن   ِمنَ  َنَفر  ا َأنِْصتُوا َقاُلوا َحَضُروهُ  َفَلمَّ ْوا ُقِضَي  َفَلمَّ  إَِلى َولَّ

ا َسِمْعنَا إِنَّا َقْوَمنَا َيا واَقالُ ( 69) ُمنِْذِرينَ  َقْوِمِهمْ  َتاب 
ا ُموَسى َبْعدِ  ِمنْ  ُأنِْزَل  كِ ق   َبيْنَ  لَِما ُمَصد 

 بِهِ  َوآِمنُوا اللَّهِ  َداِعَي  َأِجيُبوا َقْوَمنَا َيا (39) ُمْسَتِقيمٍ  َطِريٍق  َوإَِلى اْلَحق   إَِلى َيْهِدي َيَدْيهِ 

 [31 - 69: األحقاف]﴾ (31) َألِيمٍ  َعَذاٍب  ِمنْ  ُكمْ َوُيِجرْ  ُذُنوبُِكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َيْغِفرْ 

 الُمْسلُِمونَ  َمَعهُ  َوَسَجدَ  بِالنَّْجمِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َسَجدَ : َقاَل  ^ َعبَّاسٍ  ابْنِ  َعنِ  

 (1). َواإِلنُْس  َوالِجنُّ  َوالُمْشِرُكونَ 

ا ُقَرْيٌش  ْت اْجَتَمعَ : َقاَل ، اللهِ  َعبْدِ  بْنِ  َجابِرِ  َعنْ و  َأْعَلَمُكمْ  ُانُْظُروا: َفَقاُلوا، َيْوم 

ْحرِ  ْعرِ  َواْلِكَهاَنةِ  بِالس  ُجَل  َهَذا َفلَْيأِْت ، َوالش  َق  الَِّذي الرَّ ، َأْمَرَنا َوَشتَّْت ، َجَماَعَتنَا َفرَّ

ا َنْعَلمُ  َما: اَفَقاُلو، َعَليْهِ  َيُردُّ  َماَذا َوْليَنُْظرْ ، َفلُْيَكل ْمهُ ، ِدينَنَا َوَعاَب   بْنَ  ُعتْبَةَ  َغيْرَ  َأَحد 

 َرُسوُل  َقاَل ، . . . . . ولما فرغ من كالمه،. ُعتَْبةُ  َفَأَتاهُ . اْلَولِيد َأَبا َيا َأنَْت : َفَقاُلوا، َربِيَعةَ 

ْحَمن الله بسم: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َفَقَرأَ ، َنَعمْ : َقاَل ؟ يا أبا الوليد َأَفَرْغَت : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ   الرَّ

ْحَمن ِمنَ  َتنِْزيٌل  حم﴿ لرحيما ِحيمِ  الرَّ  َأنَْذْرُتُكمْ  َفُقْل  َأْعَرُضوا َفِإنْ ﴿: َبَلغَ  َحتَّى﴾ الرَّ

ودَ  َعادٍ  َصاِعَقةِ  ِمثَْل  َصاِعَقة    على عتبة أمسكو، َحْسُبك َحْسُبك: ُعتَْبةُ  َلهُ  َفَقاَل ﴾  ْ َوُثمَّ

: جهل أبو فقال. عنهم تبسواح أهله إلى يخرج ولم، عنه يكف أن الرحم وناشده فيه

 من إَل ذاك وما كالمه وأعجبه محمد إلى صبا إَل عتبة نرى ما قريش معشر يا والله

 أنك إَل جئنا ما عتبة يا والله: جهل أبو فقال فأتوه. إليه بنا انطلقوا أصابته حاجة

 (1626رواه البخاري ) (1)
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 يغنيك ما أموالنا من لك جمعنا حاجة بك كان فإن، أمره وأعجبك محمد إلى صبوت

 أكثر من أني علمتم لقد: وقال. أبدا محمدا يكلم َل بالله وأقسم فغضب؟ حمدم عن

 بسحر هو ما والله - بشيء فأجابني - القصة عليهم وقص - أتيته ولكني ماَل قريش

 محمدا أن علمتم وقد يكف أن الرحم هوناشدتُ  بفيه فأمسكت، كهانة وَل بشعر وَل

 (1). العذاب عليكم ينزل أن فخفت يكذب لم شيئا قال إذا

 لهم؟ حدث فماذا الُهدى عن يبحثون الذين النصارى من نفرٌ  إليه استمع*  

ُسولِ  إَِلى ُأنِْزَل  َما َسِمُعوا َوإَِذا﴿قال تعالى  ْمعِ  ِمنَ  َتِفيُض  َأْعيُنَُهمْ  َتَرى الرَّ ا الدَّ  ِممَّ

نَا َيُقوُلونَ  اْلَحق   ِمنَ  َعَرُفوا اِهِدينَ  َمعَ  َفاْكُتبْنَا آَمنَّا َربَّ  [63: المائدة(﴾ ]63) الشَّ

 !* استمع إليه جبير بن مطعم قبل إسالمه فكاد قلبه يطير
ِد ْبِن ُجَبيِْر ْبِن ُمطِْعٍم، َعْن َأبِيِه  َقاَل: "  - َبْدرٍ  ُأَساَرى ِفي َجاءَ  َوَكانَ  ÷َعْن ُمَحمَّ

ا َبَلَغ َهِذِه اآلَيَة: ﴿َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغيِْر َيْقَرُأ ِفي الَمْغِرِب بِالطُّوِر، َفَلمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ 

َمَواِت َواألَْرَض َبْل ََل ُيوِقنُوَن، َأْم ِعنَْدُهْم َخَزاِئُن   َأْم ُهُم الَخالُِقوَن، َأْم َخَلُقوا السَّ
ٍ
َشْيء

َك َأْم ُهُم الُمَسيْطُِروَن﴾ " َقاَل: َكاَد َقلْبِي َأْن َيطِيرَ   (6). َرب 

 اآليات ÷ طالب أبي بن جعفرُ  عليه تال لما أسلم الحبشة ملك اشيالنج وهذا* 

 َحتَّى َأَساِقَفُتهُ  لِْحَيَتُه، َوَبَكْت  َأْخَضَل  َحتَّى النََّجاِشيُّ  َفبََكى، سورة مريم أول من

 . . . "َعَليِْهمْ  َتال َما َسِمُعوا ِحينَ  َمَصاِحَفُهمْ  َأْخَضُلوا

 علماء قلوِب  إلى المجرمين اللصوص قلوَب  نُ القرآ َل يحو   أن بمستغرب وليس* 

 .صالحين وعباد، متميزين

( بنحوه وصححه األلباني في صحيح السيرة النبوية )ص:  695/ 11رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (1)

121 ) 

 (925صحيح البخاري )  (6)
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 (1)لذلك.  واضح نموذج الله هرحم العابد العالم عياض بن والفضيل

ا َلَرَأْيَتهُ  َجَبلٍ  َعَلى اْلُقْرآنَ  َهَذا َأنَْزْلنَا َلوْ ﴿ قال تعالى ا َخاِشع  ع   للَّهِ ا َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصد 

ُرونَ  َلَعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  َنْضِرُبَها اأْلَْمَثاُل  َوتِلَْك   َلوْ : والمعنى [61: الحشر(﴾ ]61) َيَتَفكَّ

لُْتهُ  َجَبلٍ  َعَلى اْلُقْرآنَ  َهَذا َأنَْزْلُت  َأن ي اهُ  َحمَّ عَ  إِيَّ . اللَّهِ  َخْشَيةِ  َوِمنْ  ثَِقلِهِ  ِمنْ  َوَخَشعَ  َتَصدَّ

(6) 

 جالل من وتدكدكها وخشيتها رقتها َوَهِذه الصلبة اْلِحَجاَرة َوِهي جَبالالْ  َحال َفَهَذا

 لخشعت هَكالَمَ  َعَليَْها نْزَل أ َلو نهأ باريهاو فاطرها َعنَْها خبرأ َوقد، وعظمته َربَها

ار َهِذه ِفي لله يلن لم َفمن. . ،. الله خشَية من ولتصدعت . . . إليه ينب َولم قلبه الدَّ

َهاَدة اْلَغيْب َعالم إلى ردُ َوَسيُ ، األعظم الملين أمامه نإف يالَقلِ  فليتمتع  َفيرى َوالشَّ

 (3). َويعلم

، َوَلمْ  اْلَجَبَل  اللَّهُ  َيْعُذرُ قال قتادة:  ا َرَأْيُتمْ  آَدَم، َهْل  اْبنَ  َشِقيَّ  َيْعُذرْ  اأْلََصمَّ  َقطُّ  َأَحد 

َعْت   (1). اللَّهِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  َجَوانُِحهُ  َتَصدَّ

 َرُسوَل  َيا: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  لَِرُسولِ  َقاَلْت  األَنَْصارِ  ِمنَ  اْمَرَأة   َأنَّ : ^ اللَّهِ  َعبْدِ  بْنِ  َجابِرِ  َعنْ 

ا لِي َعَليِْه، َفِإنَّ  َتْقُعدُ  َشيْئ ا َلَك  َأْجَعُل  َأَلَ  اللَّهِ  ا ُغالَم  ار   َفَعِمَلْت : َقاَل ، >ِشئِْت  إِنْ <: َقاَل  َنجَّ

االِمنَْبَر،  َلهُ  ِذي الِمنَْبرِ  َعَلى ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َقَعدَ  الُجُمَعةِ  َيْومُ  َكانَ  َفَلمَّ  ُصنَِع، َفَصاَحِت  الَّ

تِي النَّْخَلةُ  ، َفنََزَل  َكاَدْت  ِعنَْدَها، َحتَّى َيْخُطُب  َكانَ  الَّ َأَخَذَها،  َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َتنَْشقُّ

 ( 163/ 6راجع سير أعالم النبالء ) (1)

 ( 519/ 66تفسير الطبري ) (6)

 ( 661/ 1مفتاح دار السعادة ) (3)

 ( 519/ 66تفسير الطبري ) (1)
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َها بِي   َأنِينَ  َتِئنُّ  إَِليِْه، َفَجَعَلْت  َفَضمَّ ُت، َحتَّى الَِّذي الصَّ ْت، َقاَل  ُيَسكَّ  َعَلى َبَكْت <: اْسَتَقرَّ

ْكرِ  ِمنَ  َتْسَمعُ  َكاَنْت  َما  (1)>. الذ 

ا َحنَّ : ÷ بن مالك أنس َقاَل   اْلتَِصاَق  اْلَوْحِي، َوَفْقَدهُ  ِمنَ  َيْسَمعُ  َكانَ  َما َفَقدَ  َلمَّ

 (6). ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي  

تِي الظَّاِهَرةِ  اأْلُُمورِ  ِمنَ  اْلِجْذعِ  َحنِينِ  ةُ ِقصَّ : اْلبَيَْهِقيُّ  َقاَل   َعنِ  اْلَخَلُف  َحَمَلَها الَّ
َلِف  ةِ  اأْلَْخَبارِ  َوِرَواَيةُ  السَّ  اْلَجَماَداِت  َأنَّ  َعَلى َدََلَلةٌ  اْلَحِديِث  َوِفي َكالتََّكلُِّف  ِفيَها اْلَخاصَّ

ا َلَها اللَّهُ  َيْخُلُق  َقدْ   َوإِن َيْحِمُل  َمنْ  لَِقْولِ  َتأِْييدٌ  َوِفيهِ  اْلَحَيَوانِ  َكَأْشَرِف  َبْل  انِ َكاْلَحَيوَ  إِْدَراك 

 (3)ه. َظاهر على بَِحْمِدهِ  يسبح إَِلَّ  َشْيء من

 ( 21/ 3صحيح البخاري ) (1)

 ( 115/ 1زاد المعاد في هدي خير العباد ) (6)

 ( 293/ 2فتح الباري َلبن حجر ) (3)
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اِب اْلِعلِْم َشيْئ ا، َفَقاَل: < َذاَك ِعنَْد َأَواِن َذهَ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َذَكَر النَّبِيُّ  ،÷ َعْن ِزَيادِ بِْن َلبِيٍد 

ِه َوَكيَْف َيْذَهُب اْلِعلُْم، َوَنْحُن َنْقَرُأ اْلُقْرآَن، َوُنْقِرُئُه َأْبنَاَءَنا، َوُيْقرِ  ُئُه >، ُقلُْت: َيا َرُسوَل اللَّ

َك  يا ِزَياُد  إِْن ُكنُْت أَلَ   َأْبنَاُؤَنا َأْبنَاَءُهْم إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة؟ َقاَل: < َثِكَلتَْك ُأمُّ
ِ
َك ِمْن ُفَقَهاء ُعدُّ

نِْجيَل ََل َيْعَمُلوَن  َأْهِل الَمِدينَِة ، َأَوَليَْس َهِذِه اْليَُهوُد، َوالنََّصاَرى، َيْقَرُءوَن التَّْوَراَة، َواإْلِ

ا ِفيِهَما ؟ َفَماَذا ُتْغنِي َعنُْهْم؟ >.  ِممَّ
ٍ
  (1)بَِشْيء

 ملاذا أنزل اهلل القرآن ؟

َتاٌب َأنْ قال تعالى:  
َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب { }كِ بَُّروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ ]ص: َزْلنَاُه إَِليَْك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

69] 

فقد دعا القرآن هنا إلى التدبر دعوة مباشرة صريحة، وأبان أنَّ ِعلََّة إنزال القرآن؛ 

ِه َما َتَدبُّره بِِحْفِظ َواللَّ  ‘:التدبُر، وَل شكَّ أنها علٌة عظيمٌة ، َقاَل الَْحَسُن اْلبَْصِريُّ 

ُه َما ُيَرى َلُه القرآُن  ُحُروِفِه َوإَِضاَعِة ُحُدوِدِه، َحتَّى إِنَّ َأَحَدُهْم َلَيُقوُل: َقَرأُْت اْلُقْرآَن ُكلَّ

  (6)ِفي ُخُلٍق َوََل َعَمٍل.

َر َوُيْعَمَل بِِه. َفاتَِّخذُ  ‘:َوَقاَل الَْحَسُن   (3)وا تاِلََوَتُه َعَمال .َنَزَل اْلُقْرآُن لُِيَتَدبَّ

 أي أن عمل الناس أصبح تالوة القرآن فقط بال تدبر وَل عمل به.

 مفهوم التدبر 

لِِه، َوُهَو اْلَمْقُصوُد  ِرِه َوَتَعقُّ ُهَو َتْحِديُق َنظِر اْلَقلِْب إَِلى َمَعانِيِه، َوَجْمُع اْلِفْكِر َعَلى َتَدبُّ

ُد تاِلَوَ  ٍر.بِِإنَْزالِِه، ََل ُمَجرَّ فالتدبر هو تأمل القرآن بقصد اَلتعاظ    (4)تِِه باِلَ َفْهٍم َوََل َتَدبُّ

 واَلعتبار واَلستبصار.

 (11/ 1بيح )( وصححه األلباني في مشكاة المصا4144( وابن ماجة )161/ 4رواه أحمد )( 1)
 (64/ 7تفسير ابن كثير )( 2)
 (451/ 1مدارج السالكين )( 3)
 (441/ 1مدارج السالكين )( 4)
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ب لنا معنى التدبر‘   قال الحسن البصري ما زال أهل العلم يعودون :  ُيقر 

بالتفكر على التذكر , وبالتذكر على التفكر , ويناطقون القلوب حتى نطقت , فإذا لها 

  (1)بصار , فنطقت بالحكمة وضربت األمثال , فأورثت العلم.أسماع وأ

 فتدبَّر القرآَن إْن ُرمَت الهدى ... فالعلُم تحَت تدُبِر القرآِن 

.‘ : قال ابن تيمية  َر اْلُقْرآَن َطالِب ا لِلُْهَدى ِمنُْه َتَبيََّن َلُه َطِريُق اْلَحق   (6)َمْن َتَدبَّ

 أحوال الناس عند مساع القرآن:

 ‘ :ال ابن القيم ق

 َوالنَّاُس َثالََثٌة:

ِذي ََل َقلَْب َلُه، وَل يتأثر بسماع اآليات.َرُجٌل َقلْبُُه َمي ٌت  - 1  ، َفَذلَِك الَّ

ِة ألنَّ َقلْبَُه َمْشُغو ، َلِكنَُّه َغيُْر ُمْستَِمٍع لِْلَْياِت الَْمتُْلوَّ ٌل الثَّانِي: َرُجٌل َلُه َقلٌْب َحيٌّ ُمْستَِعدٌّ

ْكَرى َمَع نَْها بَِغيِْرَهاعَ  ا ََل َتْحُصُل َلُه الذ  ا، َفَهَذا َأْيض  ، َفُهَو َغاِئُب اْلَقلِْب، َليَْس َحاِضر 

 اْستِْعَداِدِه َوُوُجوِد َقلْبِِه.

، ُتلَِيْت َعَليِْه اآْلَياُت، َفَأْصَغى بَِسْمِعِه، َوَأْلَقى الثَّالُِث  : َرُجٌل َحيُّ اْلَقلِْب ُمْسَتِعدٌّ

ْمَع،  ْمَع َوَأْحَضَر َقلَْبُه، َوَلْم َيْشَغلُْه بَِغيِْر َفْهِم َما َيْسَمُعُه، َفُهَو َشاِهُد اْلَقلِْب، ُملٍْق السَّ السَّ

ِة َواْلَمْشُهوَدِة.  َفَهَذا اْلِقْسُم ُهَو الَِّذي َينَْتِفُع بِاآْلَياِت اْلَمتُْلوَّ

ُل: بَِمنِْزَلِة اأْلَْعَمى الَّذِ   ي ََل ُيبِْصُر.َفاأْلَوَّ

 إَِلى َغيِْر ِجَهِة اْلَمنُْظوِر إَِليِْه، َفِكالَُهَما ََل َيَراُه. َوالثَّانِي: بَِمنِْزَلِة اْلبَِصيِر الذي ينظر

َق إَِلى ِجَهِة اْلَمنُْظوِر، َوَأْتَبَعُه َبَصَرُه، َوَقاَبَلُه َعلَ  َوالثَّالُِث: بَِمنِْزَلِة اْلبَِصيرِ  ى الَِّذي َقْد َحدَّ

ٍط ِمَن اْلُبْعِد َواْلُقْرِب، َفَهَذا ُهَو الَِّذي َيَراُه. َفُسبَْحاَن َمْن َجَعَل َكالََمُه ِشَفاء  لَِما ِفي  َتَوسُّ

ُدوِر. الصُّ
(1)  

 (65/ 1التبصرة البن الجوزي ) (1)
 (137/ 3مجموع الفتاوى )( 2)
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 القرآن  والدعوة إىل التدبر

 دعا القرآن إلى التدبر في مواضع كثيرة، وحثَّ عليه فمن ذلك : 

ِه َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحق  َوََل } َأَلْم َيأِْن لِلَّ قال تعالى ِذيَن آَمنُوا َأْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم لِِذْكِر اللَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقبُْل َفَطاَل َعَليِْهُم اأْلََمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَكثِيٌر ِمنُْهْم  َيُكوُنوا َكالَّ

 [12َفاِسُقوَن { ]الحديد: 

ا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه }َلْو َأنْ قال تعالى ع  ا ُمَتَصد  َزْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشع 

ُروَن { ]الحشر:  ُهْم َيَتَفكَّ  [61َوتِلَْك اأْلَْمَثاُل َنْضِرُبَها لِلنَّاِس َلَعلَّ

: ومدح الله جل وعال من تدبر القرآن وانتفع به، فذكر من صفات عباد الرحمن

وا َعَليَْها ُصّما  َوُعْمَيانا {}َوالَّ  ِهْم َلْم َيِخرُّ ُروا بِآياِت َرب  وذم الله        [93]الفرقان: ِذيَن إَِذا ُذك 

} َأَفالَ َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغيِْر اللَِّه عز وجل من ترك التدبر فقال تعالى: 

ا كَ  ا {َلَوَجُدوا ِفيِه اْختاِلَف  ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى  وقال تعالى:[  66]النساء:  ثِير  }َأَفالَ َيَتَدبَّ

 [ 61]محمد: ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها { 

ْعَراِض ‘ :  قال ابن كثير ِر اْلُقْرآِن، َوَناِهي ا َلُهْم َعِن اإْلِ ا ِعَباَدُه بَِتَدبُّ َيُقوُل َتَعاَلى آِمر 

ِم َمعَ    (6)انِيِه اْلُمْحَكَمِة َوَأْلَفاظِِه اْلَبلِيَغِة.َعنُْه، َوَعْن َتَفهُّ

لِيَن{   وقال تعالى : ُروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهْم َما َلْم َيأِْت آَباَءُهُم اأْلَوَّ بَّ }َأَفَلْم َيدَّ

 [26]المؤمنون: 

ُسوُل َيا َرب  إِنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن مَ وقال تعالى ا { ]الفرقان: } َوَقاَل الرَّ ْهُجور 

39] 

ِمِه ِمْن ُهْجَرانِِه، َوَتْرُك اْلَعَمِل بِِه َواْمتَِثاِل َأَواِمِرِه ‘ :  قال ابن كثير ِرِه َوَتْفهُّ َوَتْرُك َتَدبُّ

 (3)َواْجتِنَاِب َزَواِجِرِه ِمْن ُهْجَرانِِه.

 (441/ 1مدارج السالكين )( 1)
 (364/ 2تفسير ابن كثير)( 2)
 (114/ 6تفسير ابن كثير ت سالمة )( 3)
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 لم وأهمل تدبر القرآنأخسر الناس صفقة من أفنى عمره في طلب الع -

ما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في ‘ :  قال ابن القيم

طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن وَل باشر قلبه أسراره 

  (1)ومعانيه.

ْمُتم  ، َيُقْوُل ألَْصَحاِب الَحِدْيِث: َيا َقْوُم! إِنَُّكم‘  وكان ُشْعبَة بن الحجاج َما َتقدَّ ُكلَّ

ْرُتم ِفي الُقْرآِن. وفي هذا تنبيه لمن شغلته دراسة أسانيد     (6)ِفي الَحِدْيِث، َتَأخَّ

 الحديث ومسائل الفقه عن القرآن وتدبره أنه قد فقد توازنه واختل ميزانه.

أكثر من ثمانية عشر عالما في آخر حياتهم أنهم لم يعطوا من أوقاتهم  ولقد ندم

يقول عن نفسه حين سجن في قلعة  منهم ابن تيميةاألكبر في تدبر القرآن ،  القدر

دمشق : َقْد فتح اللَّه َعلِي ِفي هذا الحصن ِفي من معاني اْلُقْرآن، ومن أصول العلم 

بأشياء، َكاَن كثير من اْلُعَلَماء يتمنونها، وندمت َعَلى تضييع َأْكَثر أوقاتي ِفي َغيْر معاني 

 (3)اْلُقْرآن.

 ترك التدبر نزٌع لخيرية التالوة -

َر فِيَها.÷ :  َقاَل علي  (1)ََل َخيَْر ِفي ِعَباَدٍة ََل ِفْقَه ِفيَها َوََل ِفي ِقَراَءٍة ََل َتَدبُّ

  عدم التدبر يعتبر نوع هجر للقرآن الكريم -

 فقد ذكر ابن القيم ، أن هجر القرآن أنواع منها: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد

 (5)المتكلم به منه.

 عدم التدبر ترك للمقصود األعظم من قراءة القرآن -

 (114/ 1لفوائد )بدائع ا( 1)
 (223/ 7سير أعالم النبالء ط الرسالة ) (2)
 (511/ 4ذيل طبقات الحنابلة )( 3)
 (242/ 1إحياء علوم الدين )( 4)
 (42الفوائد البن القيم )ص:  (5)
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ينبغي لقارئ القرآن أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، ‘ :  قال النووي

فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، ودَلئله أكثر من 

  (1)أن تحصى وأشهر من أن تذكر.

 التدبر من أعظم أدوية القلوب  من أسقامها -

ُدوِر قال تعالى ُكْم َوِشَفاٌء لَِما ِفي الصُّ َها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َرب  } َيا َأيُّ

ى َوَرْحَمٌة لِلُْمْؤِمنِيَن {  [59]يونس:  َوُهد 

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء وَ وقال تعالى َرْحَمٌة لِلُْمْؤِمنِيَن َوََل َيِزيُد الظَّالِِميَن إَِلَّ } َوُننَز 

ا  [66]اإلسراء: {  َخَسار 

َلْت آَياُتُه َأَأْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ ُقْل وقال تعالى } َوَلْو َجَعلْنَاُه ُقْرآن ا َأْعَجِميًّا َلَقاُلوا َلْوََل ُفص 

ِذينَ  ى َوِشَفاٌء َوالَّ ِذيَن آَمنُوا ُهد  ى ُأوَلئَِك  ُهَو لِلَّ ََل ُيْؤِمنُوَن ِفي آَذانِِهْم َوْقٌر َوُهَو َعَليِْهْم َعم 

 [11]فصلت: ُينَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد{ 

 : ِقَراَءُة اْلُقْرآِن بِالتََّدُبِر ‘ :   قال إِبَْراِهيم اْلَخواص
ٍ
َدَواُء اْلَقلِْب  في َخْمَسة َأْشيَاء

الِِحيَن.َوَخالُء اْلَبطِْن َوِقَياُم ا َحِر َوُمَجاَلَسُة الصَّ ُع ِعنَْد السَّ يِْل َوالتََّضرُّ للَّ
(6) 

 التدبر من أزكى وأطيب ثمرات حفظ القرآن الكريم -

فالواجب على َمن خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تالوته، ‘ :  قال القرطبي

 (3)ويتدبر حقائق عبارته، ويتفهم عجائبه، ويتبين غرائبه.

ا عن الغفلةالتدبر ي -  جعل ويبقي القلب يقظ ا بعيد 

 (117األذكار للنووي )ص: ( 1)
 (71ذم الهوى )ص: ( 2)
 (2/ 1تفسير القرطبي )( 3)

www.altawhed.net www.elwaez.com



فإن آيات الجنة والنار كالسياط توقظ من الغفلة لكنها سرعان ما تبرد فيذهب  

أثرها لدى الكثير بخالف آيات الصفات والقصص والتذكير بالنعم ونحوها فإنها 

أدوم وأبقى، وهي التي تورث أعظم عبادات القلب التي بها حياته ومتى ما صلح؛ 

 ح الجسد كله.صل

فال شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر.. وهو   ‘ :قال ابن القيم 

الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء واإلنابة والتوكل والرضا والتفويض 

  (1)والشكر والصبر وسائر األحوال التي بها حياة القلب وكماله.

 ريماألسباب املعينة على تدبر القرآن الك

 معرفة الله تعالى وتعظيمه وأنه يكلمك بهذا القرآن -1

فإن معرفة الله سبحانه وتعظيمه هي الباب العظيم لتدبر كالمه ، فإن َمْن امتأل قلُبه 

َن فيه، وأصغى إليه متأمال  متدبرا .   معرفة  بالله وتعظيما  له؛ َعظََّم كالمه، وتمعَّ

اص:  سي: يا نفُس، اقرئي القرآن كأنِك سمعتيه قلت لنفقال َسلْم بن ميمون الخوَّ

 (6)من الله حين َتَكلََّم به، فجاءت الحالوُة!.

ِهْم، فكانوا ^ :  قال الحسن بن علي إنَّ َمْن كان َقبَْلُكْم رأوا القرآَن رسائَل ِمْن رب 

ُدوَنها في النهار.   (3)يتدبَّرونها بالليل، وَيَتَفقَّ

ُظَم في صْدِرك تعظيُم المتكل م به، لم يكن فإذا عَ ‘:  قال الحارث المحاسبي

، وَل أحلى، من استماِع كالم الله عزَّ  عندك شيٌء أرفُع، وَل أشرُف، وَل أنفُع، وَل ألذُّ

، وفهِم معاني قوله، تعظيما  وحبَّا  له وإجالَل ، إذ كان تعالى قائله، فحبُّ القوِل  وجلَّ

 (1)على َقْدِر ُحب  قائله.

 (451/ 1مدارج السالكين )( 1)
 (415/ 2صفة الصفوة ) (2)
 .24التبيان للنووي، ص  (3)
 ( 312/ 1للحارث المحاسبي ) -فهم القرآن  (4)
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 تأني عند القراءة التمهل وال -6

ِل اْلُقْرآَن َتْرتِيال  {  َل يكن همك نهاية السورة.....  [1]المزمل:  قال تعالى: }َوَرت 

 (1)ألن أقرأ سورة أرتلها أحب إليَّ من أن أقرأ القرآن كله.^ :  قال ابن عباس

ة أنه ُسئَل عن رجَلين: قرأ أحدهما البقرة وآل عمران، واآلخر قرأ البقر وعن مجاهد

وحدها، وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء، قال: الذي قرأ البقرة 

 (6)وحدها أفضل.

أي: اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا  على فهم القرآن  ‘: قال ابن كثير

 (3)وتدبره.

، أنه قال: َل تنثروه نثر الدقل وَل تهّذوه هّذ الشعر، قفوا  ÷ وعن ابن مسعود -

 (1)وا به القلوب، وَل يكن هّم أحدكم آخر السورة.عند عجائبه، وحرك

 فهم القرآن  -3

فهم القرآن هو أساس التدبر الصحيح، وذلك بفهم المراد من كالم الله تعالى، 

وفهم القرآن شامل لفهم معنى اآليات ــ بحيث يفهم القارُئ معاني الكلمات، ويقرأ 

 يفهم القارُئ مقاصد القرآن. تفسيرها ــ ولفهم المقصود من إيراد اآليات: وبهذا

ُجُل ِمنَّا إَِذا َتَعلََّم َعْشَر آَياٍت، َلْم ُيَجاِوْزُهنَّ َحتَّى ، ÷  َعِن ابِْن َمْسُعودٍ  َقاَل: َكاَن الرَّ

.   (5)ُيْعَرَف َمَعانَِيُهنَّ َواْلَعَمَل بِِهنَّ

ويَله، كيف إِّني ألعجُب َممْن قرأ القرآن ولم يعَلم تأ÷ :  كان أبو جعفر الطبري

 (2)يلتذُّ بقراءته.

 (1513/ 4مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (1)
 (243/ 1شرح البخاري للسفيري ) (2)
 (251/ 4تفسير ابن كثير ت سالمة ) (3)
 (321/ 1زاد المعاد في هدي خير العباد )( 4)
 (74/ 1ر الطبري )تفسي( 5)
 (11/ 1تفسير الطبري )( 6)
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: مثل الذين يقرءون القرآن وهم َل يعلمون تفسيره، كمثل قوم  قال إياس بن معاوية

جاءهم كتاب من ملكهم ليال وليس عندهم مصباح ، فتداخلتهم روعة وَل يدرون ما 

في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في 

  (1)الكتاب.

مجموع الفتاوى  .: وتدبر الكالم بدون فهم معانيه َل ُيْمكن قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

(13 /336) 

: ربما طالعت على اآلية الواحدة مائة تفسير ثم أسأل الله  عن نفسه ‘ويقول 

الفهم، وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة 

غ وجه ي في التراب، وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم ونحوها وأمر 

  (2)علمني.

وخاصة تلك التي تتناول الجوانب  وُينصح في ذلك بقراءة كتب التفاسير -

 اإليمانية والسلوكية كمثل تفسير العالمة السعدي ونحوه.

ولكن كيف يفهم القرآن من يهجره وَل يقرؤه؟، وأّنى لمن ترك تالوته واَلستماع 

 ومن هنا َل بد من: إليه أن يفقهه؟

وهو أمر رباني قال تعالى: }إِنََّما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبلَْدِة  كثرة التالوة: -

 َوُأِمْرُت َأْن َأكوَن ِمَن اْلُمْسلِِميَن * َوَأْن َأْتُلَو اْلُقْرآَن{ 
ٍ
َمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيء ِذي َحرَّ الَّ

 [.96 - 91]النمل:

قال: ملسو هيلع هللا ىلص بمعرفة األداء الصحيح بالتلقي والمشافهة ألن النبي  تجويد التالوة:-

 <الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة >.

 (26/ 1تفسير القرطبي )( 1)
 (176رأس الحسين )ص: ( 2)

www.altawhed.net www.elwaez.com



وقد قال تعالى: }َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأنِْصتُوا َلَعلَُّكْم  اإلنصات للتالوة: -

 [.691عراف:]األُتْرَحُموَن{ 

 حضور القلب والبعد عن الصوارف التي تحول بينك وبين التدبر   -1

ْمَع َوُهَو َشِهيٌد{  قال تعالى :}إِنَّ ِفي َذلَِك َلِذْكَرى لَِمْن َكاَن َلُه َقلٌْب َأْو َأْلَقى السَّ

 [39]ق: 

قوله : استمع لكتاب الله وأنت شاهد القلب  ونقل ابن القيم عن ابن قتيبة

: هو إشارة إلى المانع من  قال ابن القيم معلقام، ليس بغافل وَل ساه. والفه

حصول التأثير وهو: سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له، والنظر فيه وتأمله ، 

 فإذا حصل المؤثر: وهو القرآن.

والمحل القابل: وهو القلب الحي. ووجد الشرط: وهو اإلصغاء. وانتفى 

لب وذهوله عن معنى الخطاب، وانصرافه إلى شيء آخر المانع: وهو اشتغال الق

  (1), حصل األثر: وهو اَلنتفاع بالقرآن والتذكر.

 تصور وتفهم مدلوَلت كل آية  -5

وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها، ‘ :  قال ابن قدامة المقدسي

َمَواِت َواألَْرَض { ويتفهم ذلك، فإذا تال قوله تعالى } اْلَحْمُد للِه الَِّذي َخ  َلَق السَّ

[ فليعلم عظمته، ويتلمح قدرته في كل ما يريد ، وإذا تال } َأَفَرَأْيُتْم َما 1]األنعام: 

فليتفكر في نطفة متشابهة األجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم [ 56]الواقعة:  ُتْمنُوَن {

ى ما ظهر وعصب ودم وعرق وعصب، وأشكال مختلفة من رأس ويد ، ورجل، ثم إل

 (3الفوائد البن القيم )ص:  (1)
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فيها من الصفات الشريفة كالسمع، والبصر، والعقل، وغير ذلك، فيتأمل هذه 

  (1)العجائب.

 سالمة القلب وطهارته من األمراض الظاهرة والباطنة. -2

ُه  ا عند قوله تعالى: } َل َيَمسُّ يتلمس شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله معنى لطيف 

ُروَن {    إَِل اْلُمَطهَّ

َل تدخل المالئكة بيت ا فيه كلب >. يقول : فإذا كان ورُقه َل ملسو هيلع هللا ىلص : < بي وقول الن

يمسه إَل المطهرون فمعانيه َل َيهتدي بها وإليها إَل القلوب الطاهرة وهي قلوب 

المتقين ، وإذا كان المَلك َل يدخل بيت ا فيه كلب، فالمعاني التي تحبها المالئكة َل 

   (6)مومة.تدخل قلب ا فيه أخالق الكالب المذ

دلت اآلية بإشارتها وإيمائها على أنه َل يدرك ‘ :  وقال تلميذه النجيب ابن القيم

معانيه وَل يفهمه إَل القلوب الطاهرة ، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع 

والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحيحه في هذه 

ه إَل من آمن به. وهذا أيضا  من إشارة اآلية وتنبيهها وهو أنه َل اآلية : َل يجد طعمَ 

يلتذُّ به وبقراءته وفهمه وتدبره إَل من شهد أنه كالم الله تكلم بها حقا وأنزله على 

      (3)رسوله وحيا  وَل ينال معانيه إَل من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه.

من أعظم ما يدرك بها المرء لذة القرآن  إلى أن التقوى ‘ ويشير الزركشي

 فيقول: 

ِة اْلُقْرآِن َشيْئ ا. ٌر َلْم ُيْدِرْك ِمْن َلذَّ  (1)َوَمْن َلْم َيُكْن َلُه ِعلٌْم َوَفْهٌم َوَتْقَوى َوَتَدبُّ

 البعد عن الشبع وترك فضول الطعام -9

 (53مختصر منهاج القاصدين )ص:  (1)
 (242/ 13( ومجموع الفتاوى )161شرح حديث النزول )ص: ( 2)
 (       231التبيان في أقسام القرآن )ص:  (3)
 (155/ 2البرهان في علوم القرآن ) (4)
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عام، فإن مما يهيئ القلب لتدبر القرآن وفهمه، البعد عن الشبع وترك فضول الط

يا ابن  ‘: قال الحسن البصريالمعدة المألى تشغل القلب عن التدبر والتأمل، فقد 

  (1)آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه، ودع ثلث ا يتنفس ويتفكر.

د بْن َواِسعٍ  ، َوإِنَّ َكثَْرَة الطََّعامِ وقال ُمَحمَّ ا َوَرقَّ  : َمْن ُقلَّ ُطْعَمُه َفِهَم َوَأْفَهَم، َوَصفَّ

ا ُيِريُد.  (6)َلُيثِْقُل َصاِحَبُه َعْن َكثِيٍر ِممَّ

: إذا جاع القلب وعطش صفا ورق، وإذا شبع وروي  وقال أبو سليمان الداراني

 عمي.

  (3): الجوع يرقق القلوب.قال إبراهيم بن أدهم

: ما شبعُت منذ ست عشرة سنة إَل مرة ، فأدخلُت يدي ‘  ويقول اإلمام الشافعي

 فتقيأتها ،

ألن الشبع يثقل البدن ، ويقسي القلب ، ويزيل الفطنة، ويجلب النوم، وُيضعف عن 

 (1).العبادة

إنزال اآليات على حال القارئ واتهام النفس بأنها المقصودة عند كل آية ذم  -6

 ولوم، وعدم تزكيتها عند آيات المدح والثناء.

ا من هو خالف ذلك  ‘ قال ابن عقيل : } ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ : تسمع قوله تعالى-ذام 

فتهش لها كأنها فيك نزلت ، وتسمع بعدها } َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ  [66]القيامة: َناِضَرٌة { 

فتطمئن أنها لغيرك ، ومن أين ثبت هذا األمر؟ ومن أين جاء [ 61]القيامة: َباِسَرٌة { 

 الطمع؟ الله الله، ما هذه إَل خدعة تحول بينك وبين التقوى.

 (461/ 2جامع العلوم والحكم )( 1)
 (57الجوع البن أبي الدنيا )ص: ( 2)
 (175الزهد الكبير للبيهقي )ص: ( 3)
 (36/ 11سير أعالم النبالء ) (4)
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وربما سمع بعضهم قول من قال من ‘ :  يخ عبد اللطيف آل الشيخوقال الش

المفسرين: هذه نزلت في عباد األصنام، وهذه نزلت في النصارى، وهذه في الصابئة، 

فيظن الُغْمر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم َل يتعداهم، وهذا من أكبر األسباب التي 

  (1)تحول بين العبد وبين فهم القرآن.

 القارئ أنه يتلو كالم الله جل وعال وأنه يناجي ربه.استشعار  -9

 -وَلبد  -فإن القارئ متى استشعر ذلك واستشعر عظمة الله جل وعال حصل له 

إذا أردت اَلنتفاع بالقرآن فاجمع  ‘: قال ابن القيمالتدبر واَلنتفاع بما يقرأ كما 

ن تكلم به قلبك عند تالوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به م

 (6)سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله.

فيقول: وليعلم أن ما يقرأه ليس كالم  ‘ ويؤكد هذا المعنى ابن قدامة المقدسي

  (3)بشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم به سبحانه ويتدبر الكالم.

ه واقف وَل يكتفي القارئ بذلك الشعور فحسب؛ بل ينبغي أن يتذكر ويستشعر أن

 ‘: قيل لسفيان الثوري أمام خالقه وموَله عز وجل ليناجيه ويتقرب إليه، وقد 

  (4)الرجل إذا قام إلى الصالة أي شيء ينوي بقراءته وصالته؟ قال: ينوي أنه يناجي ربه.

من البعض َل يتناسب ويصلح مع مقام المناجاة لله رب  ويجدر هنا ذكر أمر يقع

وت الزائد عند التالوة بحيث يخرج القارئ عن استشعار العالمين أَل وهو رفع الص

أنه يناجي الله تعالى وأنه ينبغي له التذلل واَلنكسار والخضوع له عز وجل.. فإن 

الذي يدخل على ملوك وسالطين الدنيا ليسألهم حاجة َل يرفع صوته بالمسألة بل 

 (7/ 517موسوعة الكتيبات اإلسالمية ) (1)
 (3الفوائد البن القيم )ص:  (2)
 (53ن )ص: مختصر منهاج القاصدي (3)
 (111/ 1تعظيم قدر الصالة لمحمد بن نصر المروزي ) (4)
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ملك الملوك  يتلطف في العبارة ويلين الكالم ويخفض الصوت.. فكيف بمن يناجي

 (1)وعظيم السموات واألرض العزيز الحكيم!!.

ِفي َسَفٍر، َفَجَعَل النَّاُس َيْجَهُروَن ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ُكنَّا َمَع النَّبِي  ، ÷  َعْن َأبِي ُموَسى 

َها النَّاُس اْرَبُعوا َعَلى َأنُْفِسُكْم، إِنَُّكْم َليَْس ملسو هيلع هللا ىلص : < بِالتَّْكبِيِر، َفَقاَل النَّبِيُّ  َتْدُعوَن َأَصمَّ َأيُّ

ا َقِريب ا، َوُهَو َمَعُكْم >.  (6)َوََل َغاِئب ا، إِنَُّكْم َتْدُعوَن َسِميع 

إن رفع الصوت إنما يفعله اإلنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه ‘ : قال النووي 

وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم وَل غائب بل هو سميع قريب وهو معكم 

الندب إلى خفض الصوت بالذكر.. فإنه إذا خفضه كان أبلغ بالعلم واإلحاطة، ففيه 

 (3)في تعظيمه وتوقيره سبحانه.

 التفاعل مع اآليات بالسؤال والتعوذ واَلستغفار -19

بأنه:< َيْقَرُأ  ملسو هيلع هللا ىلص قراءة النبي ÷، فقد وصف ُحَذْيَفُة ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا كان هدي النبي 

ال ، إَِذا َمرَّ بِآَيٍة ِفيَها َتْسبِيٌح َس  َذ >.ُمَتَرس  ٍذ َتَعوَّ بََّح، َوإَِذا َمرَّ بُِسَؤاٍل َسَأَل، َوإَِذا َمرَّ بَِتَعوُّ
(1) 

استشعار أن الله عز وجل بعظمته وعلوه وكبريائه يستمع للقارئ حسن  -11

 الصوت 

 َما َأِذنَ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللِه  ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ 
ٍ
لِنَبِي   َيُقوُل: < َما َأِذَن اللُه لَِشْيء

ْوِت َيَتَغنَّى بِاْلُقْرآِن، َيْجَهُر بِِه >.   (5)َحَسِن الصَّ

َها {...  َقاَل الُْعَلَماءُ  َغِة اَِلْستَِماُع َوِمنُْه َقْوُلُه َتَعاَلى } َوَأِذَنْت لَِرب  َمْعنَى َأِذَن ِفي اللُّ

اِفِعي   ُن َصْوَتُه بِِه. َوَقْوُلُه َيَتَغنَّى بِاْلُقْرآِن َمْعنَاُه ِعنَْد الشَّ  ُيَحس 
ِ
  (2)َوَأْصَحابِِه َوَأْكَثِر اْلُعَلَماء

 حتى تكون تالوتك مؤثرة / موسوعة الكتيبات( 1)
 (2714( ومسلم )2112رواه البخاري )( 2)
 (26/ 17شرح النووي على مسلم )( 3)
 (772رواه مسلم )( 4)
 (572( ومسلم )7544رواه البخاري )( 5)
 (74/ 6شرح النووي على مسلم )( 6)
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 بِْن َعاِزٍب بتحسين الصوت بالقرآن ، كما في حديث ملسو هيلع هللا ىلص  لذلك أمر النبي
ِ
اْلبََراء

ِه  ،÷ نُوا اْلُقْرآَن بَِأْصَواتُِكْم >.ملسو هيلع هللا ىلص : < َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ  (1)َزي 

أنزلت على الجبال الصم لرأيتها خاشعة متصدعة  استشعار أن آيات القرآن لو -16

 ؟!. من أثرها، فكيف َل تتأثر مضغة لحم صغيرة هي قلب اإلنسان

ا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه  ع  ا ُمَتَصد  قال تعالى :}َلْو َأنَْزْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشع 

ُروَن{ ]الحشر: َوتِلَْك اأْلَْمَثاُل َنْضِرُبَها لِلنَّ  ُهْم َيَتَفكَّ  [61اِس َلَعلَّ

َفَهَذا َحال اْلجَبال َوِهي اْلِحَجاَرة الصلبة َوَهِذه رقتها وخشيتها ‘ :  قال ابن القيم

وتدكدكها من جالل َربَها وعظمته ، فيا عجبا من ُمْضَغة لحم أقسى من َهِذه اْلجَبال 

ََل تخشع َوََل تنيب َفَليَْس بمستنكر على الله عز تسمع آَيات الله تتلى َعَليَْها َفالَ تلين وَ 

َوجل َوََل ُيَخالف حكمته أن يخلق َلَها َنارا تذيبها إِْذ لم تلن بَِكالَِمِه َوذكره وزواجره 

ار قلُبه َولم ينب إليه َولم ُيذبه بحبه والبكاء من  ومواعظه َفَمن لم َيلن لله ِفي َهِذه الدَّ

َهاَدة َفيرى َخشيته فليتمتع َقلِيال ف إن أماَمه الملين األعظم َوَسُيردُّ إلى َعالم اْلَغيْب َوالشَّ

 (6)َويعلم.

 خطوات تدبر القرآن:

 الفهم بها سيتقدم التي اإليمانية الحالة ومعايشة اإليماني الجو استحضار - 1

 .الكريم القرآن تالوة آداب يراعى بان وذلك والتدبر

 .معها واَلنفعال وتدبرها آية كل على فوالوقو الكريم القرآن تالوة - 6

 .القراءة من اَلنتهاء بعد أو ورودها لحظة والمعاني الخواطر تسجيل - 3

 (214/ 5( وصححه األلباني في صحيح أبي داود )1464رواه أبو داود )( 1)
 (221/ 1مفتاح دار السعادة )( 2)
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 أو غامض معنى تحديد أو غريبة كلمة لبيان مختصر تفسير على اَلطالع - 1

 كتاب مثل اَلستدراك أو التصويب أو للتوضيح اَلطالع خاص، فهذا حكم معرفة

 .األشقر سليمان محمد يخللش التفسير زبدة

 واستخراج الواقع في القراءة أثناء تمر الله كتاب في آية كل تطبيق محاولة - 5

 تفاسير إلى الرجوع بعد إليها والرجوع وتدوينها السابقين قصص من والعظات العبر

 .السلف

 كان وكما الصالح سلفنا فعل كما الصدر في اآليات حفظ على الحرص - 2

 غيرها إلى ينتقل وَل آيات العشر يحفظ كان عنه الله رضي لخطابا بن عمر يفعل

 .حياته في عمليا واقعا وتكون يطبقها حتى

 موضوعاته في ويستطرد مباحثه في صاحبه يتوسع مطول تفسير على اَلطالع - 9

 الطبري وتفسير كثير ابن تفسير مثل والثقافات المعارف من مختلفة ألوانا ويعرض

 .وغيرها. . للشنقيطي البيان أضواءو السعدي وتفسير

 معينه من النهل الكريم، و القران تدبر على - الله بإذن - تعين خطوات هذه و

 فيها التوفيق الله موجزة، أسأل عبارات مختصرة، في أشارت هي الصافي، و

 :الخطوات إلى للصواب، و

 من هذا حصلي إنزاله، و غايات أجل من أنه القرآن، و تدبر أهمية استشعار - 1

موضع،  ما غير في القرآن تدبر على الحث جاء ألجله الذي السر إدراك أمور؛ منها

ا ِفيهِ  َلَوَجُدوا اللَّهِ  َغيْرِ  ِعنْدِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  اْلُقْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفالَ: }تعالى قال ا اْختاِلَف   {َكثِير 

ُروا َأَفَلمْ : }قال ، و[66: النساء] بَّ لِينَ  آَباَءُهمُ  َيأِْت  َلمْ  َما َجاَءُهمْ  َأمْ  َقْوَل الْ  َيدَّ : المؤمنون]{ اأْلَوَّ

بَُّروا ُمَباَركٌ  إَِليَْك  َأنَْزْلنَاهُ  كَِتاٌب : }قال ، و[26 رَ  آَياتِهِ  لَِيدَّ ، [69: ص]{ اأْلَْلَباِب  ُأوُلو َولَِيتََذكَّ

 هذه على ، والكالم[61: محمد] {َأْقَفاُلَها وٍب ُقلُ  َعَلى َأمْ  اْلُقْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفالَ: }قال و

 - تعالى و تبارك - الله أن تجد: منها األخيرة اآلية في تأمل يطول، لكن المواضع
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 و! قفل قلبه على أن أو - طاقته على - للقرآن متدبر إما: قسمين في الناس حصر

 إنزال علل - تعالى و كتبار - الله أن تجد قبله الذي الموضع في انظر ثم. بالله العياذ

 هو به، و تذكر من العقول ألولي يحصل ما ثانيهما تدبره، و أولهما: بأمرين القرآن

 .التدبر إلى األمر التدبر، فعاد عن ينشأ إنما

 كنوز على الوقوف له يمكن َل أن يعلم التدبر، أن أهمية استشعار على يعين ومما

 وقوفه يكون كتابه تدبر من عليه الله يمن ما الطريق، فبقدر هذا بسلوكه إَل القرآن

 من العمر أوقات نفيس نيلها في يبذل أن من أحق كنوز أي بها، و ظفره كنوزه، و على

 ُحِرمَ  َماَذا! اللَّهِ  "ُسبَْحانَ : ‘ القيم ابن اإلمام قال كما إَل األمر ما القرآن، و كنوز

َخاِئِر؟!  ُكنُوزِ  ِمنْ  ِمْشَكاتِهِ  ِمنْ  اْلِعلْمِ  اْلَوْحِي، َواْقتَِباسِ  ُنُصوصِ  َعنْ  اْلُمْعِرُضونَ  الذَّ

اْلبََصاِئِر؟  َواْستِنَاَرةِ  اْلُقُلوِب  َحَياةِ  ِمنْ  َفاَتُهمْ  َوَماَذا
(1). 

 في أوقاتهم من نفائس يبذلون للعلم المنتسبين بعض ترى أن العجب أعجب ومن

 القرآن، و كنوز عن يعرضون حين في تنفعهم ما قل تضرهم لم أن علوم تحصيل

 حين القيم ابن الله ورحمالحرمان،  من يستعيذه الهداية، و الله يسأل أن للموفق ينبغي

 :نونيته في قال

 القرآن تدبر تحت فالعلم الهدى                    رمت إن القرآن فتدبر

 و، . . . السنة و القرآن كنوز من يطلبه َل العلم، و يطلب ممن العجب أعظم فما

 المعاني هذه تأمل و، . . . يبذل ما فيه استرخص يطلب ما عظيم الموفق علم إذا

 .المطلوب بالشكل القرآن تدبر عن أعرض من حرمان عظيم لك يتجلى

 (66/ 1مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) (1)
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 المعارف و العلوم عظيم العبد يستشعر أن التدبر أهمية إدراك على يعين مما و

 األمر هذا أولوا الذين ءالعلما في جليا   هذا ترى أنت بالتدبر، و عليها يتحصل التي

 .وغيره ‘اإلسالم  هامة، كشيخ عناية

 أعظم من أن يعلم أن التدبر أراد لمن القرآن؛ ينبغي تدبر أهمية استشعار بعد - 6

 ترى أن العجب من التدبر، و هو العلم به ينال ما أعظم من الوقت، و به يستغل ما

 !الجيد التحصيل عن قمعي التدبر في الوقت بذل أن يظنون العلم طلبة بعض

 بجعله القرآن كنوز على الوقوف رام من وقته، و نفيس التدبر في يبذل أن - 3

 ساعة يجعل أن ينبغي الطريق، بل أخطأ نحوها، فقد و اإلرهاق أوقات في القرآن تدبر

 الصوارف، ثم تفارقه عقله، و فيه ينشط الذي الوقت في القرآن في التأمل و التدبر

 في القرآن في التأمل جرب من لهذا و. . . وقته باقي في لهذا مستحضرا يكون

 يقف الصوارف؛ فإنه عن خلوه و بالقرآن القلب انفراد من فيه يحصل لما اَلعتكاف

 من كثيرا أن وجدت ربما لذلك قبل، و من باله على تخطر تكن لم علوم و كنوز على

 أوقات في لهم حصلت لمالع أهل بعض يذكرها التي القرآن في اللطيفة التأمالت

 . .. غيره سجٍن، و من الخلوة

 من أدركها فائدة ذكره في و إَل فأكثر القرآن في حرف من ليس أنه يعلم أن - 1

 المطابقة، و: الثالث الدَلَلت بأنواع منه تأخذ حرمها؛ فالفوائد من حرمها أدركها، و

 النبي كالم من بحروفه ثبت ما سواه، إَل كالمٍ  في يوجد َل هذا التضمن، واَللتزام، و

 فهم في يتعمقون أناس من لتعجب إنك لعصمته، و - سلم و عليه الله صلى -

 هذا المتدبر استحضر إذا و! الكريم القرآن مع يفعلونه َل تعمقا   البشر ألفاظ دَلَلت

 . .. التدبر في واسع باب له انفتح الملحوظ

 وحده به، وأنه المخاطب وحده أنه الكريم للقرآن قراءته حال يستشعر أن - 5

 سيقرأه أنه شك َل! الكريم القرآن قراءة حين حاله هذه بمن ظنك به، فما المعني
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 و نواهيه عن ينتهي بأوامره، و يأتمر بقصصه، و سيتعظ فإنه عليه متأمل، و متدبر قراءة

 ملك كالم يديه بين َمن ِمن العجب كل العجب و. معينه من ينهل و بآدابه يتأدب

 سيقف النكتة هذه استحضر من أن شك َل و! مماليكه بكالم عنه ينشغل ثم األمالك

 . .. النية له صحت إذا عظيمة كنوز على

تدبره،  خالل من استنباط من له يحصل ما نفيس دفتره في المتدبر يسجل أن - 5

 مدفيح وافقه من رأى العلم، فربما أهل كالم على يعرضها أن عليه به، و سيغتبط فإنه

 يذاكر كذلك منه، و استنباطه، فيستفيد خطأ على نبه من على يقف فضله، أو على الله

 . .. الجانب بهذا المعتنين من أقرانه بها

 الله زلل، و من بها كان ما من الله أستغفر التدبر طريق على إشارات فهذه بعد و

 العالمين. رب الحمد لله التكالن، و المستعان، وعليه

 الله عبد العالمة أماله مما وفهمه الكريم القرآن حفظ بين تجمع يالت الخطوات

 الغديان.

 .(الهندية الطبعة المدينة مصحف) الموضوع آيات تحديد/1

 للراغب القرآن غريب مفردات) والشرع اللغة جهة من اآليات مفردات فهم/6

 (األصفهاني

 (النزول أسباب في المحرر) النزول سبب معرفة/3

 (النحاس َلبن والمنسوخ الناسخ) والمنسوخ اسخالن معرفة/1

 (حديث ـ المتشابهات اآليات دليل) اللفظي المشكل معرفة/5

 (التنزيل متشابه في التأويل وغرة التنزيل درة) المعنوي المتشابه/2

 علل وكتاب جرير ابن تفسير) الوقف عالمات حسب اآليات معاني معرفة/9

 (الوقف

 (والسور اآلي تناسب في الدرر نظم) ياتاآل بين المناسبة معرفة/6
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 (سعدي ابن تفسير) لْليات العام المعنى/9

 ألحكام والجامع العربي َلبن القرآن أحكام) اآليات من تؤخذ التي األحكام/19

 (للقرطبي القرآن

 .هـ أ. حفظها من للتأكد مرة مائة عن يقل َل فيما اآليات هذه تكرار/11
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 أعظم من هي المساجد في الخمس الصلوات إقامة أن على اإلسالم علماء اتفق

 على واجبة، كونها في ذلك بعد العلماء تنازع ولكن، القربات وأجل، العبادات

 به قام كفاية، إذا فرض إنها: قال من فمنهم، مؤكدة سنة أو، الكفاية على أو، األعيان

 إنها: قال من مؤكدة، ومنهم سنة إنها: قال من الباقين، ومنهم عن اإلثم قطس البعض

 أدلتهم بالوجوب، لقوة القائلون إليه ما ذهب والصحيح. الصالة لصحة شرط

 .الصحابة وأقوال النبوية والسنة القرآن من وصراحتها

 األدلة على وجوب صالة اجلماعة

 عة:جما بالصالة الخوف حال تعالى الله أمر - 1

الَةَ  َلُهمُ  َفَأَقْمَت  ِفيِهمْ  ُكنَْت  َوإَِذا﴿قال تعالى:   َوْلَيأُْخُذوا َمَعَك  ِمنُْهمْ  َطاِئَفةٌ  َفلَْتُقمْ  الصَّ

 َفلُْيَصلُّوا ُيَصلُّوا َلمْ  ُأْخَرى َطاِئَفةٌ  َوْلَتأِْت  َوَراِئُكمْ  ِمنْ  َفلْيَُكوُنوا َسَجُدوا َفِإَذا َأْسلَِحَتُهمْ 

ِذينَ  َودَّ  َوَأْسلَِحَتُهمْ  ِحْذَرُهمْ  ُخُذواَوْلَيأْ  َمَعَك   َأْسلَِحتُِكمْ  َعنْ  َتْغُفُلونَ  َلوْ  َكَفُروا الَّ

 َأوْ  َمَطرٍ  ِمنْ  َأذ ى بُِكمْ  َكانَ  إِنْ  َعَليُْكمْ  ُجنَاَح  َوََل  َواِحَدة   َميَْلة   َعَليُْكمْ  َفَيِميُلونَ  َوَأْمتَِعتُِكمْ 

ا لِلَْكاِفِرينَ  َأَعدَّ  اللَّهَ  إِنَّ  ِحْذَرُكمْ  َوُخُذوا ْسلَِحَتُكمْ أَ  َتَضُعوا َأنْ  َمْرَضى ُكنُْتمْ   ُمِهين ا َعَذاب 

الَةَ  َقَضيُْتمُ  َفِإَذا( 196) ا اللَّهَ  َفاْذُكُروا الصَّ ا ِقَيام   اطَْمأَْننُْتمْ  َفِإَذا ُجنُوبُِكمْ  َوَعَلى َوُقُعود 

الَةَ  َفَأِقيُموا الَةَ  إِنَّ  الصَّ ا اْلُمْؤِمنِينَ  َعَلى َكاَنْت  الصَّ َتاب 
ا كِ  [193، 196: النساء﴾ ]َمْوُقوت 

 َعَلى َبي نٌ  َدلِيٌل  اْلَخْوِف  َحالِ  فِي اْلَجَماَعةِ  بِِإَقاَمةِ  اللهِ  َأْمرِ  َفِفي: ‘قال ابن المنذر

 (1)َأْوَجِب.  اأْلَْمنِ  َحالِ  ِفي َذلَِك  َأنَّ 

 (119/ 1األوسط َلبن المنذر ) (1)
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 َهِذهِ  ِمنْ  اْلَجَماَعةِ  ُوُجوِب  إَِلى َذَهَب  ِمنْ  بِهِ  اْستََدلَّ  َما َأْحَسنَ  َوَما: ‘قال ابن كثير 

َها اْلَجَماَعِة، َفَلْوََل  أِلَْجلِ  َكثِيَرةٌ  َأفَْعاٌل  اْغتُِفَرْت  اْلَكِريَمِة، َحيُْث  اآْلَيةِ   َساغَ  َلَما َواِجبَةٌ  َأنَّ

 (1)َذلَِك. 

ةِ  َأْوَضِح  ِمنْ  َهِذهِ  اْلَخْوِف  َصالَةِ  آَيةُ : ‘قال الشنقيطي   ُوُجوِب  َعَلى اأْلَِدلَّ

 َلوْ  إِذْ ;  ََلِزمٌ  َأْمرٌ  َأنََّها َعَلى َواِضٌح  َدلِيٌل  اْلَحِرِج  اْلَوْقِت  َهَذا ِفي بَِها اأْلَْمرَ  أِلَنَّ ;  اْلَجَماَعةِ 

 (6). َظاِهرٌ  ُعْذرٌ  أِلَنَّهُ ;  اْلَخْوِف  َوْقِت  ِفي بَِها َأَمرَ  َلَما ََلِزَمةٍ  َغيْرَ  َكاَنْت 

الَةَ  َوَأقِيُموا: ﴿ فقال المصلين مع بالصالة - وجل عز - الله مرأ - 6  َوآُتوا الصَّ

َكاةَ  اكِِعينَ  َمعَ  َواْرَكُعوا الزَّ  مع بالصالة - وجل عز - الله أمر فقد، [13: البقرة] ﴾الرَّ

 .الوجوب يقتضي المصلين، واألمر جماعة

 اْلعُ  ِمنَ  َكثِيرٌ  اْستََدلَّ  َوَقدِ : ‘ قال ابن كثير
ِ
اْلَجَماَعِة.  ُوُجوِب  َعَلى اآْلَيةِ  بَِهِذهِ  َلَماء

(3) 

 يوم السجود وبين بينهم حال بأن الجماعة مع فيصلي المؤذن يُجب لم من الله عاقب - 3

ُجودِ  إَِلى َوُيْدَعْونَ  َساٍق  َعنْ  ُيْكَشُف  َيْومَ ﴿ وجل عز قال، القيامة  (16) َيْستَطِيُعونَ  َفالَ  السُّ

ُجودِ  إَِلى ُيْدَعْونَ  َكاُنوا َوَقدْ  ذِلَّةٌ  َتْرَهُقُهمْ  َصاُرُهمْ َأبْ  َخاِشَعة    [13 -16: القلم]﴾ َسالُِمونَ  َوُهمْ  السُّ

ي: َقاَل ، ^ َعبَّاسٍ  ابن َعنْ 
ُجودِ  إَِلى ُيْدَعْونَ  َكاُنوا َوَقدْ : ﴿َقْولِِه تعالى فِ  َوُهمْ  السُّ

ُجُل : َقاَل  [13: القلم] ﴾ َسالُِمونَ  الَةَ  ُيِجيُب  َفاَل اأْلَذانَ  عُ َيْسمَ  الرَّ . " الصَّ
(1) 

 َأَتيُْت : قال ÷ الُحَوْيِرِث  بْنِ  َمالِِك  الجماعة، فَعنْ  مع بالصالة ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمر - 1

، َوَكانَ  ِعْشِرينَ  ِعنَْدهُ  َقْوِمي، َفَأَقْمنَا ِمنْ  َنَفرٍ  ِفي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  ا َليَْلة  ا َرِحيم  ا، َفَلمَّ  َرَأى َرِفيق 

 (199/ 6تفسير ابن كثير ) (1)

 (. 623/ 1أضواء البيان) (6)

 (. 612/ 1فسير ابن كثير )ت (3)

 (. 329/ 1شعب اإليمان ) (1)
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 َحَضَرِت  ِفيِهْم، َوَعل ُموُهْم، َوَصلُّوا، َفِإَذا َفُكوُنوا < اْرِجُعوا: َأَهالِينَا، َقاَل  إَِلى نَاَشْوقَ 

الَةُ  ُكمْ  َلُكمْ  َفلُْيَؤذ نْ  الصَّ  (1)َأْكَبُرُكْم >.  َأَحُدُكْم، َوْليَُؤمَّ

 الوجوب إَل لقرينة صارفة. يقتضي الجماعة، واألمر بصالة أمر ملسو هيلع هللا ىلص فالنبي 

 الجماعة: صالة عن المتخلفين على البيوت بتحريق ملسو هيلع هللا ىلص النبي همّ  - 5

 اْلُمنَاِفِقينَ  َعَلى َصالَةٍ  َأْثَقَل  < إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ 

، َوَصالَةُ  َصالَةُ 
ِ
ا، َوَلَقدْ َحبْ  َوَلوْ  أَلََتْوُهَما ِفيِهَما َما َيْعَلُمونَ  اْلَفْجِر، َوَلوْ  اْلِعَشاء  َهَمْمُت  و 

الَِة، َفُتَقاَم، ُثمَّ  آُمرَ  َأنْ   ُحَزمٌ  َمَعُهمْ  بِِرَجالٍ  َمِعي َأنَْطلَِق  بِالنَّاِس، ُثمَّ  َفُيَصل َي  َرُجال  آُمرَ  بِالصَّ

الَةَ  َيْشَهُدونَ  ََل  َقْومٍ  إَِلى َحَطٍب  ِمنْ  َق ، الصَّ بِالنَّاِر >.  ُبُيوَتُهمْ  َعَليِْهمْ  َفُأَحر 
(6) 

 َلوْ  أِلَنََّها َعيْنٍ  َفْرَض  َكْونَِها فِي هذا الحديث َظاِهرٌ : ‘قال الحافظ ابن حجر

دْ  َلمْ  ُسنَّة   َكاَنْت  ُسولِ  َقاِئَمة   َلَكاَنْت  كَِفاَيةٍ  َفْرَض  َكاَنْت  َوَلوْ  بِالتَّْحِريِق  َتاِرُكَها ُيَهدَّ  بِالرَّ

 َوَجَماَعةٌ  َوَأْحَمدُ  َواأْلَْوَزاِعيُّ  َعَطاءٌ  َذَهَب  َعيْنٍ  َفْرُض  ابَِأنَّهَ  اْلَقْولِ  َمَعُه. . . . َوإَِلى َوَمنْ 

ثِي ِمنْ  اِفِعيَّةِ  ُمَحد   (3)ِحبَّاَن.  وابن اْلُمنْذر وابن ُخَزْيَمة وابن َثْور َكَأبِي الشَّ

َق  بَِأنْ  ملسو هيلع هللا ىلصاْهتَِماِمِه  َوِفي: ‘ قال ابن المنذر الَةِ ال َعنِ  َتَخلَُّفوا َقْومٍ  َعَلى ُيَحر   صَّ

َق  َأنْ  َجاِئزٍ  َغيْرُ  اْلَجَماَعِة، إِذْ  َفْرضِ  ُوُجوِب  َعَلى اْلَبَيانِ  َأْبَينُ  ُبُيوَتُهمْ   ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  ُيَحر 

ا عن َتَخلََّف  َمنْ   (4)بَِفْرٍض.  َليَْس  َنْدٍب، َوَعمَّ

 :الجماعة عن التخلف في الدار بعيد لألعمى ملسو هيلع هللا ىلص النبي يرّخص لم - 2
 َليَْس  إِنَّهُ اللِه،  َرُسوَل  َيا: َأْعَمى، َفَقاَل  َرُجٌل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأَتى: َقاَل ، ÷ َريَْرةَ هُ  َأبِي َعنْ 

َص  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  ، َفَسَأَل الَْمْسِجدِ  إَِلى َيُقوُدنِي َقائِدٌ  لِي َبيْتِِه،  ِفي َلُه، َفُيَصل َي  ُيَرخ 

 (. 266رواه البخاري ) (1)

 ( واللفظ له. 251( ومسلم )259رواه البخاري ) (6)

 (. 162/ 6فتح الباري َلبن حجر ) (3)

 (. 116/ 1األوسط َلبن المنذر ) (1)
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َص  ا َفَرخَّ الَِة؟ > الن َداءَ  َتْسَمعُ  < َهْل : َقاَل َولَّى، َدَعاُه، فَ  َلُه، َفَلمَّ < : َنَعْم، َقاَل : َقاَل  بِالصَّ

 (1)َفَأِجْب >. 

 إِن ياللَِّه،  َرُسوَل  َيا: َفَقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َسَأَل  َأنَّهُ ، ÷ َمْكتُومٍ  ُأم   ابْنِ  َعنِ : وفي لفظٍ 
ارِ  َشاِسعُ  اْلبََصرِ  َضِريرُ  َرُجٌل   فِي ُأَصل َي  َأنْ  ُرْخَصةٌ  لِي َفَهْل  ُيالَِئُمنِي ََل  َقاِئدٌ  ، َولِيالدَّ

 (6)ُرْخَصة  >.  َلَك  َأِجدُ  < ََل : َنَعْم، َقاَل : الن َداَء >، َقاَل  َتْسَمعُ  < َهْل : َبيْتِي؟ ، َقاَل 

بَاعِ  َهَوام  الْ  َكثِيَرةُ  الَْمِدينَةَ  إِنَّ اللَِّه،  َرُسوَل  َيا: َقاَل ، ÷ َمْكتُومٍ  أُم   ابْنِ  َعنِ : وفي لفظ ، َوالس 
الَةِ، َحيَّ  َعَلى َحيَّ  < َأَتْسَمعُ : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َفَقاَل  ْص  َهال  > َوَلمْ  الَْفالَِح؟ َفَحيَّ  َعلَى الصَّ َلُه.  ُيَرخَّ

(3) 

ي َنصٌّ  َوَهَذا: ‘ اإلسالم شيخ قال
يَجاِب  فِ ُجلِ  َكْونِ  َمعَ  لِلَْجَماَعةِ  اإْلِ . ُمْؤِمن ا الرَّ

(1) 

 :له صالة فال يأته فلم النداء سمع من أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي نبيَّ  - 9
 َلُه، إَِلَّ  َصالَةَ  َيأْتِِه، َفالَ َفَلمْ  الن َداءَ  َسِمعَ  < َمنْ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ^َعبَّاٍس  ابْنِ  وَعنِ 

 اإلجزاء. على ناقصة، والجمهور بل كاملة صالة َل أي: له صالة َل معنى (5)ُعْذٍر>.  ِمنْ 

 َأنَّهُ  منفردا   وصلى عذرٍ  لغير الجماعة ترك َلوْ  َأنَّهُ  َعَلى وأكثرهم: ‘ابن رجب قال 

 (6). أحمد اإلمام َعلِيهِ  اإلعادة، ونص َعلِيهِ  يجب َل

 (. 253رواه مسلم ) (1)

 (. 6صحيح سنن أبي داود )ص:  ( وصححه األلباني في556رواه أبو داود ) (6)

 (. 93/ 3( وصححه األلباني في صحيح أبي داود )962( والنسائي )553رواه أبو داود ) (3)

 (. 636/ 63مجموع الفتاوى َلبن تيمية) (1)

( وصححه األلباني في صحيح 615/ 1( والحاكم )693/ 6( والدار قطني )993رواه ابن ماجه ) (5)

 (. 1969/ 6الجامع )

 (. 159/ 5فتح الباري َلبن رجب ) (2)
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 :الضالل أسباب ومن المنافقين عالمات من الجماعة صالة تركُ  - 6
هُ  َمنْ : َقاَل ، ÷ اللِه بن مسعود َعبْدِ  َعنْ  ا اللهَ  َيلَْقى َأنْ  َسرَّ ا، َفلُْيَحاِفظْ  َغد   َعَلى ُمْسلِم 

 
ِ
َلَواِت  َهُؤََلء ، َفِإنَّ  ُينَاَدى َحيُْث  الصَّ  َمنْ  اْلُهَدى، َوإِنَُّهنَّ  ُسنَنَ  ملسو هيلع هللا ىلص لِنَبِي ُكمْ  َشَرعَ  اللهَ  بِِهنَّ

يُْتمْ  َأنَُّكمْ  اْلُهَدى، َوَلوْ  ُسنَنَ   َبيْتِِه، َلتََرْكتُمْ  ِفي ل ُف اْلُمَتخَ  َهَذا ُيَصل ي َكَما ُبُيوتُِكمْ  ِفي َصلَّ

رُ  َرُجلٍ  ِمنْ  َلَضَللُْتْم، َوَما َنبِي ُكمْ  ُسنَّةَ  َتَرْكُتمْ  َنبِي ُكْم، َوَلوْ  ُسنَّةَ   الطُُّهوَر، ُثمَّ  َفُيْحِسنُ  َيَتَطهَّ

،  َيْخُطوَها َخطَْوةٍ  بُِكل   َلهُ  اللهُ  َكَتَب  اْلَمَساِجِد، إَِلَّ  َهِذهِ  ِمنْ  َمْسِجدٍ  إَِلى َيْعِمدُ  َحَسنَة 

، َوَيُحطُّ  بَِها َوَيْرَفُعهُ  ، َوَلَقدْ  بَِها َعنْهُ  َدَرَجة   َمْعُلومُ  ُمنَافٌِق  إَِلَّ  َعنَْها َيَتَخلَُّف  َوَما َرَأْيُتنَا َسي َئة 

ُجُل  َكانَ  الن َفاِق، َوَلَقدْ  ُجَليْنِ  َبيْنَ  ُيَهاَدى بِهِ  ُيْؤَتى الرَّ .  يفِ  ُيَقامَ  َحتَّى الرَّ ف  الصَّ
(1) 

 َكانَ  ُمنَاِفٌق  إَلَّ  َعنْهُ  َيَتَخلَُّف  ََل  َكانَ  َأْمرٍ  ُكلَّ  َأنَّ  : َوَمْعُلومٌ ‘ قال شيخ اإلسالم

 (6)اأْلَْعَياِن.  َعَلى َواِجب ا

 المعلوم المنافقين عالمات من الجماعة عن التخلف جعل‘: قال ابن القيم 

 استقرأ مكروه؛ ومن بفعل وَل حبمست بترك تكون َل النفاق نفاقهم؛ وعالمات

 (3). محرم فعل أو فريضة ترك إما وجدها السنة في النفاق عالمات

 قلبه: على بالختم متوعد الجماعة صالة تارك - 9

 < َلَينَْتِهيَنَّ  َأْعَواِدهِ  َعَلى: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َسِمَعا َأنَُّهَما ’ ُعَمرَ  َعبَّاٍس، َوابْن ابْن فعن

اْلَغاِفلِيَن >.  ِمنَ  َلَيُكوُننَّ  ُقُلوبِِهْم، ُثمَّ  َعَلى اللَّهُ  َلَيْختَِمنَّ  اْلَجَماَعاِت، َأوْ  َوْدِعِهمُ  َعنْ  َأْقَوامٌ 

(1) 

 الجماعة: فيهم تقام َل قوم على الشيطان استحواذ - 19

 (. 251رواه مسلم ) (1)

 (. 639/ 63مجموع الفتاوى ) (6)

 (. 192الصالة وأحكام تاركها )ص:  (3)

 (. 322/ 6( وصححه األلباني في صحيح ابن ماجة )991رواه ابن ماجة ) (1)

www.altawhed.net www.elwaez.com



  َأبِي َعنْ 
ِ
ْرَداء  َوََل  َقْرَيةٍ  ِفي الََثةٍ ثَ  ِمنْ  < َما: َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : َقاَل ، ÷ الدَّ

الَةُ  ِفيِهمُ  ُتَقامُ  ََل  َبْدوٍ  يَْطاُن، َفَعَليَْك  َعَليِْهمُ  اْسَتْحَوذَ  َقدِ  إَِلَّ  الصَّ  َيأُْكُل  َفِإنََّما بِاْلَجَماَعةِ  الشَّ

ْئُب  اِئُب  َقاَل  اْلَقاِصَيَة > الذ  الَةَ : بِاْلَجَماَعةِ  َيْعنِي: السَّ  (1) اْلَجَماَعِة. ِفي الصَّ

 التي الجماعة بترك عليهم الشيطان باستحواذ ملسو هيلع هللا ىلصأخبر  فقد: ‘ القيم ابن قال

 وتركها فعلها بين الرجل يخير ندبا الجماعة كانت ولو، الصالة وإقامة األذان شعارها

 (6). شعارها وتارك تاركها على الشيطان استحوذ لما

 :األدلة على وجوب صالة اجلماعة من أقوال العلماء -

ي   اْلَمْسِجِد. َفِقيَل  ِفي إَِلَّ  اْلَمْسِجدِ  لَِجارِ  َصالَةَ  ََل : َقاَل ، ÷ لِي  عَ  َعنْ 
 َجارُ  َوَمنْ : لَِعلِ

 الن َداَء. َسِمعَ  َمنْ : اْلَمْسِجِد؟ ، َقاَل 

، َواْلَفْجرِ  َصالَةِ  ِفي َفَقْدَناهُ  َمنْ  ُكنَّا: ÷ ُعَمرَ  ابْنِ  وَقال
ِ
 .الظَّنَّ  بِهِ  َأَسأَْنا اْلِعَشاء

 نَِفاُقُه. َمْعُلومٌ  ُمنَافٌِق  إَِلَّ  َعنَْها َيَتَخلَُّف  َرَأْيُتنَا، َوَما َوَلَقدْ : ÷ َمْسُعودٍ  بْنِ  اللهِ  َعبْدِ  َوَقال 

َئ  أَلَنْ : َقاَل  َأنَّهُ ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي َوَعنْ 
ا آَدمَ  اْبنِ  ُأُذَنا َتْمَتلِ ا َرَصاص   َأنْ  ِمنْ  َلهُ  َخيْرٌ  َعَذاب 

 ُيِجيَبُه. ََل  اْلُمنَاِدَي، ُثمَّ  َيْسَمعَ 

 إَِذا ُرْخَصةٌ  اْلَحَضِر، َواْلَقْرَيةِ  ِفي اللهِ  َخلِْق  ِمنْ  أِلََحدٍ  َليَْس : َيُقوُل ‘ َعَطاءٌ  َوَكانَ 

الََة. َيَدعَ  َأنْ  ِفي الن َداءَ  َسِمعَ   الصَّ

هُ  َتنَْهاهُ  َرُجلٍ  ِفي: ‘ اْلَحَسِن البصري وَعنِ  : َجَماَعٍة؟ َقاَل  ِفي ْلِعَشاءَ ا ُيَصل َي  َأنْ  ُأمُّ

 (3)َفِريَضٌة.  َهِذهِ  َلَها َذلَِك  َليَْس 

 َلمْ  الن َداَء، َأوْ  الُْجُمَعِة، َوالَْجَماَعاِت، َسِمعَ  َتْركِ  فِي لِلَْوالَِديْنِ  طَاَعةَ  ََل : اأْلَْوَزاِعيُّ  َوقَاَل  

 َيْسَمْع.

 (. 991/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )519رواه أبو داود ) (1)

 (. 119الصالة وأحكام تاركها )ص:  (6)

 (. 165/ 6فتح الباري َلبن حجر ) (3)
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افِِعيُّ  َوَقاَل  ُص  ََل : الشَّ  (1). ُعْذرٍ  ِمنْ  إَِلَّ  إِْتَيانَِها َتْركِ  ِفي اْلَجَماَعةِ  َعَلى رَ َقدَ  لَِمنْ  ُأَرخ 

َب البخاري هُ  َمنََعتْهُ  إِنْ : الَحَسنُ  َوَقاَل ، الَجَماَعةِ  َصالَةِ  ُوُجوِب  َباُب : ‘ وبوَّ  ُأمُّ

  َعنِ 
ِ
 ُيطِْعَها. َلمْ  َشَفَقة   الَجَماَعةِ  ِفي الِعَشاء

 َهِذهِ  ِفي اْلُحْكمَ  (أي البخاريَبتَّ ) َذاَهكَ : في الفتح ‘قال الحافظ ابن حجر

ةِ  َذلَِك  َوَكَأنَّ  اْلَمْسَأَلةِ   بَِكْونِهِ  ُيْشِعرُ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َذَكَرهُ  الَِّذي ِعنَْدُه. . . واأْلََثرُ  َدلِيلَِها لُِقوَّ

 لَِتْوِضيِحَها التََّراِجمِ  ِفي َثارَ اآْل  َيْسَتْعِمُل  َأنَّهُ  َعاِدتِهِ  ِمنْ  ُعِرَف  َعيٍْن لَِما ُوُجوُب  َأنَّهُ  ُيِريدُ 

 (6)اْلَباِب.  َحِديِث  ِفي اَِلْحتَِماََلِت  َأَحدِ  َوَتْعِيينِ  َوَتْكِميلَِها

 ِفي أحمد اإلمام َوَقاَل . فريضة الجماعة صالة: ‘ راهويه بْن إِْسَحاق َوَقاَل 

 (3). فريضة ِهَي : الجماعة صالة

 الصحابة وإجماع والسنة الكتاب في هاوجوبِ  دَلئَل  فإن: ‘ اإلسالم شيخ قال

 (1). منصٌف  عالم ذلك في قيل ما ومعرفةِ  معرفتِه بعد فيه َيستِريُب  بي ن، َل ظاهر

، وانتشارا   وشهرة   صحة   تراها كما الصحابة نصوص فهذه: ‘ القيم ابن قال

 في مستقٌل  دليٌل  اآلثار هذه من وكلٌّ ، ذلك خالُف  واحدٍ  صحابي عن يجيء ولم

(5)وتضافرت؟.  تعاضدت إذا فكيف، وحده كان لو سألةالم
 

 :قصة يف فضل صالة اجلماعة

 فِي اْلَعَتَمةِ  َصالةُ  َتُفوُتنِي َيَكادُ  َيُكنْ  َلمْ : قال ‘ اْلَقَواِريِرّي  ُعَمرَ  بْن اللَّهِ  عن ُعبَيْد

ال َأْطُلُب  بِِه، َفَخَرْجُت  َضيٌْف، َفُشِغلُْت  بِي َجَماَعٍة، َفنََزَل  ي ةَ الصَّ
 اْلَبْصَرِة، َفِإَذا َقَباِئلِ  فِ

 (. 153 -1/159األوسط َلبن المنذر ) (1)

 (. 165/ 6فتح الباري َلبن حجر ) (6)

 (112/ 5فتح الباري َلبن رجب ) (3)

 (131/ 1جامع المسائل) (1)

 (111الصالة وأحكام تاركها )ص:  (5)
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ْوا، َفُقلُْت  َقدْ  النَّاُس   َتْفُضُل  اْلَجِميعِ  <َصالةُ : َقاَل  َأنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ  ُرِوَي : َنْفِسي ِفي َصلَّ

> َوِعْشِرينَ  إِْحَدى اْلَفذ   َصالةِ  َعَلى  َدَرَجة 

ا َوُرِوَي  ، َوُرِوَي  َوِعْشِرينَ  َخْمس  اَسبْ  َدَرَجة  يُْت  إَِلى َفانَْقَلبُْت  َوِعْشِرينَ  ع   َمنِْزلِي، َفَصلَّ

ا اْلَعَتَمةَ  ، ُثمَّ  َوِعْشِرينَ  َسبْع  ة  ا َراكٌِب  َأْفَراٍس، َوَأَنا َراكِبِي َقْومٍ  َمعَ  َرَقْدُت، َفَرَأْيُتنِي َمرَّ  َفَرس 

ألَْلَحَقُهْم،  َأْضِرُبهُ  ، َفَجَعلُْت َفَرِسي َتْسبُِق  َنَتَجاَرى، َوَأْفَراُسُهمْ  َكَأْفَراِسِهْم، َوَنْحنُ 

َذاَك؟  َولِمَ : َفُقلُْت : باِلِحِقنَا، َقاَل  َفَرَسَك، َفَلْسَت  ُتْجِهدْ  َل: آِخُرُهْم، َفَقاَل  إَِليَّ  َفاْلَتَفَت 

يْنَا ألَنَّا: َقاَل   (1). َجَماَعةٍ  ِفي اْلَعَتَمةَ  َصلَّ

 من شرعت متعددة عظيمة، ومنافع كثيرة، ومصالح وائدف فيها الجماعة صالة

 هذه عين، ومن فرض الجماعة صالة أن تقتضي الحكمة أن على يدل أجلها، وهذا

 :يأتي ما أجلها من شرعت التي والحكم الفوائد

الَة فِي -  َهَذا َويظْهر، الطَّاَعة على َلهُ  وتعويدٌ  النظام على للُْمسلمِ  تدريٌب  الصَّ

 عوج َفاَل متالصقة ُمْسَتِقيَمة ُصُفوف ِفي اْلُمسلُمونَ  يقف إِذْ  اْلَجَماَعة َصالَة فِي َواضحا

 َقَرأَ  كبّروا، َوإِذا اإِلَمام كبّر اْلقَدم، َفِإذا إَِلى اْلمنْكب، والقدم إَِلى فرج، اْلمنْكب َوََل 

 هذا على خرج ومن، سلُموا سلم سجدوا، َوإِذا سجد رَكُعوا، َوإِذا ركع َأنْصُتوا، َوإِذا

، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبي فعن، الحيوان مستوى إلى وانحط اإلنسانية على خرج فكأنما النظام

هُ  َيْجَعَل  َأنْ ، اإِلَمامِ  َقبَْل  َرأَْسهُ  َرَفعَ  إَِذا َأَحُدُكمْ  َيْخَشى َأَما: < َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ   َرأَْسهُ  اللَّ

 (6)>. ِحَمارٍ  ُصوَرةَ  وَرَتهُ ُص  اللَّهُ  َيْجَعَل  ِحَماٍر، َأوْ  َرأَْس 

 (65/ 16تاريخ بغداد ) (1)

 (169( ومسلم )291رواه البخاري ) (6)
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 ما بيوتهم في كلهم صلُّوا لو الناس ألن؛ اإلسالم شعائر أعظم من شعيرة إظهار -
 .صالة هنالك أن عرف

جميعا  بأعداٍد كبيرٍة،  خرجوا ثم المساجد دخلوا إذا وذلكالمسلمين،  عزّ  إظهار -

 .سبيلهم عن والبعد بهم شبهالت عن البعد والكافرين، وفيه النفاق ألهل إغاظة فيه وهذا

 جانب إلى األمير يقف إذ الرائعةِ  المساواةِ  مظاهرِ  من مظهرٌ  الجماعةِ  صالةِ  في -

 المسجد في فليس، الخادم محاذاة في المسكين، والسيد جوار في والغني الفقير

 الثالث للنواب، والصف الثاني والصف للوزراء األول الصف تخصص َلئحة

ر فمن المشط كأسنان سواسية يعالجم وإنما للمدير  المسجد إلى الذهاب في بكَّ

 .الناس في عمله كان وأّيا   منزلته كانت أّيا   مقدمته في مكانه احتل

، للقوة وإظهار المحبة لروابط وتقويةٌ  األخوة لعاطفة دعمٌ  الجماعة صالة في -

 .ةالكلم وتتحد القلوب األحقاد، وتتآلف وتزول الضغائن تذهب فباَلجتماع

 وتنتشر الخير ويعماألرباب،  ورب   الملوك ملِك  عظمةُ  تظهر الجماعة صالة في -

 واحدة قبلة إلى واحد إمام وراء واحد صعيد في اجتمعوا إذا المسلمين ألن الرحمة

 رحمته غشيتهم فضله في طامعين عذابه خائفين خاضعين خاشعين واحدا رّبا   يعبدون

 (1)﴾. اْلُمْحِسنِينَ  ِمنَ  َقِريٌب  اللَّهِ  َرْحَمَت  إِنَّ  َوَطَمعا   ا  َخْوف َواْدُعوهُ ﴿ إحسانه وعمهم

 رأوا إذا الناس فإن؛ بالصالة الفقراء، والمرضى، والمتهاونين أحوال تفقد -
 إليه، وإذا رحموه، وأحسنوا الجوع عالمات عليه وتبدو بالية ثيابا   يلبس اإلنسان

 فينصحوه، فيحصل عاصيا   ضا ، أومري كان أنه عرفوا الجماعة عن بعضهم تخلف

 .المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر بالحق والتقوى، والتواصي البر على التعاون

 (91العبادات في اإلسالم وأثرها في إصالح المجتمع )ص:  (1)
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 يحصل التعارف، وقد حصل بعض مع بعضهم صلى إذا الناس ألن؛ التعارف -

 عن الغريب يعرف قرابته، وقد بقدر صلته األقرباء، فتحصل بعض معرفة التعارف من

 .بحقه ناسال فيقوم بلده

 .عظيمة فائدة فيه العبادة، وهذا في النشاط أهل يشاهد عندما عمله فيزيد المسلم نشاط يزيد -

 .والعمل بالقول - وجل عز - الله إلى الدعوة -

 .األوقات على المحافظة على يربيهم معينة أوقات في المسلمين اجتماع -

 :يأتي ما يرة، منهاكث فضائل لها الجماعة مع الصالة

 :هي شعار أهل اإليمان -
الَةَ  َوَأَقامَ  اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاللَّهِ  آَمنَ  َمنْ  اللَّهِ  َمَساِجدَ  َيْعُمرُ  إِنََّما﴿قال تعالى   َوآَتى الصَّ

َكاةَ   [16: توبةال] اْلُمْهَتِديَن﴾ ِمنَ  َيُكوُنوا َأنْ  ُأوَلِئَك  َفَعَسى اللَّهَ  إَِلَّ  َيْخَش  َوَلمْ  الزَّ

 بِاْلُغُدو   ِفيَها َلهُ  ُيَسب ُح  اْسُمهُ  فِيَها َوُيْذَكرَ  ُتْرَفعَ  َأنْ  اللَّهُ  َأذِنَ  ُبُيوٍت  وقال سبحانه ﴿فِي

الَةِ  َوإَِقامِ  اللَّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  َبيْعٌ  َوََل  تَِجاَرةٌ  ُتلِْهيِهمْ  ََل  ِرَجاٌل ( 32) َواآْلَصالِ    الصَّ
ِ
َكاةِ  َوإِيتَاء ﴾  الزَّ

 [39 - 32: لنورا]

 :مضاعفة أجر الصالة في جماعة عن صالة المنفرد -
 َصالَةَ  َتْفُضُل  الَجَماَعةِ  < َصالَةُ : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ : ’ ُعَمرَ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  َعنْ 

 (1)َدَرَجة  >.  َوِعْشِرينَ  بَِسبْعٍ  الَفذ  

ُجلِ  َصالَةُ  <: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي وَعنْ   َتِزيدُ  َجَماَعةٍ  ِفي الرَّ

ا ِفي َبيْتِِه، َوَصالَتِهِ  ِفي َصالَتِهِ  َعَلى >.  َوِعْشِرينَ  ُسوِقِه، بِْضع   (6)َدَرَجة 

 (259( ومسلم )215رواه البخاري ) (1)

 ( واللفظ له219( ومسلم )6119رواه البخاري ) (6)
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 :َأْوُجهٍ  َثالََثةِ  ِمنْ  َبيَْن الروايات َواْلَجْمعُ : ‘قال النووي 
يلِ  ِذْكرُ فَ  َبيْنََها ُمنَاَفاةَ  ََل  َأنَّهُ َأَحُدَها: 

 ِعنْدَ  َباطٌِل  اْلَعَددِ  َوَمْفُهومُ  اْلَكثِيرَ  َينِْفي ََل  اْلَقلِ

 اأْلُُصولِي يَن. ُجْمُهورِ 

َل   َأْخَبرَ  َيُكونَ  َأنْ َوالثَّانِي:  يلِ  َأوَّ
 بَِها. َفَأْخَبرَ  اْلَفْضلِ  بِِزَياَدةِ  َتَعاَلى اللَّهُ  َأْعَلَمهُ  ُثمَّ  بِاْلَقلِ

الَةُ  اْلُمَصل ينَ  َأْحَوالِ  بِاْختاِلَِف  َيْخَتلُِف  َأنَّهُ الثَّالُِث:   َخْمٌس  لِبَْعِضِهمْ  َفيَُكونُ  َوالصَّ

 هيآتها على ومحافظته الصالة كمال بحسب َوِعْشُرونَ  َسبْعٌ  َولِبَْعِضِهمْ  َوِعْشُرونَ 

 اأْلَْجِوَبةُ  ِهَي  َفَهِذهِ  لَِك ذَ  َوَنْحوِ  اْلبُْقَعةِ  َوَشَرِف  َوَفْضلِِهمْ  َجَماَعتَِها َوَكثَْرةِ  َوُخُشوِعَها

 (1)الُْمْعتََمَدُة. 

 المصلين: عدد كلما زاد في الصالة األجر يزيد -

ُجلِ  < َصالَةَ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  قال َرُسوُل : َقاَل َكْعٍب،  بْنِ  ُأَبي   َعنْ  ُجلِ  َمعَ  الرَّ  ِمنْ  َأْزَكى الرَّ

ُجَليْنِ  َمعَ  َوْحَدُه، َوَصالَُتهُ  َصالَتِهِ  ُجِل، َوَما َمعَ  َصالَتِهِ  ِمنْ  ْزَكىأَ  الرَّ  َأَحبُّ  َفُهوَ  َكُثرَ  الرَّ

 (6)َتَعاَلى >.  اللَّهِ  إَِلى

 صالة الجماعة عصمة من شياطين اإلنس والجن -

  َأبِي َعنْ 
ِ
ْرَداء  َقْرَيةٍ  فِي َثالََثةٍ  ِمنْ  < َما: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : َقاَل ، ÷ الدَّ

الَةُ  ِفيِهمُ  ُتَقامُ  ََل  َبْدوٍ  َوََل  يَْطاُن، َفَعَليَْك  َعَليِْهمُ  اْسَتْحَوذَ  َقدِ  إَِلَّ  الصَّ  َفِإنََّما بِاْلَجَماَعةِ  الشَّ

ْئُب  َيأُْكُل  اِئُب  َقاَل  اْلَقاِصَيَة > الذ  الَةَ : بِاْلَجَماَعةِ  َيْعنِي: السَّ  (3). اْلَجَماَعةِ  ِفي الصَّ

 تليها التي الصالة وبين هابين فيما الذنوب بها الله يغفر -

 (151/ 5شرح النووي على مسلم ) (1)

 (112/ 1امع )( وحسنه األلباني في صحيح الج551رواه أبو داود ) (6)

 (991/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )519رواه أبو داود ) (3)
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انَ  بْن ُعثَْمانَ  عن أُ  َلَ < : َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : قال، ÷ َعفَّ  َرُجٌل  َيَتَوضَّ

الَةِ  َوَبيْنَ  َبيْنَهُ  َما َلهُ  اللَّهُ  َغَفرَ  إَِلَّ  َصالَة   َفُيَصل ي اْلُوُضوءَ  َفُيْحِسنُ  ُمْسلِمٌ  تِي الصَّ يَها الَّ
>. َتلِ

(1) 

 الذنوب من قبلها ما فرتك -

 ُمْسلِمٍ  اْمِرٍئ  ِمنَ  < َما: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل ، ÷ عفان بن ُعثَْمانَ  عن 

اَرة   َكاَنْت  َوُرُكوَعَها، إَِلَّ  َوُخُشوَعَها ُوُضوَءَها َفُيْحِسنُ  َمْكُتوَبةٌ  َصالَةٌ  َتْحُضُرهُ   لَِما َكفَّ

ُنوِب  ِمنَ  َقبَْلَها ْهرَ  َوَذلَِك  َكبِيَرة   ُيْؤِت  َلمْ  َما الذُّ  (6)ُكلَُّه >.  الدَّ

 الصالة دامت ما صالة في ُمصالّه، وهو في دام ما صاحبها على المالئكة ُتصل ي -

 تحبسه

 ِفي َكانَ  َما َصالَةٍ  ِفي الَعبْدُ  َيَزاُل  < َلَ : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي َعنْ 

الَةَ  ظِرُ َينْتَ  الَمْسِجدِ   (3)ُيْحِدْث >.  َلمْ  َما الصَّ

 َدامَ  َما َأَحِدُكمْ  َعَلى ُتَصل ي الَمالَِئَكةُ  <: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ : ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي َعنْ 

 َما َصالَةٍ  يفِ  َأَحُدُكمْ  َيَزاُل  اْرَحْمُه، َلَ  َلُه، اللَُّهمَّ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ : ُيْحِدْث  َلمْ  ُمَصالَُّه، َما ِفي

الَةُ  َداَمِت  الَةُ  إَِلَّ  َأْهلِهِ  إَِلى َينَْقلَِب  َأنْ  َيْمنَُعهُ  َلَ ، َتْحبُِسهُ  الصَّ  (1)>.  الصَّ

 الله سبيل في رباط انتظارها -

ُكمْ  < َأََل : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي َعنْ    بِهِ  اللهُ  َيْمُحو َما َعَلى َأُدلُّ

َرَجاِت؟ > بِهِ  اَيا، َوَيْرَفعُ اْلَخطَ    < إِْسَباغُ : َقاَل  اللهِ  َرُسوَل  َيا َبَلى َقاُلوا الدَّ
ِ
 َعَلى اْلُوُضوء

 ( واللفظ له669( ومسلم )129رواه البخاري ) (1)

 (666رواه مسلم ) (6)

 (219( ومسلم )192رواه البخاري ) (3)

 (219( ومسلم )259رواه البخاري ) (1)
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الَةِ  اْلَمَساِجِد، َوانْتَِظارُ  إَِلى اْلُخَطا اْلَمَكاِرِه، َوَكثَْرةُ  الَِة، َفَذلُِكمُ  َبْعدَ  الصَّ َباُط >.  الصَّ الر 

(1) 

 المحرم الحاج كأجر إليها خرج من أجر -

ا َبيْتِهِ  ِمنْ  َخَرَج  < َمنْ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ÷ ُأَماَمةَ  َأبِي َعنْ  ر   َصالَةٍ  إَِلى ُمَتَطه 

َحى َتْسبِيِح  إَِلى َخَرَج  اْلُمْحِرِم، َوَمنْ  اْلَحاج   َكَأْجرِ  َفَأْجُرهُ  َمْكُتوَبةٍ  اهُ  إَِلَّ  َينِْصُبهُ  ََل  الضُّ  إِيَّ

ي يَن >.  ِفي كَِتاٌب  َبيْنَُهَما َلْغوَ  ََل  َصالَةٍ  َأَثرِ  َعَلى اْلُمْعَتِمِر، َوَصالَةٌ  َكَأْجرِ  هُ َفَأْجرُ   (6)ِعل 

 يرجع حتى صالة في فهو إليها وخرج تطهر إذا -

أَ  < َمنْ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي َعنْ  الََة، الصَّ  ُيِريدُ  َخَرَج  ُثمَّ  َتَوضَّ

 (3). َأَصابِِعهِ  َبيْنَ  ُيَشب ُك : َيْعنِي َهَكَذا > َتُقوُلوا َبيْتِِه، َفالَ إَِلى َيْرِجعَ  َحتَّى َصالَةٍ  ِفي َفُهوَ 

 للدرجات هي رفعة -

رَ  َمنْ < : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي فَعنْ   إَِلى َمَشى ُثمَّ ، َبيْتِهِ  ِفي َتَطهَّ

 َتُحطُّ  إِْحَداُهَما َخطَْوَتاهُ  َكاَنْت ، اللهِ  َفَراِئضِ  ِمنْ  َفِريَضة   لَِيْقِضَي  اللهِ  ُبُيوِت  َمنْ  َبيٍْت 

 (1)>. َدَرَجة   َتْرَفعُ  َواألُْخَرى، َخطِيَئة  

 إِن ي: َفَقاَل ، اْلَمْوُت  اأْلَنَْصارِ  ِمنَ  َرُجال  َحَضرَ : َقاَل الُْمَسي ِب،  بْنِ  َسِعيدِ  وَعنْ 

ُثُكُموهُ  َما َحِديث ا ُثُكمْ ُمَحد   ا، َسِمْعُت  إَِلَّ  ُأَحد  أَ  < إَِذا: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  اْحتَِساب   َتَوضَّ

الَةِ  إَِلى َخَرَج  اْلُوُضوَء، ُثمَّ  َفَأْحَسنَ  َأَحُدُكمْ   َعزَّ  اللَّهُ  َكَتَب  إَِلَّ  اْلُيْمنَى َقَدَمهُ  َيْرَفعْ  َلمْ  الصَّ

 (651رواه مسلم ) (1)

 (1999/ 6حسنه األلباني في صحيح الجامع )( و556رواه أبو داود ) (6)

 (139/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )692/ 1( والحاكم )1112رواه الدارمي ) (3)

 (666رواه مسلم ) (1)
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، َوَلمْ َحَس  َلهُ  َوَجلَّ  ْب  َسي َئة   َعنْهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َحطَّ  إَِلَّ  اْلُيْسَرى َقَدَمهُ  َيَضعْ  نَة   َفلُْيَقر 

دْ  َأوْ  َأَحُدُكمْ   (1)َلُه>.  ُغِفرَ  َجَماَعةٍ  ِفي اْلَمْسِجَد، َفَصلَّى َأَتى َفِإنْ  لِيَُبع 

 راح أو المسلم إليها غدا كلما بها الجنة في الضيافة ُتعدُّ  -

 َلهُ  اللَّهُ  َوَراَح، َأَعدَّ  الَمْسِجدِ  إَِلى َغَدا < َمنْ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ 

 (6)َراَح >.  َأوْ  َغَدا ُكلََّما الَجنَّةِ  ِمنَ  ُنُزَلهُ 

 َقاَل : َقاَل ، ÷ اأْلَْشَعِري   َمالٍِك  َأبِي هي نوٌر لصاحبها في الدنيا واألخرة، َعنْ  -

الَةُ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل   (3)ُنوٌر >.  < َوالصَّ

رِ : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ÷ األَْسَلِمي   ُبَريَْدةَ  وَعنْ  اِئينَ  < َبش   إَِلى الظَُّلمِ  ِفي الَمشَّ

 (1)الِقَياَمِة >.  َيْومَ  التَّام   بِالنُّورِ  الَمَساِجدِ 

 َمالٍِك  بْنِ  َأَنسِ  الجماعة، َعنْ براءة من النفاق وبراءة من النار لمن حافظ على  -

ا َأْرَبِعينَ  لِلَّهِ  َصلَّى < َمنْ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷  التَّْكبِيَرةَ  ُيْدِركُ  َجَماَعةٍ  ِفي َيْوم 

 (5)الن َفاِق>.  ِمنَ  النَّاِر، َوَبَراَءةٌ  ِمنَ  َبَراَءةٌ : َبَراَءَتانِ  َلهُ  ُكتَِب  األُوَلى

نُهُ : َأْي : ‘ يُّ الط يبِ  َقاَل  نَْيا ِفي ُيَؤم  ُقهُ  اْلُمنَاِفِق  َعَمَل  َيْعَمَل  َأنْ  الدُّ  َأْهلِ  لِِعلْمِ  َوُيَوف 

ْخالَِص، َوِفي نُهُ  اآْلِخَرةِ  اإْلِ ا ُيَؤم  ُب  ِممَّ هُ  َلهُ  َوَيْشَهدُ  اْلُمنَاِفُق  بِهِ  ُيَعذَّ ٍق  َغيْرُ  بَِأنَّ
: َيْعنِي ُمنَافِ

الَةِ  إَِلى َقاُموا إَِذا نَ اْلُمنَاِفِقي بَِأنَّ   (2)بِِخالَِفِهْم.  َهَذا ُكَساَلى، َوَحاُل  َقاُموا الصَّ

 يمسي حفظ الله وأمانه حتى في فهو جماعة في الصبح صلى من - 5

 (136/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )523رواه أبو داود ) (1)

 (229( ومسلم )226رواه البخاري ) (6)

 (663رواه مسلم ) (3)

 (515/ 1( وصححه األلباني لغيره في صحيح الجامع )663رواه الترمذي ) (1)

 (1969/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )611رواه الترمذي ) (5)

 (669/ 3مرقاة المفاتيح ) (2)
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بَْح﴿ َصلَّى < َمنْ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : قال، ÷ اللهِ  َعبْدِ  بْن عن ُجنَْدب  ِفي الصُّ

ةِ ذِ  فِي ﴾ َفُهوَ  َجَماَعةٍ  تِهِ  ِمنْ  اللهُ  َيطُْلَبنَُّكمُ  اللِه، َفالَ مَّ   ِذمَّ
ٍ
َجَهنََّم >.  َنارِ  فِي َفيَُكبَّهُ  َفيُْدِرَكهُ  بَِشْيء

(1) 

 ذماما الله من َأخذ فقد اْلفْجر صلى من َأن: الَحِديث معنى: ‘قال ابن الجوزي 

تِهِ  َطالِبهُ يُ  الله َفِإن ظلمه بُظلْم، َفمن ُيْؤِذيه َأن ألحد َينَْبِغي َفاَل . بِِذمَّ
(2) 

ُضوا ََل : َواْلَمْعنَى: ‘ وقال الهروي   َلهُ  َتَتَعرَّ
ٍ
ا، َفِإنَُّكمْ  َوَلوْ  بَِشْيء ْضُتمْ  إِنْ  َيِسير   َتَعرَّ

النَّاِر.  ِفي َوَيُكبُُّكمْ  بُِكمْ  َوُيِحيطُ  اللَّهُ  ُيْدِرْكُكمُ  َلهُ 
(3) 

 جماعة في والصبح العشاء صالة ثواب عظم -

ْحَمنِ  بْدفعن عَ  اَن  ْبنُ  ُعثَْمانُ  َدَخَل : َقاَل ، َعْمَرةَ  َأبِي بْن الرَّ  َبْعدَ  اْلَمْسِجدَ ، ÷َعفَّ

، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َأِخي اْبنَ  َفَقاَل، َيا إَِليْهِ  َوْحَدُه، َفَقَعْدُت  اْلَمْغِرِب، َفَقَعدَ  َصالَةِ 

َمافَ  َجَماَعةٍ  ِفي اْلِعَشاءَ  َصلَّى < َمنْ : َيُقوُل  يِْل، َوَمنْ  نِْصَف  َقامَ  َكَأنَّ بَْح  َصلَّى اللَّ  ِفي الصُّ

يَْل  َصلَّى َفَكَأنََّما َجَماَعةٍ   (1)ُكلَُّه >.  اللَّ

 :اجلماعة بصالة تتعلق أحكام

 اإلمام بإذن راتب، إَل إمام له مسجد في يؤم أن لإلنسان يجوز َل -

نَّ  ََل  <: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل ، ÷ اأْلَنَْصاِري   َمْسُعودٍ  َأبِي َعنْ   ُجُل  َيُؤمَّ  الرَّ

ُجَل   (5)بِِإْذنِِه >.  إَِلَّ  َتْكِرَمتِهِ  َعَلى َبيْتِهِ  ِفي َيْقُعدْ  ُسلَْطانِِه، َوََل  ِفي الرَّ

 (656/ 6( وزيادة} فِي َجَماَعٍة { أخرجها أبو نعيم في المستخرج )259رواه مسلم ) (1)

 (19/ 6من حديث الصحيحين )كشف المشكل  (6)

 (516/ 6مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (3)

 (252رواه مسلم ) (1)

 (. 293رواه مسلم ) (5)
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 الراتب اإلمام إلى والفرقة، واإلساءة والتنازع الفوضى إشاعة إلى ذلك يؤدي لما 

 قوَلن ذلك وفي، اإلمام إذن بدون صلى من ةصال حكم يبقى ولكن. عنه والتنفير

 :العلم ألهل

 مع الصالة صحة: والثاني. إعادتها وعليهم صالتهم تصح وَل آثمون أنهم: األول

 َل، إذنه بال راتب إمام له مسجد في اإلمامة تحريم ألن. الصواب هو وهذا اإلثم

 الصالة. عن خارج معنى إلى يعود التحريم هذا ألن الصالة صحة عدم يستلزم

، مسجد جماعة أن يصلي مع الجماعة حضر ثم، صلى المفروضة لمن يسن -
 :نافلة الفريضة، والثانية هي حقه في األولى وتكون
أنه قال للرجلين اللذين اعتزَل ، ÷َأبِيِه  ، َعنْ األَْسَودِ  بْنِ  َيِزيدَ  بْن لحديث َجابِر 

 َمْسِجدَ  َأَتيُْتَما ُثمَّ  ِرَحالُِكَما ِفي يُْتَماَصلَّ  إَِذا < الصالة معه ألنهما صليا في رحالهما

َيا َجَماَعةٍ   (1)َناِفَلٌة >.  َلُكَما َمَعُهْم، َفِإنََّها َفَصل 

 َعَليَْك  َكاَنْت  إَِذا َأنَْت  < َكيَْف : ملسو هيلع هللا ىلصاللِه  َرُسوُل  لِي َقاَل : َقاَل ، ÷ َذر   َأبِي ولحديث

ُرونَ  ُأَمَراءُ  الَةَ  ُيَؤخ  الَةَ  < َصل  : َتأُْمُرنِي؟ َقاَل  َفَما: ُقلُْت : َقاَل  ْقتَِها؟ >وَ  َعنْ  الصَّ  الصَّ

َها َأْدَرْكَتَها لَِوْقتَِها، َفِإنْ  ، َفِإنَّ  (6)َناِفَلٌة >.  َلَك  َمَعُهْم، َفَصل 

 هذا لإلعادة، ألن المساجد قصد يسن صالة، وَل دون صالة ذلك من يستثنى وَل

 الله رضوان الصحابة إليه لسبقنا الخير أمور من كان السلف، ولو عادة من ليس

 في والمخبر، لما المظهر في المسلمين وحدة على اإلسالم يحرص وهكذا. عليهم

 .والفضل الخير من ذلك

 مطلقا   نفل في الشروع يجوز الصالة، فال إقامة في المؤذن شرع إذا -

 (. 192/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )619رواه الترمذي ) (1)

 (. 216رواه مسلم ) (6)
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الَةُ  ُأِقيَمِت  < إَِذا: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي لحديث  إَِلَّ  َصالَةَ  َفالَ الصَّ

 (1). اْلَمْكُتوَبُة >

 في والناس وحده يقيمها بنافلة اإلنسان يتشاغل َل أن هو، ذلك من والحكمة

 .جماعة فريضة، يؤدونها

 أجل من خفيفة قبل، أتمها من بها أحرم قد نافلة في والمصلى الصالة إذا أقيمت -

 َوََل : ﴿تعالى الله الجماعة، لقول فوات يخش لم فريضة، ماال في الدخول إلى المبادرة

 اللحاق أجل من النافلة الجماعة، قطع فوات خشي فإن، [33: محمد﴾ ]َأْعَماَلُكمْ  ُتبْطُِلوا

 (6). بالفرض

 :الخوف أو المرض -1
َلُه،  َصالَةَ  َيأْتِِه، َفالَ َفَلمْ  الن َداءَ  َسِمعَ  < َمنْ  :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ^ َعبَّاسٍ  ابْنِ  فَعنِ 

 (3)ُعْذٍر >.  ِمنْ  إَِلَّ 

َباِعهِ  ِمنِ  َيْمنَْعهُ  َفَلمْ  اْلُمنَاِدَى  َسِمعَ  َمنْ  وفي لفظ له مرفوعا <  ِمنْهُ  ُتْقَبْل  َلمْ  ُعْذرٌ  ات 

الَةُ  تِى الصَّ  (1). > َمَرٌض  َأوْ  َخْوٌف  <: اْلُعْذُر؟ َقاَل  َوَما: َقاُلوا. > َصلَّى الَّ

 َوََل  اْلَجَماَعةِ  َعنِ  َفَتَخلََّف ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َمِرَض : ‘ َبْكٍر ابن المنذر َأُبو َقاَل  

. اْلَمَرضِ  َأْجلِ  ِمنْ  اْلَجَماَعةِ  َعنِ  َيَتَخلََّف  َأنْ  لِلَْمِريضِ  َأنَّ  اْلِعلْمِ  َأْهلِ  َبيْنَ  َأْعَلُمهُ  اْختاِلََف 

(1) 

 (. 919رواه مسلم ) (1)

 (. 191 - 196وصف مفصل للصالة للطيار)ص:  (6)

( وصححه األلباني في صحيح 615/ 1( والحاكم )693/ 6( والدارقطني )993رواه ابن ماجه ) (3)

 (1969/ 6الجامع )

 (95/ 3رواه البيهقي ) (1)
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 مطر الشديد:ال -6

نِهِ  َقاَل  َأنَّهُ ، ^ َعبَّاسٍ  بْنِ  اللهِ  َعبْدِ  َعنْ   ََل  َأنْ  َأْشَهدُ : ُقلَْت  إَِذا: " َمطِيرٍ  َيْومٍ  ِفي لُِمَؤذ 

ا َأنَّ  اللُه، َأْشَهدُ  إَِلَّ  إَِلهَ  د  الَِة، ُقْل  َعَلى َحيَّ : َتُقْل  اللِه، َفاَل َرُسوُل  ُمَحمَّ  ِفي َصلُّوا: الصَّ

 ُهوَ  َمنْ  َذا َفَعَل  َذا، َقدْ  ِمنْ  َأَتْعَجبُونَ : َذاَك، َفَقاَل  اْستَنَْكُروا النَّاَس  َفَكَأنَّ : ، َقاَل " مْ ُبُيوتِكُ 

ْحِض.  الط ينِ  فِي َفَتْمُشوا ُأْحِرَجُكمْ  َأنْ  َكِرْهُت  َعْزَمٌة، َوإِن ي اْلُجُمَعةَ  ِمن ي، إِنَّ  َخيْرٌ  َوالدَّ

(6) 

نَ ، أنَّه ^ ُعَمرَ  عن ابْن: الباردة المظلمة لةاللي في الشديدة الريح -3 الَةِ  َأذَّ  بِالصَّ

َحاِل، ُثمَّ  ِفي َصلُّوا َأَلَ : َقاَل  َوِريٍح، ُثمَّ  َبْردٍ  َذاِت  َليَْلةٍ  ِفي  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  إِنَّ : َقاَل  الر 

َحاِل >.  ِفي َصلُّوا < َأَلَ : وُل َوَمَطٍر، َيقُ  َبْردٍ  َذاُت  َليَْلةٌ  َكاَنْت  إَِذا الُمَؤذ نَ  َيأُْمرُ  الر 
(3) 

 إليه بدون تعمد ذلك باستمرار تتوق ونفسه الطعام حضور -1

الَُة،  َوُأِقيَمِت  الَعَشاءُ  ُوِضعَ  < إَِذا: َقاَل  َأنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ’ عن َعائَِشةَ  الصَّ

 >.  َفاْبَدُءوا
ِ
 (1)بِالَعَشاء

 َوُأِقيَمِت  َأَحِدُكمْ  َعَشاءُ  ُوِضعَ  < إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ^ ُعَمرَ  ابْنِ  وَعنِ 

الَُة، َفاْبَدُءوا   الصَّ
ِ
الطََّعاُم،  َلهُ  ُيوَضعُ : ُعَمرَ  اْبنُ  َوَكانَ  ِمنُْه > َيْفُرغَ  َحتَّى َيْعَجْل  َوَلَ  بِالَعَشاء

الَُة، َفالَ َوُتَقامُ   (5)اإِلَماِم.  قَِراَءةَ  َلَيْسَمعُ  هُ َيْفُرَغ، َوإِنَّ  َحتَّى َيأْتِيَها الصَّ

 اللهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : قالت، ’ َعائَِشةَ  ، عنْ [والغائط البول] األخبثين مدافعة -5

 (1)اأْلَْخَبَثاِن >.  ُيَداِفُعهُ  ُهوَ  الطََّعاِم، َوََل  بَِحْضَرةِ  َصالَةَ  < ََل : َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص

 (139/ 1األوسط ) (1)

 (299( ومسلم )991رواه البخاري ) (6)

 (299( ومسلم )222رواه البخاري ) (3)

 ÷. ( من حديث أنس 559لم )( ورواه مس291رواه البخاري ) (1)

 (559( ومسلم )293رواه البخاري ) (5)
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  أَبُو َوقَاَل 
ِ
ْرَداء   فِْقهِ  ِمنْ : ÷ الدَّ

ِ
َفاِرٌغ.  َوَقلْبُهُ  َصالَتِهِ  َعَلى ُيْقبَِل  َحتَّى َحاَجتِهِ  َعَلى إِقْبَاُلهُ  الَمْرء

(6) 

 يحضره وَل موته يخاف قريب له يكون -2

 َوَكانَ ، ÷ُنَفيٍْل  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  َزْيدِ  ْبنَ  َسِعيدَ  َأنَّ : َلهُ  ُذكِرَ ، ^ ُعَمرَ  ابْنَ  َنافٍِع، َأنَّ  َعنْ 

ا، مَ   الُجُمَعُة، َوَتَركَ  النََّهاُر، َواْقَتَرَبِت  َتَعاَلى َأنْ  َبْعدَ  إَِليْهِ  ُجُمَعٍة، َفَركَِب  َيْومِ  ِفي ِرَض َبْدِريًّ

 (3)الُجُمَعَة. 

 (529رواه مسلم ) (1)

 (135/ 1رواه البخاري) (6)

 (3999رواه البخاري ) (3)
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 (1). َساهٍ  َواْلَقلُْب  َليَْلةٍ  قِيَامِ  ِمنْ  ر، َخيْرٌ َتفكُّ  فِي ُمْقَتِصَدَتانِ  َرْكَعَتانِ : ^ َعبَّاسٍ  ابْن يقول

ب   َيَدِي  َبيْنَ  اْلَقلِْب  ِقَيامُ : اْلُخُشوعُ : ‘ القيم ابن قال ل   بِاْلُخُضوعِ  الرَّ  .َوالذُّ

 الجوارح، وهو سكون عليه يترتب الذي القلب وخضوعه سكون: هو فالخشوع

 الصالة. ومع تعالى لهال مع القلب حضور على مبني

 صفات أول تعالى الله جعله وجوهرها، ولذلك الصالح روح هو والخشوع

ِذينَ  - اْلُمْؤِمنُونَ  َأْفَلَح  َقدْ ﴿ تعالى قوله في بالفالح لهم حكم الذين المؤمنين  ِفي ُهمْ  الَّ

 .ساكنون أي خائفون: ^ عباس ابن قال [6 - 1: المؤمنون] ﴾َخاِشُعونَ  َصالَتِِهمْ 

 ورقته القلب لين: هو الخشوع أصل‘:  رجب ابن فأصل الخشوع كما قال

 وحرقته. وانكساره وخضوعه وسكونه

 :ومحله القلب ويظهر أثر ذلك على الجوارح
 قال له، كما تابعة واألعضاء؛ ألنها الجوارح جميع خشوع تبعه القلب خشع َفِإَذا 

ُه،  الَجَسدُ  َصَلَح  َصَلَحْت  إَِذا ُمْضَغة   الَجَسدِ  ِفي إِنَّ  َلَ أَ : < -وسلم عليه الله صلى- ُكلُّ

 السمع خشع القلب خشع َفِإَذا>. الَقلُْب  َوِهَي  ُكلُُّه، َأَلَ  الَجَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدْت  َوإَِذا

 في ركوعه في يقول ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان لهذا. األعضاء والوجه، وسائر والرأس والبصر

ي َوَبَصِري َسْمِعي َك لَ  َخَشعَ : < الصالة  >. َوَعظِْمي َوُمخ 

 هذا قلُب  خشع لو: َفَقاَل  الصالة في بيده يعبث رجال   السلف بعض ورأى

 (1). جوارحه لخشعْت 

 (91العبادات في اإلسالم وأثرها في إصالح المجتمع )ص:  (1)
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وا ِفي ُخُشوُعُهمْ  َكانَ : ‘ اْلبَْصِريُّ  اْلَحَسنُ  َوَقاَل  َأْبَصاَرُهْم،  بَِذلَِك  ُقُلوبِِهْم، َفَغضُّ

 (6). اْلَجنَاَح  َوَخَفُضوا

 َعَلى اْلَقلُْب، َوَثَمَرُتهُ  َمَحلُّهُ  اْلُخُشوعَ  َأنَّ  َعَلى اْلَعاِرُفونَ  َوَأْجَمعَ : ‘ القيم ابن قال

 (3). ُتظِْهُرهُ  اْلَجَواِرِح، َوِهَي 

 خشوع فهذا منه شيء القلب في يكن ولم الجوارح على الخشوع آثار ظهرت إذا أما

 .النفاق

الن َفاِق؟  ُخُشوعُ  َوَما: َلهُ  الن َفاِق، َفِقيَل  َوُخُشوعَ  اُكمْ إِيَّ : ^ اليمان بن ُحَذْيَفةُ  قال

ا اْلَجَسدَ  َتَرى َأنْ : َقاَل   .بَِخاِشعٍ  َليَْس  َواْلَقلُْب  َخاِشع 

الَِة، َفَقاَل  ِفي َرَقَبَتهُ  َطأَْطأَ  َرُجال  َعنْهُ  اللَّهُ  َرِضَي  اْلَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َوَرَأى   َيا: الصَّ

َقَبِة، اْرَفعْ  َصاِحَب  َقاِب، إِنََّما ِفي اْلُخُشوعُ  َرَقَبتََك، َليَْس  الرَّ  (1). اْلُقُلوِب  ِفي اْلُخُشوعُ  الر 

 :اآلتية لألدلة الصحيح على واجب الصالة في الخشوع

بْرِ  َواْسَتِعينُوا: ﴿تعالى الله قال - 1 الَةِ  بِالصَّ  َعَلى إَِلَّ  ةٌ َلَكبِيرَ  َوإِنََّها َوالصَّ

 [15: البقرة﴾ ]اْلَخاِشِعينَ 

مُّ . . . . اْلَخاِشِعينَ  َغيْرِ  َذمَّ  َيْقَتِضي َوَهَذا: ‘ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال  ََل  َوالذَّ

مٍ  فِْعلِ  َأوْ  َواِجٍب  لِتَْركِ  إَلَّ  َيُكونُ   َلىعَ  َذلَِك  َدلَّ  َمْذُموِمينَ  اْلَخاِشِعينَ  َغيْرُ  َكانَ  َوإَِذا ُمَحرَّ

 (5). اْلُخُشوعِ  ُوُجوِب 

 (699/ 1مجموع رسائل ابن رجب ) (1)

 (121/ 5تفسير ابن كثير) (6)

 (519/ 1لسالكين )مدارج ا (3)

 (519/ 1مدارج السالكين ) (1)

 (553/ 66مجموع الفتاوى ) (5)

www.altawhed.net www.elwaez.com



 .َأْسَرعُ  اْلُعُقوَبةِ  إَِلى َفِهَي  اْلَقلُْب  ِفيَها َيْحُضرُ  ََل  َصالَةٍ  ُكلُّ : قال ‘ اْلَحَسنِ  وَعنِ 
هُ  َعَلى اْلُعَلَماءُ  َأْجَمَعِت : َزْيدٍ  بْنُ  اْلَواِحدِ  َعبْدُ  َوَقاَل   َما إَِلَّ  َصالَتِهِ  ِمنْ  لِلَْعبْدِ  َليَْس  َأنَّ

 (1). منها َل َعقَ 

ِذينَ ( 1) اْلُمْؤِمنُونَ  َأْفَلَح  َقدْ ﴿ تعالى وقوله -6 ﴾  َخاِشُعونَ  َصالَتِِهمْ  ِفي ُهمْ  الَّ

 [6 - 1: المؤمنون]

  َأنَّ  َوَتَعاَلى ُسبَْحاَنهُ  َأْخبَرَ  :‘ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
ِ
ِذينَ  ُهمْ  َهُؤََلء  َيِرُثونَ  الَّ

 َهِذهِ  ُوُجوِب  َعَلى َهَذا َدلَّ  َوَقدْ . َغيُْرُهمْ  َيِرُثَها ََل  َأنَّهُ  َيْقَتِضي َك َوَذلِ . اْلَجنَّةِ  فِْرَدْوَس 

 اْلَجنَّةَ  أَلَنَّ  بُِدونَِها ُتوَرُث  اْلِفْرَدْوسِ  َجنَّةُ  َلَكاَنْت  ُمْسَتَحبٌّ  ُهوَ  َما فِيَها َكانَ  َلوْ  إذْ . اْلِخَصالِ 

 ُهوَ  َما إَلَّ  اْلِخَصالِ  َهِذهِ  فِي َيْذُكرْ  َلمْ  َولَِهَذا. تََحبَّاِت الُْمْس  ُدونَ  اْلَواِجبَاِت  بِِفْعلِ  ُتنَاُل 

 (6). َواِجٌب 

 الصالة يف اخلشوع فوائد

 :منها كثيرة فوائد له الصالة في الخشوع
: تعالى الله قالالمصلي،  على ويسيرة محبوبة الصالة يجعل الخشوع: أوَل  

بْرِ  َواْسَتِعينُوا﴿ الَةِ  بِالصَّ  [15: البقرة]﴾ اْلَخاِشِعينَ  َعَلى إَِلَّ  َلَكبِيَرةٌ  َوإِنََّها َوالصَّ

 َعَلى إَِل﴿ شاقة: أي﴾ َلَكبِيَرةٌ ﴿ الصالة: أي﴾ َوإِنََّها﴿: ‘السعدي الشيخ قال

 عنده ما الله، ورجاء الخشوع، وخشية خفيفة؛ ألن عليهم سهلة ، فإنها﴾اْلَخاِشِعينَ 

 لم من العقاب، بخالف من ثواب، وخشيتهلل لترقبه صدره فعلها، منشرحا له يوجب

 (3). عليه األشياء أثقل من صارت فعلها إليها، وإذا يدعوه له داعي َل كذلك، فإنه يكن

 بل إّن الخشوع يجعل الصالة مفزعا  للعبد من همومه وأحزانه -

 (629/ 63تفسير الرازي) (1)

 (551/ 66مجموع الفتاوى ) (6)

 (51تفسير السعدي )ص:  (3)
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 (1). لَّىَأْمٌر، َص  َحَزَبهُ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : َقاَل ، ÷ اليمان بن ُحَذْيَفةَ  فَعنْ 

 إَِذا َوَكاُنوا: وأصحابه األنبياء من نبي حال يحكي وهو ÷ الرومي صهيب وقال

الَةِ  إَِلى َفِزُعوا، َفِزُعوا  (6). الصَّ

الَةِ : ‘قال ابن القيم  نَْيا، َوََل  ُشُرورِ  َدْفعِ  ِفي َعِجيٌب  َتأْثِيرٌ  َولِلصَّ  إَِذا ِسيََّما الدُّ

َها ُأْعطَِيْت  ا ِميلِ التَّكْ  ِمنَ  َحقَّ ن ا َظاِهر 
نَْيا ُشُرورُ  اْسُتْدفَِعْت  َفَما، َوَباطِ  َوََل ، َواآْلِخَرةِ  الدُّ

الَةِ  بِِمثْلِ  َمَصالُِحُهَما اْسُتْجلَِبْت   (3). الصَّ

 والمنكر الفحشاء من والمجتمع الفرد حفظ أسباب أعظم هي: ثانيا  

الَةَ  َوَأِقمِ  اِب اْلِكتَ  ِمنَ  إَِليَْك  ُأوِحَي  َما اْتُل : ﴿تعالى الله قال الَةَ  إِنَّ  الصَّ  َعنِ  َتنَْهى الصَّ

 
ِ
 [15: العنكبوت] ﴾َتْصنَُعونَ  َما َيْعَلمُ  َواللَّهُ  َأْكَبرُ  اللَّهِ  َوَلِذْكرُ  َواْلُمنَْكرِ  اْلَفْحَشاء

 بَِصالَتِهِ  ْزَددْ يَ  َلمْ  َواْلُمنَْكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َصالَُتهُ  َتنَْههُ  َلمْ  َمنْ : قال ^َعبَّاٍس  ابْنِ  َعنِ 
ا إَِلَّ  اللَّهِ  ِمنَ   (1). ُبْعد 

الَةَ  َفِإنَّ : ‘ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال   َعنْ  َنَهتْهُ  ُأِمرَ  َكَما بَِها َأَتى إَذا الصَّ
ِ
 اْلَفْحَشاء

ا َكانَ  لُِحُقوِقَها، َوإِنْ  َتْضِييِعهِ  َعَلى َدلَّ  َتنَْههُ  َلمْ  َواْلُمنَْكِر، َوإَِذا يع 
 (5). ُمطِ

يْلِ  ُيَصل ي ُفالَن ا إِنَّ : َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   إَِلى َرُجٌل  َجاءَ : َقاَل ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي وَعنْ  ، بِاللَّ

 (2). أي صالته > َتُقوُل  َما َسَينَْهاهُ  إِنَّهُ < : ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل  َسَرَق  َأْصَبَح  َفِإَذا

ه الذي الجزيل الثواب الذنوب، وتحصيل تكفير -  :عباده من عينللخاش الله أعدَّ

 (656/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع)1319رواه أبو داود ) (1)

 (12/ 2أحمد ) (6)

 (659يم )ص: الطب النبوي َلبن الق (3)

 (196/ 16تفسير الطبري ) (1)

 (5/ 6الفتاوى الكبرى َلبن تيمية ) (5)

 (369/ 1( وصححه األلباني في مشكاة المصابيح )119/ 6رواه أحمد ) (2)
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، للدرجات ورفع للسيئات لتكفير سبب أنها من، الصالة على المترتبة اآلثار فكّل 

 هو صالة صلى إذا إَل العبد يحصلها َل وغيرها اآلثار هذه فكّل ، الحسنات وتحصيل

 .جوارحه وخضعت قلبه خشع قد، يديه بين منكسرٌ ، ربه على فيها مقبٌل 

 ُمْسلِمٍ  اْمِرٍئ  ِمنَ  َما <: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  :َقاَل ، ÷ عفان بن ُعثَْمانَ  عن

اَرة   َكاَنْت  َوُرُكوَعَها، إَِلَّ  َوُخُشوَعَها ُوُضوَءَها َفُيْحِسنُ  َمْكُتوَبةٌ  َصالَةٌ  َتْحُضُرهُ   لَِما َكفَّ

ُنوِب  ِمنَ  َقبَْلَها ْهرَ  َوَذلَِك  َكبِيَرة   ُيْؤِت  َلمْ  َما الذُّ  (1). ُكلَُّه > الدَّ

 :الصالة ذات الخشوع هي أعظم ما ُيعين المرء على أموره الدينية والدنيوية - 
َها ﴿َياقال تعالى  ِذينَ  َأيُّ بْرِ  اْسَتِعينُوا آَمنُوا الَّ الَةِ  بِالصَّ  َمعَ  اللَّهَ  إِنَّ  َوالصَّ

ابِِريَن﴾  [153]البقرة: الصَّ

الدين،  عماد هي الصالة ألن بالصالة باَلستعانة تعالى أمر: ‘قال السعدي 

 فيها يسن، وحصل فيها، وما يلزم ما فيها كاملة، مجتمعا صالة العبد صالة كانت فإذا

 (6). األمور جميع على المعونة أكبر الصالة، من هذه أن جرم القلب، فال حضور

 :الخشوع يحفظ على العبد صالته من الضياع -
لم ُيكتب له منها إَل فالصالة التي ليس فيها خشوع ربما انصرف العبد منها و

أو ربما انصرف من الصالة ولم ُيكتب له منها ، النصف أو الثلث أو الربع أو العشر

وتدبر معي هذه األحاديث بعين البصيرة. ، وكلُّ ذلك بحسب الخشوع وعدمه، شيئا  

ار عن الَةَ  َصل يَليُ  اْلَعبْدَ  إِنَّ  <: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : قال ÷ َياِسرٍ  بْن َعمَّ  الصَّ

 (666رواه مسلم ) (1)

 (95تفسير السعدي )ص:  (6)
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، ُرُبُعَها، ُخُمُسَها، ُسُدُسَها، ُسُبُعَها، ُثُمنَُها، ُتْسُعَها، ُعْشُرَها إَِلَّ  ِمنَْها َلهُ  ُيْكَتُب  َما

 (1). نِْصُفَها>، ُثُلُثَها

ُجَل  <إنَّ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي وَعنْ   هُ لَ  ُتْقَبُل  َما َسنَة   ِست ينَ  َليَُصل ي الرَّ

ُكوعَ  ُيتِمُّ  َلَعلَّهُ ، َصالَةٌ  ُجودَ  ُيتِمُّ  َوَلَ ، الرُّ ُجودَ  َوُيتِمُّ ، السُّ ُكوَع> ُيتِمُّ  َوَلَ ، السُّ  (6). الرُّ

 َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َينُْظرُ  <َلَ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ اْلَحنَِفي   َعلِي   بْنِ  َطلِْق  وَعنْ 

ارون  (3). َوُسُجوِدَها> ُرُكوِعَها َبيْنَ  ُصلَْبهُ  ِفيَها ِقيمُ يُ  َلَ  َعبْدٍ  َصالَةِ  إَِلى فليحذر النَّقَّ

لصالتهم والغافلون عن الخشوع في صالتهم فلربما صلى طوال عمره ولم ُتقبل له 

 صالة.

الَةُ : َقاَل  َأنَّهُ  ÷ اْلَفاِرِسي   َسلَْمانَ  فَعنْ  َي  َوفَّى ِمْكَياٌل، َفَمنْ  الصَّ َف  َمنْ َلُه، وَ  ُوف   َطفَّ

ِفينَ  ِفي َتَعاَلى اللَّهُ  َقاَل  َما َعلِْمُتمْ  َفَقدْ   (1). اْلُمَطف 

 فيه، أفال روح َل ميت كبدن حضور وَل خشوع بال فصالة: القيم ابن اإلمام قال

 العبد هذا ظن ميتة؟ فما جارية أو ميتا   عبدا   مثله مخلوق إلى يهدي أن العبد يستحي

 (5)غيره؟.  أو أمير من أو ملك من بها قصده ممن الهدية تلك تقع أن

 :الخشوع في الصالة مقياس وميزان لكمال اإليمان أو ضعفه في قلب العبد -
ُل : ÷ ُحَذْيَفةُ  َقاَل   ِدينُِكمُ  ِمنْ  َتْفِقُدونَ  َما اْلُخُشوُع، َوآِخرُ  ِدينُِكمُ  ِمنْ  َتْفِقُدونَ  َما َأوَّ

الَُة، َوُربَّ   فِيِهمْ  َتَرى َفالَ اْلَجَماَعةِ  َمْسِجدَ  َتْدُخَل  َأنْ  ِفيِه، َوُيوِشُك  رَ َخيْ  ََل  ُمَصل   الصَّ

ا  (1). َخاِشع 

 (119( وصححه األلباني في صالة التراويح )ص: 361/ 1رواه أحمد ) (1)

 (61/ 2( وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة )6/  632رجه األصبهاني في " الترغيب " )( أخ6)

 (169/ 1( وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )66/ 1رواه أحمد ) (3)

 (. 536تنبيه الغافلين )ص:  (1)

 (. 19الوابل الصيب )ص:  (5)
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ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  ُيْرَفعُ : َقاَل  َأنَّهُ ‘ اْلَخْوََلنِي   إِدِْريَس  َأبِي وَعنْ   َتَرى ََل  َحتَّى اْلُخُشوعُ  اأْلُمَّ

ا.   (6)َخاِشع 

 ورغبتهم الصالة من حظهم قدر على ماإلسال من حظهم إنما: ‘ أحمد اإلمام قال

 الله تلقى أن واحذر الله عبد يا نفسك فاعرف الصالة في رغبتهم قدر على اإلسالم في

 (3). قلبك في الصالة كقدر قلبك في اإلسالم قدر فإن. عندك لإلسالم قدر وَل وجل عز

: 

 :يبطلها وبما وأركانها وشروطها وسننها اتهاوواجب بالصالة العلم: أوَل   

باب : فالعلم هو أساس صحة األعمال وكمالها لذلك قال البخاري في صحيحه

 (1). >أصلي رأيتموني كما صلوا<: قالملسو هيلع هللا ىلص والنبي ، العلم قبل القول والعمل

 :اَلستعداد للصالة قبل دخول وقتها: ثانيا   
 .حقيق الخشوع فيهامبكرا  أمٌر مهم في ت للصالة فاَلستعداد

 وَل أهبتها أخذت وقد إَل صالة وقت علي دخل ما: المسيب، قال بن سعيد عن

 (5)مشتاق.  إليه وأنا إَل فرض قضاء علي دخل

 وأنا إَل سنة أربعين منذ الظهر لصالة المؤذن أذن ما: زيد الدمشقي بن ربيعة قال 
 (2). مسافرا   أو مريضا   أكون أن إَل المسجد في

 (519/ 1مدارج السالكين ) (1)

 (. 161/ 5ولياء )حلية األ (6)

 (. 111الصالة وأحكام تاركها َلبن القيم)ص:  (3)

 ÷. ( من حديث مالك بن الحويرث 2996رواه البخاري ) (1)

 (. 123/ 6( حلية األولياء وطبقات األصفياء )5)

 (929سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاني )ص:  (2)
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 األولى التكبيرة تفتني لم سنة أربعين مكثت: ، َقاَل القاضي سماعة بن مدوعن مح

 خمسا فصليت جماعة، فقمت في واحدة صالة ففاتتني أمي فيه ماتت واحدا يوما إَل

 قد محمد يا: آت، فقال عيني، فأتاني فغلبتني التضعيف بذلك أريد صالة وعشرين

 (1)مالئكة؟ ال بتأمين لك كيف ولكن صالة وعشرين خمسة صليت

 صالة السنن النافلة قبل الفريضة.: ثالثا   

فتعتبر السنن القبلية كمقدمة للفريضة ليتهيأ المسلم من خاللها وُيجمع قلبه وعقله 

 حتى إذا دخل في صالة الفريضة كان حاضر القلب والذهن.

إلى الصالة فاخلع الدنيا من قلبك خارج المسجد كما تخلع  أقبلت إذا: رابعا   

 ليك.نع

الَةِ  ِفي َواْلُخُشوعُ : ‘قال ابن كثير  غ بَِمنْ  َيْحُصُل  إِنََّما الصَّ  َلَها، َواْشَتَغَل  َقلَْبهُ  َفرَّ

ا بَِها ة َلهُ  َراَحة   َتُكونُ  َغيِْرَها، َوِحينَئِذٍ  َعَلى َعَداَها، َوآَثَرَها َعمَّ َعيٍْن.  وُقرَّ
(6) 

 في دخوله قبل بحاجته بدأي أن الرجل فقه منيقول: ، ÷ الدرداء أبو وكان

 (3)فارغ.  وقلبه الصالة في ليدخل الصالة

 :وإياك واَللتفات في الصالة -
 :نوعان الصالة في واَللتفات

 تعالى. الله غير إلى وجل عز الله عن القلب : التفاتأحدهما

 .عنه منهي وكالهما البصر : التفاتوالثاني

 (696/ 3تاريخ بغداد ت بشار ) (1)

 (121/ 5فسير ابن كثير)ت (6)

 (196/ 1إحياء علوم الدين ) (3)
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 التفت صالته، فإذا على مقبال  العبد مدا ما عبده على مقبال  الله تعالى يزال وَل

 في الرجل التفات عن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول سئل وقد. عنه تعالى الله أعرض بصره أو بقلبه

 (1)العبد >.  صالة من الشيطان يختلسه فقال < اختالس صالته

، ÷مالك أنس بن  فعن، <واألعمال بالخواتيم >، لعلها آخر صالة: ُقْل لنفسك

 في الموت ذكر إذا الرجل فإن صالتك في الموت < اذكر: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال

. > غيرها صالة   ُيصلي أنه يظنُّ  َل رجل صالةَ  وصل   صالته يحسن أن لحري صالته

(6) 

 َرُسوَل  َيا: َفَقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   إَِلى َرُجٌل  َجاءَ : َقاَل ، ÷ َأيُّوَب األنصاري َأبِي وَعنْ 

عٍ  َصالَةَ  َفَصل   َصالَتَِك  ِفي ُقْمَت  < إَِذا: َعل ْمنِي، َوَأْوِجْز، َقاَل  هِ اللَّ   (3)>.  ُمَود 

 يصلي أن وهي الوصية تلك امتثال على المرء تساعد حقيقتها على الدنيا معرفة إن

 اللَّهِ  َرُسوُل  َخذَ أَ : َعنُْهَما، َقاَل  اللَّهُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  كما في حديث، موّدع صالة

نَْيا ِفي <ُكنْ : بَِمنِْكبِي، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص : ُعَمَر، َيُقوُل  اْبنُ  َوَكانَ  َسبِيٍل> َعابِرُ  َأوْ  َغِريٌب  َكَأنََّك  الدُّ

بَاَح، َوإَِذا َتنَْتظِرِ  َفالَ َأْمَسيَْت  <إَِذا تَِك  ِمنْ  الَمَساَء، َوُخذْ  َتنَْتظِرِ  َفالَ َأْصَبْحَت  الصَّ  ِصحَّ

 (1)لَِمْوتَِك>.  َحَياتَِك  َمَرِضَك، َوِمنْ لِ 

 حاتم فعن، وإذا أردت أن تتعلم كيف تصلي صالة مودع فانظر إلى هذا المثال
 أسبغُت  الصالةُ  حانِت  إذا: صالته؟ فقال كيف يخشُع في ُسئل أنه: ‘ األصم

 ’( من حديث عائشة 951( رواه البخاري )1)

/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )155( الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس َلبن حجر )ص: 6)

696) 

 (199/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1191رواه ابن ماجة ) (3)

 (2112ه البخاري )روا (1)
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 ثم، يجوارح تجتمعَ  حتى فيه فأقعدُ  فيه الصالةَ  ُأريدُ  الذي الموضعَ  وأتيُت  الوضوءَ 

 عن والجنةَ ، قدميَّ  تحَت  والصراطَ ، حاجبي بين الكعبةَ  وأجعُل ، صالتي إلى أقومُ 

 بين أقومُ  صالتي، ثم آخر وأظنها، ورائي الموِت  ومَلَك ، شمالي عن والنارَ ، يميني

 
ِ
، بتواضعٍ  ركوعا   وأركعُ ، بترتيلٍ  قراءة   وأقرأُ ، بتحقيٍق  تكبيرا   وأكب رُ ، والخوِف  الرجاء

عٍ  جودا  س وأسجدُ   (1)َل.  أم مني َأُقبلْت  أدري َل ثمَّ ، اإلخالص وأتبعها، بتخشُّ

 ويسمعه يراه منه قريب وأنه سبحانه، يدي ربه بين واقف فليستحضر العبد أنه

غافل  وجل أّن يطلع عليه وهو عز ربه من وضميره، فيستحي قلبه في ما على ويطلع

 .عنه

 النفس حقارة وعظمته، ومعرفة -تعالى- الله جالل معرفة: شيئين من يتولد وذلك

وتدبر هذا الحديث بعين . والخشوع اَلستكانة: المعرفتين من مستعبدة؛ فيتولد وأنها

 َصل ييُ  َقامَ  إَِذا َأَحَدُكمْ  < إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  قال: ، َقاَل ÷ُهَرْيَرَة  َأبِي فَعنْ ، بصيرتك

هُ  ُينَاِجي َيُقومُ  إِنََّما  (6)ُينَاِجيِه >.  َكيَْف  َفلَْينُْظرْ  َربَّ

 َوُمَراَقَبُتُه َوالتَُّؤَدةُ  اللَّهِ  ِمنَ  اْلَخْوُف  َعَلى الخشوع هو َواْلَحاِمُل : ‘قال ابن كثير 

 (3). َوالتََّواُضعُ  َواْلَوَقارُ 

الَةِ ا إَِلى ُقْمَت  إَِذا: ‘ وقال اْلَحَسِن البصري اكَ  َأَمَركَ  َكَما َقانِت ا َفُقمْ  لصَّ  اللَُّه، َوإِيَّ

ْهوَ  ذُ  اللَّهَ  َغيِْرِه، َتْسَأُل  إَِلى َوَتنُْظرَ  إَِليَْك  اللَّهُ  َينُْظرَ  َواَِلْلتَِفاَت، َأنْ  َوالسَّ  ِمنَ  بِهِ  اْلَجنََّة، َوَتَعوَّ

َس  َتُقوُل  َما َتْدِري َوََل  َساهٍ  َوَقلْبَُك  النَّارِ 
 (1)انَِك!. بِلِ

 (151/ 1إحياء علوم الدين ) (1)

 (321/ 1( رواه لحاكم )191رواه ابن خزيمة ) (6)

 (116/ 2تفسير ابن كثير ) (3)

 (169/ 1تعظيم قدر الصالة لمحمد بن نصر المروزي ) (1)
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 هذا قلب خشع لو: قال الصالة في بيده يعبث رجال السلف بعض رأى لما ولهذا 

 جوارحه. لخشعت

الَةُ : ÷ ُهَرْيَرةَ  قال َأبو الَةِ  َمثَُل  ُقْرَباٌن، إِنََّما الصَّ  إَِمامٍ  ِمنْ  َرادَ أَ  َرُجلٍ  َكَمَثلِ  الصَّ

، إَِذا َلهُ  َفَأْهَدى َحاَجة   ة  ُجُل  َقامَ  َهِديَّ الَةِ  إَِلى الرَّ ي َفِإنَّهُ  الصَّ
 َعَلى ِفيهِ  َعظِيٍم، َواقٌِف  َمَقامٍ  فِ

ا ُينَاِجيهِ  اللَّهِ  ْحَمِن، َيْسَمعُ  َيَدِي  َبيْنَ  َوَيْرَضاُه، َقاِئم   َما َلمُ َعَمَلُه، َوَيعْ  لِِقيلِِه، َوَيَرى الرَّ

 (1)َوَجَسِدِه.  بَِقلْبِهِ  اللَّهِ  َعَلى َنْفُسُه، َفلُْيْقبِْل  بِهِ  ُيَوْسِوُس 

 النََّجاةِ  َطِريَق  فإنهم َعَرُفوا، السلف الصالح رحمهم الله أجمعين هدي كان وهكذا

 َقْدرٍ  َأْعَظمُ  ِعنَْدهُ  َفَلُهمْ  ،َرَجاهُ  َما ِمنُْهمْ  ُكلٌّ  َفنَاَل ، اْلُمنَاَجاةِ  ِفي األََدِب  َقَدمِ  َعَلى َفَوَقُفوا

 (6). َوَجاهٍ 

اِعِدي   َسْعدٍ  بْنِ  َسْهلِ  َعنْ   (3)َصالَتِِه.  ِفي َيلْتَِفُت  َلَ  َبْكٍر الصديق َأُبو َكانَ : قال ÷ السَّ

الَة إَلى َقامَ  إَذا ÷ بن مسعود اللهِ  َعبْدُ  وَكانَ  ى َثْوٌب  َكَأنَّهُ  الصَّ  (1). ُملْق 

َبيْرِ  اْبنَ  َرَأْيَت  َلوْ : نَْكِدرِ الْمُ  ابْنُ  َقاَل  ُقَها َشَجَرةٍ  ُغْصنُ : َلُقلَْت  ُيَصل ي َوُهوَ  الزُّ  ُيَصف 

يُح، َوإِنَّ   (5)ُيَبالِي ﴿يعني أيام حصاره﴾.  َما َوَهُهنَا َهُهنَا َلَيَقعُ  اْلَمنَْجنِيَق  الر 

 اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َناِحَيةٌ  انَْهَدَمْت  َلَقدِ وَ  َصالتِهِ  ِفي َيلَْتِفُت  َل: ‘ َيَسارٍ  بْنُ  ُمْسلِمُ  َوَكانَ 

وِق  َأْهُل  َلَها َفَفِزعَ   ُيَصل ي َقامَ  َفِإَذا، َبيْتِهِ  َأْهُل  َسَكَت  َمنِْزَلهُ  َدَخَل  إَِذا َوَكانَ . اْلتََفَت  َفَما السُّ

ا َضِحُكوا َأوْ  َتَكلَُّموا   (1). َعنُْهمْ  َمْشُغوٌل  َقلَْبهُ  بَِأنَّ  ِمنُْهمْ  ِعلْم 

 (. 165/ 1تعظيم قدر الصالة ) (1)

 (. 365/ 1التبصرة َلبن الجوزي ) (6)

 (. 261رواه البخاري ) (3)

 (. 311/ 6مصنف ابن أبي شيبة ) (1)

 (. 335/ 1حلية األولياء ) (5)
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 الصالة أداء يف تتعجل بالطمأنينة وأال عليك: ثامنًا 

ولم يتم ركوعها وَل ، صالته فلم يطمئن فيملسو هيلع هللا ىلص الله  رسول أمام رجٌل  صّلى فلقد

ُتَصل  >. ثّم أمره أن يطمئن في  َلمْ  َفِإنََّك  َفَصل   < اْرِجعْ : ملسو هيلع هللا ىلص فقال له النَّبِيُّ ، سجودها

 ركوعه وسجوده وقيامه وسائر األركان.

ا الصالة السريعة التي َل خشوع فيها وَل اطمئنان، فهذه صالة المنافق الذي أم

 َصالَةُ  < تِلَْك : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  كما وصفه َرُسوُل ، يؤدي الصالة تخلصا  َل إخالصا  وتقربا  

ْمَس  َيْرُقُب  اْلُمنَاِفِق، َيْجلُِس  يَْطاِن، َقامَ  َقْرَنِي  َبيْنَ  َكاَنْت  إَِذا َحتَّى الشَّ ا، ََل  َقَرَهاَفنَ  الشَّ  َأْرَبع 

 (6)َقلِيال  >.  إَِلَّ  ِفيَها اللهَ  َيْذُكرُ 

: َقاَل  ÷ البدري َمْسُعودٍ  َأبِيومثل هذه الصالة َل تجزئ عن صاحبها كما في حديث 

ُجُل  ُيِقيمُ  ََل  َصالَةٌ  ُتْجِزُئ  < ََل : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل  ُكوعِ  فِي ُصلْبَهُ  فِيَها الرَّ جُ  الرُّ وِد >. َوالسُّ

(3) 

ا، بل والنقر العجلة مع الخشوع حصول ويستحيل: ‘ القيم ابن قال  َل قطع 

 قل وكلما، خشوعا ازداد طمأنينة زاد وكلما الطمأنينة مع إَل قط الخشوع يحصل

 خشوع يصحبه َل الذي العبث بمنزلة يديه حركة تصير حتى عجلته اشتدت خشوعه

 (1). العبودية قةحقي معرفة وَل، العبودية على اقبال وَل

 الله رسوُل ، العالمين رب   من الخائفين المخبتين وإمام الخاشعين سيد هو ها* 

ِف  فَعنْ ، ملسو هيلع هللا ىلص  َوُهوَ ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأَتيُْت : َقاَل  َأبِيهِ  َعنْ ، ÷ الشخير بن اللهِ  َعبْدِ  ْبنِ  ُمَطر 

 (. 365/ 1التبصرة َلبن الجوزي ) (1)

 (. 266رواه مسلم ) (6)

 (. 1611/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1969رواه النسائي ) (3)

 (. 119الصالة وأحكام تاركها )ص:  (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َرَأْيُت : رواية وفي (1). َيبِْكي: ِل. َيْعنِياْلِمْرَج  َكَأِزيزِ  َأِزيزٌ  َولَِجْوِفهِ  ُيَصل ي
َحى َكَأِزيزِ  َأِزيزٌ  َصْدِرهِ  َوِفي ُيَصل ي   ِمنَ  الرَّ

ِ
 (6). ملسو هيلع هللا ىلص اْلُبَكاء

ا: َقاَلْت  ’وعن عائشة  َيالِي، َقاَل لي رسول الله  ِمنَ  َليَْلةٌ  َكانَ  َلمَّ  < َيا: ملسو هيلع هللا ىلصاللَّ

يَْلةَ  دُ َأَتَعبَّ  َذِرينِي َعاِئَشةُ  َك،  َما ُقْرَبَك، َوُأِحبُّ  أَلُِحبُّ  إِن ي َواللَّهِ : ُقلُْت  لَِرب ي > اللَّ َسرَّ

َر، ُثمَّ  َفَقامَ : َقاَلْت   ُثمَّ : ِحْجَرُه، َقاَلْت  َبلَّ  َحتَّى َيبِْكي َيَزْل  َفَلمْ : ُيَصل ي، َقاَلْت  َقامَ  َفَتَطهَّ

اأْلَْرَض،  َبلَّ  َحتَّى َيبِْكي َيَزْل  َفَلمْ  َبَكى ُثمَّ : لِْحَيَتُه، َقاَلْت  َبلَّ  َحتَّى َيبِْكي َيَزْل  َفَلمْ  َبَكى

ا ُيْؤِذُنهُ  باِلٌَل  َفَجاءَ  الَِة، َفَلمَّ هُ  َغَفرَ  َوَقدْ  َتبِْكي اللَِّه، لِمَ  َرُسوَل  َيا: َيبِْكي، َقاَل  َرآهُ  بِالصَّ  اللَّ

مَ  َما َلَك  َر؟ ، َقاَل  َوَما َتَقدَّ ا َأُكونُ  َفالَ < أَ : َتَأخَّ ا، َلَقدْ  َعبْد  يَْلةَ  َعَليَّ  َنَزَلْت  َشُكور   آَيٌة، َوْيٌل  اللَّ

رْ  َوَلمْ  َقَرَأَها لَِمنْ  َمَواِت  َخلِْق  ِفي إِنَّ ﴿ ِفيَها َيَتَفكَّ  (3)[. 199: عمران آل] ﴾. . َواأْلَْرضِ  السَّ

يق وكان*   :÷ بكائه من ُيسمعهم َل بالناس صلى إذا ÷ الصد 

 َبْكرٍ  َأَبا < ُمُروا: َمَرِضهِ  ِفي َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ : ’ الُمْؤِمنِينَ  َعائَِشَة، ُأم   فَعنْ 

 ِمنَ  النَّاَس  ُيْسِمعِ  َلمْ  َمَقاِمَك  فِي َقامَ  إَِذا َبْكرٍ  َأَبا إِنَّ : ُقلُْت : َعاِئَشةُ  بِالنَّاِس >، َقاَلْت  ُيَصل ي

، َفُمرْ 
ِ
 (1)لِلنَّاِس. . . الحديث.  ل  َفلُْيَص  ُعَمرَ  الُبَكاء

 خطان أسودان تحت عينيه من البكاء. ÷* وكان في وجه عمر 

يُْت " : َقاَل ، ‘َوقَّاٍص  بْنِ  َعلَْقَمةَ  َعنْ   الِعَشاءَ  ÷ اْلَخطَّاِب  ْبنِ  ُعَمرَ  َخلَْف  َصلَّ

ا ُيوُسَف  ُسوَرةَ  اآْلِخرَة، َفَقَرأَ  َنِشيَجُه،  َسِمْعُت  َحتَّى ىَفَبكَ  ُيوُسَف  ِذْكرِ  َعَلى َأَتى َفَلمَّ

ف   آِخرِ  َلِفي َوإِن ي  (5). الصَّ

 (. 312/ 1ه األلباني في مشكاة المصابيح )( وصحح1611رواه النسائي ) (1)

. 991رواه أبو داود ) (6)
ِ
 ( َأِزيُز اْلِمْرَجِل: َصْوُتُه، ُيِريُد َغَلَياَن َجْوفِِه بِاْلُبَكاء

 (. 66/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )269رواه ابن حبان ) (3)

 متفق عليه.  (1)

 (. 115/ 3شعب اإليمان ) (5)

www.altawhed.net www.elwaez.com



الَِة، اْرَتَعَدْت  َوقُْت  َحَضرَ  إَِذا َكانَ : ÷ َطالٍِب  َأبِي بْن وهذا َعلِّي  َفَراِئُصُه،  الصَّ

تِي اأْلََماَنةِ  َوْقُت  َجاءَ : َفَقاَل  َذلَِك  َعنْ  َفُسِئَل  َلْوُنهُ  َوَتَغيَّرَ  َمَواِت  َعَلى اللَّهُ  َعَرَضَها الَّ  السَّ

نَْساُن، َفالَ ِمنَْها، َوَحَمَلَها َيْحِملْنََها، َوَأْشَفْقنَ  َأنْ  َواْلِجَباِل، َفَأَبيْنَ  َواأْلَْرضِ   َأْدِري اإْلِ

 (1). ََل  َأمْ  َحَملُْت  َما َأَداءَ  َأُأْحِسنُ 

أَ َيَتوَ  َأنْ  َأَرادَ  إَِذا َكانَ ، ^ َعلِي   بْن الَْحَسن ابنه وهذا  َذلَِك  َعنْ  َلْوُنُه، َفُسِئَل  َتَغيَّرَ  ضَّ

ِك  َيَدِي  َبيْنَ  اْلِقَيامَ  ُأِريدُ  إِن ي: َفَقاَل 
َرأَْسُه،  َرَفعَ  اْلَمْسِجدِ  َباَب  َأَتى إَِذا اْلَجبَّاِر، َوَكانَ  اْلَملِ

 .اْلُمِسيءُ  َأَتاكَ  َقدْ  ُمْحِسنُ  بَِبابَِك، َيا َعبُْدكَ  إَِلِهي: َوَيُقوُل 

، َفَأنَْت  َعنِ  َيَتَجاَوزَ  َأنْ  ِمنَّا اْلُمْحِسنَ  َأَمْرَت  دْ َوقَ 
ِ
اْلُمِسيُء،  اْلُمْحِسُن، َوَأَنا اْلُمِسيء

 (6)اْلَمْسِجَد.  َدَخَل  ُثمَّ  َكِريمُ  ِعنِْدَك، َيا َما بَِجِميلِ  ِعنِْدي َما َقبِيِح  َعنْ  َفَتَجاَوزْ 

 :وانظر إلى هذا المثال الرائع
َقاعِ  َذاِت  َغْزَوةِ  ِفي ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسولِ  َمعَ  َخَرْجنَا: َقاَل ، اللهِ  َعبْدِ  ْبنِ  َجابِرِ  فَعنْ  ، الر 

ا، اْلُمْشِركِينَ  ِمنَ  اْمَرَأةٌ  َفُأِصيَبْت   َوَكانَ  َزْوُجَها َوَجاءَ ، َقاِفال  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  انَْصَرَف  َفَلمَّ

ادَ  ُيْهِريَق  َحتَّى َينَْتِهَي  َلَ  َأنْ  َفَحَلَف ، َغاِئب ا دٍ  َأْصَحاِب  ِفي م   َأَثرَ  َيتْبَعُ  َفَخَرَج ، ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ

 َرُجٌل  َفانَْتَدَب  >؟ َهِذهِ  َليَْلَتنَا َيْكَلُؤَنا َرُجٌل  < َمنْ : َفَقاَل ، َمنِْزَل   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َفنََزَل ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي  

 بَِفمِ  < َفُكوُنوا: َقاَل ، اللهِ  َرُسوَل  َيا َنْحنُ : َفَقاَلَ ، األَنَْصارِ  ِمنَ  َوَرُجٌل ، اْلُمَهاِجِرينَ  ِمنَ 

ْعِب> ا، الش  ُجالَنِ  َخَرَج  َفَلمَّ ْعِب  َفمِ  إَِلى الرَّ يْلِ  َأيُّ : لِلُْمَهاِجِري   األَنَْصاِريُّ  َقاَل ، الش   اللَّ

َلهُ ؟ َأْكِفَيَكهُ  َأنْ  إَِليَْك  َأَحبُّ  َلهُ  اْكِفنِي: َقاَل ؟ آِخَرهُ  َأوْ  َأوَّ ، َفنَامَ  َهاِجِريُّ اْلمُ  َفاْضَطَجعَ ، َأوَّ

ُجُل  َوَأَتى، ُيَصل ي األَنَْصاِريُّ  َوَقامَ  ا، الرَّ ُجلِ  َشْخَص  َرَأى َفَلمَّ ، اْلَقْومِ  َربِيئَةُ  َأنَّهُ  َعَرَف  الرَّ

ا َوَثَبَت ، َفَوَضَعهُ  َفنََزَعهُ ، ِفيهِ  َفَوَضَعهُ ، بَِسْهمٍ  َفَرَماهُ   َعهُ َفَوَض ، آَخرَ  بَِسْهمٍ  َرَماهُ  ُثمَّ ، َقاِئم 

 (. 539تنبيه الغافلين للسمرقندي )ص:  (1)

 (. 539تنبيه الغافلين للسمرقندي )ص:  (6)

www.altawhed.net www.elwaez.com



ا َوَثَبَت ، َفَوَضَعهُ  َفنََزَعهُ ، ِفيهِ   ُثمَّ ، َفَوَضَعهُ  َفنََزَعهُ ، ِفيهِ  َفَوَضَعهُ ، بَِثالٍِث  َلهُ  َعادَ  ُثمَّ ، َقاِئم 

ا، َفَوَثَب ، ُأوتِيَت  َفَقدْ  اْجلِْس : َفَقاَل ، َصاِحَبهُ  َأَهبَّ  ُثمَّ ، َوَسَجدَ  َرَكعَ  ُجُل  َرآُهَما َفَلمَّ  الرَّ

ا، َفَهَرَب  بِهِ  َنَذُروا َقدْ  َأنْ  َعَرَف    ِمنَ  بِاألَنَْصاِري   َما اْلُمَهاِجِريُّ  َرَأى َفَلمَّ
ِ
َماء : َقاَل ، الد 

 َحتَّى َأْقَطَعَها َأنْ  ُأِحبَّ  َفَلمْ ، َأْقَرُؤَها ُسوَرةٍ  ِفي ُكنُْت : َقاَل  َأْهَببْتَنِي َأَلَ ، اللهِ  ُسبَْحانَ 

ا، ُأنِْفَذَها مْ  َتاَبعَ  َفَلمَّ ا ُأَضي عَ  َأنْ  َلْوَلَ ، اللهِ  َواْيمُ ، َفُأِريُتَك  َرَكْعُت  َي الرَّ  َرُسوُل  َأَمَرنِي َثْغر 

 (1). ُأنِْفَذَها َأوْ ، َأْقَطَعَها َأنْ  َقبَْل  َنْفِسي َلَقَطعَ ، بِِحْفظِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ 

 ليجتمع دمشق إلى متوجها   المدينة من خرج لما، ‘الزبير  بن عروة وهذا

 َل أنها هناك، فظن مبدؤها وكان المدينة قرب واد في رجله في كلةاأل بالوليد، وقعت

 أكلت قد وهي إَل دمشق إلى وصل ذلك، فما وجهه في كان، فذهب ما منها يكون

 أنه على بذلك، فأجمعوا العارفين األطباء له فجمع الوليد على ساقه، فدخل نصف

 .وركه إلى كلها رجله أكلت وإَل يقطعها لم إن

 مرقدا   نسقيك أَل: له وقالوا بنشرها نفسه فأكلته، فطابت الجسد إلى تترق وربما

 أحدا   أن أظن كنت ما والله! َل: النشر؟ فقال بألم تحس فال منه عقلك يذهب حتى

 وأنا ذلك فافعلوا فاعلين َلبد كنتم إن عقله، ولكن يذهب شيئا   ويأكل شرابا يشرب

 .به أشعر بذلك، وَل أحسن َل فإني الصالة في

 منها يبقى َل أنه الحي، احتياطا   المكان األكلة، من فوق من رجله فنشروا: قال

 (6)اختلج.  وَل تضور يصلي، فما نائم شئ، وهو

ُث  القيس عبد بن لعامر وقالوا  أحّب  شيء أوَ  الصالة؟ فقال في بشيء نفسك أُتَحد 

ُث  الصالة من إلّي   أبالجنة: الصالة، فقال في أنفسنا لنحدث إنا: نفسي؟ قالوا به ُأَحد 

 (. 311/ 3رواه أحمد ) (1)

 (169/ 9البداية والنهاية ) (6)
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 فيَّ  األسنّة تختلف ألن: وأموالنا، فقال بأهلينا َل، ولكن: ذلك؟ فقالوا والحور، ونحو

 .ذلك من إليَّ  أحبُّ 

 بين بوقوفي نعم بشيء؟ قال الصالة في نفسك تحدثك هل: يوم ذات له وقيل

 أمور من نجد مما شيئا   تجد فهل: قيل!. الدارين إحدى ومنصرفي وجل عز الله يدي

 (1). تجدون ما صالتي في أجد أن من إلي أحب في األسنة تختلف ألن: الدنيا؟ فقال

 (191/ 1إحياء علوم الدين ) (1)
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 الثناءُ  البضاعة، وبقَي  فربِحت مع رب هم الطاعة، وتاجروا في اجتهدوا أقوامٍ  َدرُ  لله

 الملِِك  ةِ مناجا وفي، نوُرهم َلَح  وقد الظالمِ  في رأيَتهم الساعة، لو قيامِ  إلى عليهم

 وتقطعْت ، صدوُرهم ضاقْت  مضى قد ذنبا   تذكروا فإذا، سروُرهم تمَّ  وقد العالمِ 

 غسلوا. سطوُرهم والدمعُ  النَّدمِ  رسالةَ  وبعثوا، ظهوُرهم حملْت  ما على أسفا   قلوُبهم

 في أقداَمهم ونصبوا، القرآن وتالوةِ  بالذكرِ  ليَلهم وأحيْوا، األحزان بدموعِ  وجوَههم

 وصلوا، الطعام وأطعموا السالمَ  أفشوا، رمضان زماُنهم الديَّان، فكُل  لملِِك ا خدمةِ 

 (1). بسالم الجنةَ  يدخلوا أن عساهم، نيام والناُس  بالليلِ 

 :وجنته الله لرحمة مستحقون محسنون الليل قيام على المحافظون -
ُهمْ  آَتاُهمْ  َما آِخِذينَ  (15) نٍ َوُعُيو َجنَّاٍت  ِفي اْلُمتَِّقينَ  إِنَّ ﴿قال تعالى:  ُهمْ  َربُّ  َكاُنوا إِنَّ

يْلِ  ِمنَ  َقلِيال  َكاُنوا (12) ُمْحِسنِينَ  َذلَِك  َقبَْل   ُهمْ  َوبِاأْلَْسَحارِ  (19) َيْهَجُعونَ  َما اللَّ

 [16 - 15: الذاريات] ﴾ َيْسَتْغِفُرونَ 

يْلِ  ِمنَ  َقلِيال  َكاُنوا: ‘َقاَل الطبري   َوَصَفُهمْ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اللَّهَ  ُهْم، أِلَنَّ ُهُجوعُ  اللَّ

ا بَِذلَِك  يِْل، َوُمَكاَبَدتِهِ  اْلَعَمِل، َوَسَهرِ  بَِكثَْرةِ  بِِه، َفَوَصَفُهمْ  َعَليِْهمْ  َلُهْم، َوَأْثنَى َمْدح   اللَّ

ُبُهمْ  ِفيَما َعنُْهْم.  َوُيْرِضيهِ  ِمنْهُ  ُيَقر 
(6) 

يال َكاُنوا﴿: ِريُّ اْلبَْص  اْلَحَسنُ  َوَقاَل 
يْلِ  ِمنَ  َقلِ يِْل،  ِقَيامَ  َكاَبُدوا: ﴾َيْهَجُعونَ  َما اللَّ اللَّ

يْلِ  ِمنَ  َينَاُمونَ  َفالَ وا َأَقلَُّه، َوَنِشُطوا إَِلَّ  اللَّ َحِر، َحتَّى إَِلى َفَمدُّ . بَِسَحرٍ  اَِلْستِْغَفارُ  َكانَ  السَّ

(3) 

 (29مواعظ ابن الجوزي )ص:  (1)

 (599/ 61تفسير الطبري ) (6)

 (119/ 9تفسير ابن كثير) (3)
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 :الرحمن عباد، األبرار دهعبا جملة في الليل قيام أهل الله مدح - 
ْحَمنِ  َوِعَبادُ ﴿قال تعالى:  ِذينَ  الرَّ  َخاَطَبُهمُ  َوإَِذا َهْون ا اأْلَْرضِ  َعَلى َيْمُشونَ  الَّ

ا َقاُلوا اْلَجاِهُلونَ  ِذينَ ( 23) َسالَم  ِهمْ  َيبِيُتونَ  َوالَّ ا لَِرب  د  ا ُسجَّ َيام 
 [21، 23: الفرقان]﴾  َوقِ

 لرب هم وجوَهُهم أقداِمهم، ويفترشونَ  على للَّهِ  ينتصبون: ‘ قال ابن رجب

ا، تجري دموُعهم د  ا ُخدوِدهم على ُسجَّ  ليَلهم، وألمرٍ  له ما، أْسَهُروا ألمرٍ  رب هم من فرق 

 (1)نهاَرُهم.  له ما َخَشُعوا

 :الفريضة بعد الصالة أفضل الليل قيام -
َياِم، َبْعدَ  < َأْفَضُل : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ   َرَمَضاَن، َشْهرُ  الص 

ُم، َوَأْفَضُل  اللهِ  الَِة، َبْعدَ  اْلُمَحرَّ يِْل > اْلَفِريَضِة، َصالَةُ  الصَّ  (6)اللَّ

 الخشوع ألن، النهار في منها أفضل فالصالة بالليل: ‘قال زين الدين المناوي 

﴾  ِقيال  َوَأْقَومُ  َوطْئ ا َأَشدُّ  ِهَي  اللَّيْلِ  اِشَئةَ نَ  إِنَّ ﴿ بالرب والخلو القلب َلجتماع أوفر فيه

 على كانت، العبادة إلى ُصِرف فإذا والراحة السكون وقت الليل ، وألن[2: المزمل]

 وأفضل التكليف معنى في أدخل فكانت، وأنصب أتعب وللبدن، وأشّق  أشدّ  النفس

 (3)الله.  عند

 اجتهادا   القيام في يجتهد كان قدماه، فقد تتفطر حتى الليل بقيام ملسو هيلع هللا ىلص النبي عناية -

يْلِ  ِمنَ  َيُقومُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َنبِيَّ  َأنَّ : ’ َعاِئَشةَ  فَعنْ ، عظيما   َقَدَماُه،  َتَتَفطَّرَ  َحتَّى اللَّ

مَ  َما َلَك  اللَّهُ  َغَفرَ  اللَِّه، َوَقدْ  َرُسوَل  َيا َهَذا َتْصنَعُ  لِمَ : َعاِئَشةُ  َفَقاَلْت   َوَما َذنْبَِك  نْ مِ  َتَقدَّ

َر؟ َقاَل  ا َأُكونُ  َعاِئَشُة، َأَفالَ < َيا: َتَأخَّ ا> َعبْد   (1)َشُكور 

 (16/ 6ابن رجب الحنبلي )تفسير  (1)

 (1123رواه مسلم ) (6)

 (11/ 6فيض القدير ) (3)

 (6669( ومسلم )1639رواه البخاري ) (1)
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َقَدَماُه،  َتنَْتِفَخ  َتِرَم، َأوْ  َحتَّى ُيَصل ي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : ، قال÷ ُشْعبَةَ  بْن وعن الُمِغيَرةَ 

ا َأُكونُ  < َأَفالَ: َلُه، َفَيُقوُل  َفُيَقاُل  ا >َشُكو َعبْد   (1)ر 

 :÷ وقال عبد الله بن رواحة

 َساطِعُ  الَفْجرِ  ِمنَ  َمْعُروٌف  انَْشقَّ  إَِذا          كَِتاَبهُ  َيتُْلو اللَّهِ  َرُسوُل  َوِفينَا

 َواقِعُ  َقاَل  َما َأنَّ  ُموقِنَاٌت  بِهِ                  َفُقُلوُبنَا الَعَمى َبْعدَ  الُهَدى َأَراَنا

 (2)الَمَضاِجُع.  بِاْلُمْشِركِينَ  اْسَتثَْقَلْت  إَِذا           ِفَراِشهِ  َعنْ  َبهُ َجنْ  ُيَجاِفي َيبِيُت 

 ووعدهم بالجزاء العظيم، الكامل باإليمان الله ألهل الليل شهد -

ِذينَ  بِآَياتِنَا ُيْؤِمنُ  قال تعالى: ﴿إِنََّما: سبحانه فقال  ُروا إَِذا الَّ وا بَِها ُذك  ا َخرُّ د   ُسجَّ

ِهمْ  بَِحْمدِ  ُحواَوَسبَّ   َيْدُعونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجنُوُبُهمْ  َتَتَجاَفى (15) َيْسَتْكبُِرونَ  ََل  َوُهمْ  َرب 

ُهمْ  ا َربَّ ا َخْوف  ا َوَطَمع  ةِ  ِمنْ  َلُهمْ  ُأْخِفَي  َما َنْفٌس  َتْعَلمُ  َفالَ (12) ُينِْفُقونَ  َرَزْقنَاُهمْ  َوِممَّ  ُقرَّ

 [19 - 15: السجدة﴾ ]َيْعَمُلونَ  اُنواكَ  بَِما َجَزاء   َأْعُينٍ 

 النَِّعيمِ  ِمنَ  اْلَجنَّاِت  ِفي َلُهمْ  اللَّهُ  َأْخَفى َما َعَظَمةَ  َأَحدٌ  َيْعَلمُ  َفالَ: ‘قال ابن كثير 
اِت  تِي اْلُمِقيِم، َواللَّذَّ ا ِمثْلَِها َعَلى َيطَّلِعُ  َلمْ  الَّ  ِمنَ  َلُهمْ  للَّهُ ا َأْخَفى َأْعَماَلُهمْ  َأْخَفْوا َأَحٌد، َلمَّ

ا؛ َفِإنَّ  الثََّواِب، َجَزاء    .اْلَعَملِ  ِجنْسِ  ِمنْ  اْلَجَزاءَ  ِوَفاق 

 َيْخُطرْ  َعيٌْن، َوَلمْ  َترَ  َلمْ  َما َلُهمْ  اللَّهُ  َفَأْخَفى َعَمَلُهمْ  َقْومٌ  َأْخَفى: اْلبَْصِريُّ  اْلَحَسنُ  َقاَل 

 (3). َبَشرٍ  َقلِْب  َعَلى

 بوصفهم يتصف لم ممن غيرهم وبين نهمبي التسوية الله نفى -

 (6619( ومسلم )2191رواه البخاري ) (1)

 (55/ 6صحيح البخاري ) (6)

 (325/ 2تفسير ابن كثير) (3)

www.altawhed.net www.elwaez.com



نْ  يْلِ  آَناءَ  َقانٌِت  ُهوَ  قال تعالى: ﴿َأمَّ ا اللَّ ا َساِجد   َرْحَمةَ  َوَيْرُجو اآْلِخَرةَ  َيْحَذرُ  َوَقاِئم 

هِ  ِذينَ  َيْسَتِوي َهْل  ُقْل  َرب  ِذينَ  َيْعَلُمونَ  الَّ َما َيْعَلُمونَ  ََل  َوالَّ رُ  إِنَّ : الزمر]﴾ َباِب اأْلَلْ  ُأوُلو َيَتَذكَّ

9] 

نَ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ ’:  َعبَّاسٍ  ابْنُ  َقاَل   اللَّهُ  اْلِقَياَمِة، َفلَْيَرهُ  َيْومَ  اْلُوُقوَف  َعَليْهِ  اللَّهُ  ُيَهو 

يْلِ  ُظلَْمةِ  ِفي ا اللَّ ا َساِجد  ِه.  َرْحَمةَ  اآْلِخَرَة، َوَيْرُجو َيْحَذرُ  َوَقاِئم   (1)َرب 

 لليلا في قيام المؤمن شرف -

الَمُ  َعَليْهِ  ِجبِْريُل  َجاءَ : َقاَل ، ÷َسْعٍد  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ   < َيا: َفَقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   إَِلى السَّ

ُد، ِعْش   ِشئَْت  َما َمَفاِرُقُه، َواْعَمْل  َفِإنََّك  َأْحَببَْت  َمنْ  َمي ٌت، َوَأْحبِْب  َفِإنََّك  ِشئَْت  َما ُمَحمَّ

دُ  < َيا: َقاَل  مَّ ثُ  بِِه > َمْجِزيٌّ  َفِإنََّك  َيامُ  اْلُمْؤِمنِ  َشَرُف  ُمَحمَّ
يْلِ  قِ هُ  اللَّ  َعنِ  اْستِْغنَاُؤهُ  َوِعزُّ

 (6)النَّاِس >

 ليله في وقف فلما، أعاله شيء كل وشرف، العلو لغة الشرف: ‘قال المناوي 

 بخدمته شرفه وحماه جنابه بعز َلئذا موَله يدي بين متخشعا متذلال ذكره صفاء وقت

 (3)سواه.  من على طاعته بعز عباده وخواص مالئكته عند قدره ورفع

 :صاحبه عليه ُيْغبَطُ  الليل قيام -
 إَِلَّ  َحَسدَ  ََل  <: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ’ُعَمرَ  ابْنِ  فَعنِ ، فيها وما الدنيا من فهو خير

يِْل، َوآَناءَ  اءَ آنَ  بِهِ  َيُقومُ  َفُهوَ  اْلُقْرآنَ  اللهُ  آَتاهُ  َرُجٌل : اْثنََتيْنِ  ِفي  اللهُ  آَتاهُ  النََّهاِر، َوَرُجٌل  اللَّ

، َفُهوَ  يِْل، َوآَناءَ  آَناءَ  ُينِْفُقهُ  َماَل   (1)> النََّهارِ  اللَّ

 (639/ 15تفسير القرطبي ) (1)

 (691/ 1لباني في صحيح الترغيب والترهيب )( وحسنه األ329/ 1رواه الحاكم ) (6)

 (129/ 1فيض القدير ) (3)

 (215( ومسلم )9569رواه البخاري ) (1)
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 اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَل ’ َعبَّاسٍ  اْبنِ  فَعنْ : الدرجات لتحصيل عظيم سبب * -
الَِم، َوإِطَْعامُ  إِْفَشاءُ  َرَجاُت َوالدَّ <  وفيه. . . األعلى المأل اختصام وذكر: ملسو هيلع هللا ىلص  السَّ

الَةُ  يْلِ  الطََّعاِم، َوالصَّ  (1)> نَِيامٌ  َوالنَّاُس  بِاللَّ

 َقاَل : َقاَل ، ’ اْلَعاصِ  بْنِ  َعْمِرو ْبنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  فَعنْ : عظيمة غنيمة الليل قيام -
ِه  َرُسوُل   ُكتَِب  آَيةٍ  بِِماَئةِ  َقامَ  الَغاِفلِيَن، َوَمنْ  ِمنَ  ُيْكَتْب  َلمْ  آَياٍت  بَِعْشرِ  َقامَ  < َمنْ : ملسو هيلع هللا ىلصاللَّ

 (6)الُمَقنْطِِريَن > ِمنَ  ُكتَِب  آَيةٍ  بَِأْلِف  َقامَ  الَقانِتِيَن، َوَمنْ  ِمنَ 

 :الجنة دخول أسباب أعظم من * -
َها < َيا: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل رسول الله : َقاَل ، ÷َسالٍَم  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  َعنْ   ُشواالنَّاُس، َأفْ  َأيُّ

الََم، َوَأطِْعُموا  (3)بَِسالٍَم > الَجنَّةَ  َتْدُخُلونَ  نَِيامٌ  َوالنَّاُس  الطََّعاَم، َوَصلُّوا السَّ

، َنْفِسي َطاَبْت  َرَأْيُتَك  إَِذا اللهِ  َرُسوَل  َيا: َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأَتى َأنَّهُ ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي َعنْ 

ْت  الَمَ  < َأْفشِ : َقاَل ، اْلَجنَّةَ  َدَخلُْت  بِهِ  َعِملُْت  إِنْ  َعَملٍ بِ  َفَأنْبِئْنِي: َعيْنِي َوَقرَّ  َوَأطِِب ، السَّ

يْلِ  َوُقمْ  األَْرَحامَ  َوِصلِ  اْلَكالَمَ   (1). بَِسالٍَم> اْلَجنَّةَ  َتْدُخلِ  نَِيامٌ  َوالنَّاُس ، بِاللَّ

 :غرف الجنة في الدرجات رفع أسباب من الليل قيام -
 ُيَرى ُغْرَفة   اْلَجنَّةِ  ِفي < إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ األَْشَعِري   َمالٍِك  َأبِي َعنْ 

َها َظاِهِرَها ِمنْ  َوَباطِنَُها، َباطِنَِها ِمنْ  َظاِهُرَها ، اْلَكالَمَ  َوَأََلنَ ، الطََّعامَ  َأطَْعمَ  لَِمنْ  اللَّهُ  َأَعدَّ

َيامَ  َوَتاَبعَ   (5). اٌم>نِيَ  َوالنَّاُس  َوَصلَّى الص 

 (99/ 1( وقال األلباني: )صحيح لغيره( صحيح الترغيب والترهيب )3633رواه الترمذي ) (1)

 (399/ 1( وحسنه األلباني في مشكاة المصابيح )1396رواه أبو داود ) (6)

 (1696/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6165ه الترمذي )روا (3)

 (612/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )193/ 6رواه أحمد ) (1)

 (162/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )313/ 5رواه أحمد ) (5)
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 ُبُطونَِها ِمنْ  ُظُهوُرَها ُتَرى ُغَرف ا الَجنَّةِ  ِفي < إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َقاَل : َقاَل ÷  َعلِي   وَعنْ 

 َأَطاَب  < لَِمنْ : اللَِّه؟ َقاَل  َرُسوَل  َيا ِهَي  لَِمنْ : َفَقاَل  َأْعَرابِيٌّ  َفَقامَ ، ُظُهوِرَها > ِمنْ  َوُبُطوُنَها

َياَم، َوَصلَّى الطََّعاَم، َوَأَدامَ  الَكالََم، َوَأطَْعمَ  يْلِ  الص   (1)نَِياٌم > َوالنَّاُس  بِاللَّ

 :ولقد أحسن القائل

ةُ  َأْلَهتَْك   اْلِجنَانِ  ُغَرِف  فِي اْلَخيَْراِت  َمعَ . . . َعيْشٍ  َخيْرِ  َعنْ  َنْوَمةٍ  َلذَّ

ا َتِعيُش   اْلِحَسانِ  َمعَ  اْلِجنَانِ  ِفي َوَتنَْعمُ . . . ِفيهِ  َمْوَت  ََل  ُمَخلَّد 

ظْ  ا إِنَّ  َمنَاِمَك  ِمنْ  َتَيقَّ دُ  النَّْومِ  . . . . ِمنَ . . َخيْر   (6)بِاْلُقْراِن.  التََّهجُّ

 :ويوصف صاحبه بنعم الرجل، قيام الليل يدفع العذاب
ُجُل  َكانَ : َقاَل ، ’ُعَمَر  ابْنِ  َعنِ  ي الرَّ

َهاُرْؤَيا، قَ  َرَأى إَِذا، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسولِ  َحَياةِ  فِ  صَّ

َها ُرْؤَيا َأَرى َأنْ  َفَتَمنَّيُْت ، ملسو هيلع هللا ىلصاللِه  َرُسولِ  َعَلى ا َوُكنُْت : َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعَلى َأُقصُّ  ُغالَم 

ا ا، َوُكنُْت  َشابًّ  َكَأنَّ  النَّْومِ  ِفي ، َفَرَأْيُت ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى اْلَمْسِجدِ  ِفي َأَنامُ  َعَزب 

ةٌ  ِهَي  النَّاِر، َفِإَذا إَِلى بِي َذَهَبافَ  َأَخَذانِي َمَلَكيْنِ   َكَقْرَنِي  َقْرَنانِ  َلَها اْلبِئِْر، َوإَِذا َكَطي   َمطِْويَّ

 ِمنَ  بِاللهِ  النَّاِر، َأُعوذُ  ِمنَ  بِاللهِ  َأُعوذُ : َأُقوُل  َعَرْفُتُهْم، َفَجَعلُْت  َقدْ  َناٌس  فِيَها اْلبِئِْر، َوإَِذا

َحْفَصَة،  َعَلى ُتَرْع، َفَقَصْصُتَها َلمْ : لِي َفَقاَل  َمَلٌك  َفَلِقَيُهَما النَّاِر، َقاَل  ِمنَ  بِاللهِ  النَّاِر، َأُعوذُ 

تَْها ُجُل  < نِْعمَ : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َفَقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسولِ  َحْفَصُة، َعَلى َفَقصَّ  َكانَ  َلوْ  اللهِ  َعبْدُ  الرَّ

يِْل > ِمنَ  ُيَصل ي يْلِ  ِمنَ  َينَامُ  َذلَِك، ََل  اللِه، َبْعدَ  َعبْدُ  نَ َفَكا: َسالِمٌ  َقاَل  اللَّ  (3)َقلِيال .  إَِلَّ  اللَّ

ُجُل.  نِْعمَ  بَِكْونِهِ  ُيوَصُف  اللَّيْلِ  ِمنَ  ُيَصل ي َكانَ  َمنْ  َأنَّ  ُمْقتََضاهُ : ‘قال ابن حجر  الرَّ

(1) 

 (162/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1961رواه الترمذي ) (1)

 (195ام الليل)ص: مختصر قي (6)

 (6199( ومسلم )1161رواه البخاري ) (3)

 (. 2/ 3فتح الباري َلبن حجر) (1)
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يْلِ  ِقَيامَ  َأنَّ  اْلَحِديِث  َهَذا َوفِي: وقال أيضا  (1). اْلَعَذاَب  َيْدَفعُ  اللَّ

 اللَّهُ  َرِضَي  َسَلَمةَ  ُأمّ  فعن: النار دخول من والسالمة، الفتن من النجاة أسباب من 
 ُأنِْزَل  الَخَزاِئِن، َوَماَذا ِمنَ  ُأنِْزَل  اللَِّه، َماَذا < ُسبَْحانَ : َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  اْسَتيَْقظَ : َعنَْها، َقاَلْت 

 فِي َكاِسَيةٍ  ُربَّ  - ُيَصل ينَ  َحتَّى َأْزَواَجهُ  بِهِ  ُيِريدُ  - الُحَجرِ  اِحَب َصوَ  ُيوِقظُ  الِفَتِن، َمنْ  ِمنَ 

نَْيا ي َعاِرَيةٌ  الدُّ
 (6)اآلِخَرِة > فِ

 :القائم يكتب من الذاكرين الله كثيرا  والذاكرات -
يْلِ  ِمنَ  امَ قَ  َرُجال  اللَّهُ  < َرِحمَ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ÷ُهَرْيَرَة،  َأبِي َعنْ   اللَّ

 اللَّيْلِ  ِمنَ  َقاَمْت  اْمَرَأة   اللَّهُ  اْلَماَء، َرِحمَ  َوْجِهَها ِفي َنَضَح  َأَبْت  اْمَرَأَتُه، َفِإنْ  َوَأْيَقظَ  َفَصلَّى

 (3)اْلَماَء > َوْجِههِ  ِفي َنَضَحْت  َأَبى َزْوَجَها، َفِإنْ  َوَأْيَقَظْت  َوَصلَّْت 

يْلِ  ِمنَ  َأَحُدُكمْ  مَ َقا < إَِذا: ِرَواَيةٍ  َوِفي  َعَلى َفلَْينَْضْح  َتْسَتيِْقظْ  َلمْ  َأْهَلُه، َفِإنْ  َفلُْيوِقظْ  اللَّ

 (1). اْلَماَء> َوْجِهَها

، َوَأبِي َسِعيدٍ  َأبِي وَعنْ   اْسَتيَْقظَ  < َمنِ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاََل ، ^ ُهَريَْرةَ  الُْخْدِري 

ا، ُكتِبَا َرْكَعَتيْنِ  َرَأَتُه، َفَصلَّيَاامْ  َوَأْيَقظَ  اللَّيْلِ  ِمنَ  اكِِرينَ  ِمنَ  َجِميع  اكَِراِت  اللَّهَ  الذَّ ا، َوالذَّ َكثِير 

<(5) 

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َسِمعَ  َأنَّهُ ، ÷َعَبَسَة  ْبن فعن َعْمُرو: أقرب ما يكون العبُد من الرب   -

بُّ  َيُكونُ  َما < َأْقَرُب : َيُقوُل  يْلِ  َجْوِف  يفِ  الَعبْدِ  ِمنَ  الرَّ  َتُكونَ  َأنْ  اْسَتَطْعَت  اآلِخِر، َفِإنْ  اللَّ

نْ  اَعةِ  تِلَْك  ِفي اللَّهَ  َيْذُكرُ  ِممَّ  (1)َفُكْن > السَّ

 (. 9/ 3فتح الباري َلبن حجر ) (1)

 (. 2616رواه البخاري ) (6)

 (259/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1159رواه أبو داود ) (3)

 (. 199مختصر قيام الليل لمحمد بن نصرالمروزي)ص:  (1)

 (. 166/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1151رواه أبو داود ) (5)
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َلِمي   َعبََسةَ  بْنِ  َعْمِرو َعنْ  يْلِ  اللَِّه، َأيُّ  َرُسوَل  َيا: ُقلُْت : َقاَل  َأنَّهُ ، ÷ السُّ َأْسَمُع  اللَّ

يْلِ  < َجْوُف : اَل )أحرى بإجابة الدعاء(؟ قَ  الَةَ  ِشئَْت، َفِإنَّ  َما اآْلِخُر، َفَصل   اللَّ  الصَّ

بَْح > ُتَصل َي  َمْكُتوَبٌة، َحتَّى َمْشُهوَدةٌ   (6)الصُّ

نَا < َينِْزُل : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ ،: ÷ُهَرْيَرَة  َأبِي وَعنْ   َليَْلةٍ  ُكلَّ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َربُّ

مَ  إَِلى  السَّ
ِ
نَْيا، ِحينَ  اء يْلِ  ُثُلُث  َيبَْقى الدُّ  َلُه، َمنْ  َفَأْسَتِجيَب  َيْدُعونِي َمنْ : َفَيُقوُل  اآلِخرُ  اللَّ

 (3)> َلهُ  َفَأْغِفرَ  َيْسَتْغِفُرنِي َفُأْعطَِيُه، َمنْ  َيْسَأُلنِي

  إَِلى اللهُ  َينِْزُل  وفي لفظ عند مسلم <
ِ
َماء نْيَا السَّ  اللَّيْلِ  ُثُلُث  َيْمِضي نَ ِحي َليَْلةٍ  ُكلَّ  الدُّ

ُل، َفيَُقوُل   الَِّذي َذا َلُه، َمنْ  َفَأْستَِجيَب  َيْدُعونِي الَِّذي َذا اْلَملُِك، َمنْ  اْلَملُِك، َأَنا َأَنا: اأْلَوَّ

 .(4)> اْلَفْجرُ  ُيِضيءَ  َحتَّى َكَذلَِك  َيَزاُل  َلُه، َفالَ َفَأْغِفرَ  َيْستَْغِفُرنِي الَِّذي َذا َفُأْعطِيَُه، َمنْ  َيْسَأُلنِي

يْلِ  ِفي < إِنَّ : َيُقوُل ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َسِمْعُت : َقاَل ، ÷ َجابِرٍ  وَعنْ   ُيَواِفُقَها ََل  َلَساَعة   اللَّ

ا اللهَ  ُمْسلٌِم، َيْسَأُل  َرُجٌل  نَْيا َأْمرِ  ِمنْ  َخيْر  اُه، َوَذلَِك  َأْعَطاهُ  َواآْلِخَرِة، إَِلَّ  الدُّ  (5)> َليَْلةٍ  ُكلَّ  إِيَّ

اِمِت  بْن عن ُعبَاَدة يِْل، َفَقاَل  ِمنَ  َتَعارَّ  َمنْ  <: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   ، َعنِ ÷ الصَّ  إَِلهَ  َلَ : اللَّ

  ُكل   َعَلى الَحْمُد، َوُهوَ  َوَلهُ  الُملُْك  َلُه، َلهُ  َشِريَك  َلَ  َوْحَدهُ  اللَّهُ  إَِلَّ 
ٍ
 َقِديٌر، الَحْمدُ  َشْيء

ةَ  َوَلَ  َحْوَل  َأْكَبُر، َوَلَ  اللَُّه، َواللَّهُ  إَِلَّ  إَِلهَ  ِه، َوَلَ اللَّ  لِلَِّه، َوُسبَْحانَ  : َقاَل  بِاللَِّه، ُثمَّ  إَِلَّ  ُقوَّ

أَ  َلُه، َفِإنْ  َدَعا، اْستُِجيَب  لِي، َأوْ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ   (2)> َصالَُتهُ  ُقبَِلْت  َوَصلَّى َتَوضَّ

 (. 659/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3599رواه الترمذي ) (1)

 (. 69/ 5( وصححه األلباني في صحيح أبي داود )1699رواه أبو داود ) (6)

 (956( ومسلم )9191رواه البخاري ) (3)

 (. 1699مسلم)(1)

 (. 959رواه مسلم ) (5)

 (1151رواه البخاري ) (2)
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ر الليل قيام -  زمان كل الصالحين، في سمات ومن لْلثام، ومنهاة للسيئات مكف 

 .ومكان

يْلِ  بِِقَيامِ  < َعَليُْكمْ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ÷ رباح بن باِلَلِ  َعنْ   َدَأُب  َفِإنَّهُ  اللَّ

الِِحينَ  يْلِ  ِقَيامَ  َقبَْلُكْم، َوإِنَّ  الصَّ ي َئاِت،  اإِلْثِم، َوَتْكِفيرٌ  َعنْ  اللَِّه، َوَمنَْهاةٌ  إَِلى ُقْرَبةٌ  اللَّ لِلسَّ

  َوَمطَْرَدةٌ 
ِ
اء  (1). الَجَسِد > َعنِ  لِلدَّ

 < َعَليُْكمْ : َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسولِ  ، َعنْ ÷ اْلبَاِهلِي   ُأَماَمةَ  َأبِي حديث من شاهد وله

يِْل، َفِإنَّهُ  بِِقَيامِ  الِِحينَ  َدأُْب  اللَّ ُكْم، وَ  إَِلى َلُكمْ  َقبَْلُكْم، َوُقْرَبةٌ  الصَّ ي َئاِت،  َمْكَفَرةٌ َرب  لِلسَّ

 (6). اإِلْثِم > َعنِ  َوَمنَْهاةٌ 

 :قيام الليل سبٌب للنور في القبر -
الَةُ  <: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ÷اأْلَْشَعِري   َمالٍِك  في حديث َأبِي  (3)ُنوٌر > َوالصَّ

 َصالَةُ  ْم، َوََلِسيََّماُقُبوِرهِ  فِي لِلُْمْؤِمنِينَ  فالصالُة ُنورٌ : قال ابن رجب رحمه الله

يْلِ    َأُبو َقاَل  َكَما اللَّ
ِ
ْرَداء يْلِ  ُظَلمِ  ِفي َرْكَعَتيْنِ  َصلُّوا: الدَّ  َقدْ  َرابَِعةُ  َوَكاَنْت . اْلُقُبورِ  لُِظلَْمةِ  اللَّ

يْلِ  ِوْرِدَها َعنْ  َفَتَرْت  ، َفَأَتاَها بِاللَّ ة   :َفَأنَْشَدَها َمنَاِمَها ِفي آٍت  ُمدَّ

الَةِ  ِضدٌّ  َوَنْوُمِك             ُرُقودُ  َواْلِعَبادُ  ُنورٌ  ِك َصالَتُ   َعنِيدُ  لِلصَّ

 (1)َوَيبِيدُ  َداِئب ا َوَيْفنَى َيِسيرُ             َوُمْهَلةٌ  َعَقلِْت  إِنْ  َغنْمٌ  َوُعْمُركِ 

ِ  جعل تعالى اللهَ  إن  أن أراد عليه؛ فمن تعين أسباٌب  له الليل سبب ا، وقيامُ  شيء لكلَّ

نُه تعينه التي باألسباب يأخذَ  أن ُبدَّ  فال يقومَ   الغزالي قال. الله بعون القيام من وُتَمك 

 (956/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3519رواه الترمذي ) (1)

 (151/ 1( والحاكم )3519رواه الترمذي ) (6)

 (663رواه مسلم ) (3)

 (. 66/ 6جامع العلوم والحكم ) (1)
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 الميسرة بشروطه للقيام وفق من على إَل الخلق على عسير الليل قيام أن اعلم: ‘

 (1). وباطنا   ظاهرا   له

 :خالصاإل الليل قيام على المعينة األسباب من -
 اللَّهَ  لَِيْعُبُدوا إَِلَّ  ُأِمُروا َوَما﴿تعالى:  قال كما األعمال كل   أساس فاإلخالص

ينَ  َلهُ  ُمْخلِِصينَ   [5: البينة] ﴾ُحنََفاءَ  الد 

 َومَراده وهمته الَعبْد نية قدر َعلى: ‘ القيم ابن قال. خيرٍ  لكل   الدافع أيضا   وهو
 على اْلعباد على تنزل الله من فالمعونة، وإعانته اَنهُ ُسبْحَ  الله من التوفيق يكون ورغبته

، َذلِك حسب على َعَليِْهم ينزل والخذَلن، ورهبتهم ورغبتهم وثباتهم هممهم قدر

، بِهِ  الالئقة مَواضعه ِفي التَّْوِفيق يضع، اْلَعالمين َوأعلم اْلَحاكِمين أحكم ُسبَْحاَنهُ  َفالله

 (6). اْلَحِكيم اْلَعلِيم وُهوَ  هِ بِ  الالئقة مَواضعه ِفي والخذَلن

ف قال  بصالح القلب القلب، وصالح بصالح العمل صالح: الله عبد بن ُمَطر 

ي صفا النية، وَمن  (3). عليه ُخل ط خلَّط له، وَمن ُصف 

 فعن، الليل كقيام الطاعات إخفاء على الحرص أشد الكرام السلف حرص ولذا

يرِ  بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنَ  َيِزيد خ  ا َأَتى َرُجال  َأنَّ  الش  اِريَّ  َتِميم  بِاللَّيِْل؟  َصالَُتَك  َكيَْف : َفَقاَل  الدَّ

ا، َفَقاَل  َغَضب ا َفَغِضَب  يَها َلَرْكَعةٌ  َواللَّهِ : َشِديد  يْلِ  َجْوِف  ِفي ُأَصل  ر   ِفي اللَّ  إَِليَّ  َأَحبُّ  الس 

يَْل  ُأَصل َي  َأنْ  ِمنْ  هُ أَ  ُثمَّ  ُكلَّهُ  اللَّ  (1). النَّاسِ  َعَلى ُقصَّ

دِ  وَعنْ  ، َكانَ  َأْدَرْكُت  َلَقدْ : ، َقاَل َواِسعٍ  بْنِ  ُمَحمَّ ُجُل  ِرَجاَل   َوَرأُْس  َرأُْسهُ  َيُكونُ  الرَّ

هِ  َتْحَت  َما َبلَّ  َواِحٍد، َقدْ  َوَسادٍ  َعَلى اْمَرَأتِهِ   َوَلَقدْ . اْمَرَأُتهُ  بِهِ  َتْشُعرُ  ُدُموِعِه، ََل  ِمنَ  َخد 

 (352/ 1إحياء علوم الدين ) (1)

 (99: الفوائد َلبن القيم )ص (6)

 (. 699/ 6قوت القلوب ألبي طالب المكي) (3)

 (123الزهد ألحمد بن حنبل )ص:  (1)
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، َكانَ  َأْدَرْكُت  ف   ِفي َيُقومُ  َأَحُدُهمْ  ِرَجاَل  ْيِه، ََل  َعَلى ُدُموُعهُ  َفَتِسيُل  الصَّ  بِهِ  َيْشُعرُ  َخدَّ

ِذي  (1). َجنْبِهِ  إَِلى الَّ

ةُ  الله حبُّ  الليل قيام على المعينة األسباب ومن - يَمانِ  َوُقوَّ  أشرف وهو اإْلِ

 :الليل قيام على البواعث
َياِمهِ  ِفي بَِأنَّهُ  نالمؤم فيشعر

. . َعَليْهِ  ُمطَّلِعٌ  َوُهوَ  َربَّهُ  مناج وهو إَل بحرف َيَتَكلَّمُ  ََل  قِ

ذَ  بِهِ  اْلَخلَْوةَ  َمَحاَلةَ  ََل  َأَحبَّ  َتَعاَلى اللَّهَ  َأَحبَّ  َفِإَذا.  ةُ  َفَتْحِمُلهُ  بِاْلُمنَاَجاةِ  َوَتَلذَّ  اْلُمنَاَجاةِ  َلذَّ

 .اْلِقَيامِ  لِ ُطو َعَلى بِاْلَحبِيِب 

ْمُس  َغَرَبِت  إَِذا: ِعيَاضٍ  بْنُ  اْلُفَضيُْل  َقاَل   َوإَِذا بَِرب ي لَِخلَْوتِي بِالظَّالَمِ  َفِرْحُت  الشَّ

 .َعَليَّ  النَّاسِ  لُِدُخولِ  َحِزنُْت  َطَلَعْت 

يُْل  ْهِوِهْم، َوَلْوََل لَ  ِفي اللَّْهوِ  َأْهلِ  ِمنْ  َأَلذُّ  َليْلِِهمْ  ِفي اللَّيْلِ  َأْهُل : سليمان أبو َوَقاَل   اللَّ

نَْيا ِفي اْلَبَقاءَ  َأْحَببُْت  َما  .الدُّ

نَْيا ِفي َليَْس : َبْعُضُهمْ  َوَقاَل   التََّملُِّق  َأْهُل  َيِجُدهُ  َما إَِلَّ  اْلَجنَّةِ  َأْهلِ  َنِعيمَ  ُيْشبِهُ  َوْقٌت  الدُّ

يْلِ  ُقُلوبِِهمْ  ِفي  .اْلُمنَاَجاةِ  َحالََوةِ  ِمنْ  بِاللَّ

ةُ : َبْعُضُهمْ  َقاَل وَ  نَْيا ِمنَ  َليَْسْت  اْلُمنَاَجاةِ  َلذَّ  َتَعاَلى اللَّهُ  َأظَْهَرَها اْلَجنَّةِ  ِمنَ  ِهَي  إِنََّما الدُّ

 .ِسَواُهمْ  َيِجُدَها ََل  أِلَْولَِياِئهِ 

اِت  ِمنْ  َبِقَي  َما: الُْمنَْكِدرِ  ابْنُ  َوَقاَل  نَْيا َلذَّ يْلِ ا ِقَيامُ : َثالٌَث  إَِلَّ  الدُّ ْخَوانِ  َولَِقاءُ  للَّ  اإْلِ

الَةُ  ي َوالصَّ
 (6). اْلَجَماَعةِ  فِ

 :الليل قيام فضل معرفة - 

 (135الرقة والبكاء َلبن أبي الدنيا )ص:  (1)

 (69موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين )ص:  (6)
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 لهم واآلخرة، وأن الدنيا في السعادة من لهم تعالى، وما الله عند أهله منزلة ومعرفة 

 يامق يعلمون، وأن َل والذين هم يستوون َل الكامل، وأنهم باإليمان لهم الله شهد الجنة، وقد

 الله عباد صفات من العالية، وأنه غرفها في الدرجات الجنة، ورفع دخول أسباب من الليل

 .المؤمن اإلنسان عليه يغبط أن ينبغي مما الليل، وأنه قيام المؤمن شرف الصالحين، وأن

 :اآلخرة وأهوال الموت وتذكر األمل قصر األسباب ومن -
 َأَخذَ : َقاَل ، ^ ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  بْدِ عَ  لحديث الكسل ويذهب العمل على يدفع فإنه

نَْيا ِفي < ُكنْ : بَِمنِْكبِي، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل   اْبنُ  َوَكانَ  َسبِيٍل > َعابِرُ  َأوْ  َغِريٌب  َكَأنََّك  الدُّ

َباَح، َوإَِذا َتنَْتظِرِ  َفالَ َأْمَسيَْت  إَِذا: ُعَمَر، َيُقوُل   ِمنْ  الَمَساَء، َوُخذْ  رِ َتنَْتظِ  َفالَ َأْصَبْحَت  الصَّ

تَِك   (1)لَِمْوتَِك.  َحَياتَِك  لَِمَرِضَك، َوِمنْ  ِصحَّ

 َبْغَتةْ  َمْوُتَك  َيُكونَ  َأنْ  َفَعَسى             ُرُكوعٍ  َفْضَل  اْلَفَراغِ  فِي اْغَتنِمْ 

ِحيَحةُ  َنْفُسهُ  َذَهَبْت             ُسْقمٍ  َغيْرِ  ِمنْ  َماَت  َصِحيٍح  َكمْ   .(6)َتةْ َفلْ  الصَّ

 قال كما حذره وعظم نومه طار جهنم ودركات اآلخرة أهوال في تفكر إذا فإنه

 .العابدين نوم طير جهنم ذكر إن: طاوس

 :المصري النون ذو وقال
 تهجعا أن بليلها العيون مقل                ووعيده بوعده القرآن منع

 (3)تخضعا إليه ذلت فرقابهم               كالمه الجليل الملك عن فهموا

 إلى قام ثم، العشاء بعد فتوضأ دينار بن مالك رمقت: حبيب بن المغيرة وقال

مْ : يقول فجعل العبرة فخنقته، لحيته على فقبض، مصاله ! النار على مالٍك  شيبةَ  حر 

 (2112رواه البخاري ) (1)

 (391/ 6جامع العلوم والحكم) (6)

 (359/ 1إحياء علوم الدين ) (3)

www.altawhed.net www.elwaez.com



 دارُ  الدارين وأّي  مالك الرجلين فأّي ، النَّار ساكنِ  ِمن الجنة ساكنَ  علمَت  قد إلهي

 (1). الفجر طلع حتى قوُله ذلك يزل فلم، مالك

 :وكبيرها صغيرها الذنوب يترك أن األسباب ومن -
 .الرحمة أسباب وبين بينه ويحول القلب يقسي أعظم من الذنوب فإن 

 وأعد الليل قيام وأحب معافى أبيت إني سعيد أبا ياقال رجل للحسن البصري:  

 .قيدتك ذنوبك: أقوم؟! فقال َل بالي فما طهوري

 ذاك وما: قيل! أذنبته بذنب أشهر خمسة الليل قيام حرمت: الثوري سفيان وقال

 !مراءٍ  هذا نفسي في فقلت يبكي رجال  رأيت: قال؟ الذنب

 أهلك بعض نعي أتاك فقلت يبكي وهو وبرة بن كرز على دخلت: بعضهم وقال 

 مسبل وستري مغلق بابي قال ذاك فما قلت أشد قال يؤلمك وجع فقلت أشد فقال

 .أحدثته بذنب إَل ذاك وما البارحة حزبي أقرأ ولم

 واحد كل من والقليل الشر إلى يدعو والشر الخير إلى يدعو الخير ألن وهذا 

، الليل قيام من وتمنع القلب قساوةَ  تورث كلها الكثير. فالذنوب إلى يجر منهما

 إلى ريكهوتح القلب تصفية في الحالل اللقمة وتؤثر، الحرام تناول بالتأثير وأخصها

 شهادة بعد بالتجربة للقلوب المراقبة أهل ذلك ويعرف، غيرها يؤثر َل ما الخير

 منعْت  نظرة من وكم، ليلة قيامَ  منعْت  أكلةٍ  ِمن كم: بعضهم قال ولذلك، له الشرع

 الصالة إن وكما، سنة قيام بها فيحرم فعلة يفعل أو أكلة ليأكل العبد وإنَّ ، سورة قراءة

 (6). الخيرات وسائر الصالة عن تنهى الفحشاء فكذلك والمنكر الفحشاء عن تنهي

 :ذلك في القدوة وهم، السلف سير في النظر -

 (355/ 1إحياء علوم الدين ) (1)

 (. 352/ 1إحياء علوم الدين للغزالي) (6)
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 : األمة هذه سلف عن ‘ القيم ابن قال
ٍع، َوُس ـــــــبِتاِلَوٍة، َوَتَض  مْ ـــــــــــــــــــوَن َليَْلُهُم بَِطاَعِة َربهِ ــــــــُيْحيُ   َؤالِ ــــــــــرُّ

 َوابِل الَهطَّالِ ــــــَماِل الـــــــِل انْهِ ـــِمثْ  وُنُهْم تْجِرى بَِفيِْض ُدُموِعِهمْ وُعيُ 

ليِْل ُرهَباٌن، َوِعنَْد ِجَهاِدِهمْ   . (1)األبطالِ  َأْشَجعِ  ِمنْ   ِلَعُدوِهمْ  في الَّ

اِئِب  وَعنِ  - بَِها َأْوَترَ  َرْكَعةٍ  ِفي اْلُقْرآنَ  َقَرأَ  ÷ ُعثَْمانَ  َأنَّ  َيِزيدَ  ْبنِ  السَّ
(2). 

. َرْكَعةٍ  فِي بِالُْقْرآنِ  ُكلَّهُ  اللَّيَْل  َليُْحيِي َوإِنَّهُ ، َقتَلْتُُموهُ  َلَقدْ : ُقتَِل  ِحينَ ، ÷ ُعثَْمانَ  امَْرأَةُ  وقَالَِت 

(3) 

 (1). يصبح حتى النحل كدوي دوي له فيسمع قام العيون هدأت إذا، ÷ مسعود ابن وكان

ا، َفَكانَ  َأَبا َتَضيَّْفُت : ، َقاَل النهدي ُعثَْمانَ  َأبِي وَعنْ   َوَخاِدُمهُ  َواْمَرَأُتهُ  ُهوَ  ُهَرْيَرَة، َسبْع 

يَْل  َيْعَتِقُبونَ  ا اللَّ  (5). َهَذا ُيوِقظُ  َهَذا، ُثمَّ  ُيَصل ي: َأْثالَث 

 إَل ليلة بي تمر ما قلَّ ، اغتنموا الشباب معشر يا: يقول السبيعي إسحاق أبو وكان

 .آية ألف فيها أقرأ وأنا

 فاستتم أقاموه فإذا يقام حتى الصالة إلى يقوم أن يقدر َل وكان القيام عن وضعف

، عظمي ورقَّ  وضعفت مني الصالة ذهبت: يقول وكان. قائم وهو آية ألف قرأ قائما

 (2)!. عمران وآل البقرة إَل أقرأ فما الصالة في أقوم اليوم إني

 (. 639/ 1إغاثة اللهفان َلبن القيم ) (1)

 (. 151مختصر قيام الليل َلبن نصر المروزي )ص:  (6)

 (. 151مختصر قيام الليل)ص:  (3)

 (. 355/ 1إحياء علوم الدين للغزالي) (1)

 (5111رواه البخاري ) (5)

 (191لتهجد وقيام الليل َلبن أبي الدنيا )ص: ا (2)
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! كله الليل يحيي هذا إن: فقالوا، بقوم رَّ فم الليل نصف يحيي حنيفة أبو وكان

 .كله الليل يحيى ذلك بعد فكان، أفعل َل بما أوصف أن أستحي إني: فقال

 (1). صالته الوتد، لكثرة: يسمى حنيفة َأُبو كان: النبيل عاصم أبو وقال 

 .َرْكَعةٍ  ِفي َليَْلةٍ  ُكلَّ  الُقْرآنَ  َيْختِمُ  َحنِيَْفةَ  َأُبو َكانَ : ، َقاَل ُيْوُسَف  َأبِي الَقاِضي وَعنِ 

انِيُّ  الَحِميْدِ  َعبْدِ  بنُ  َيْحيَى وعن . َأْشُهرٍ  ِستَّةَ  َحنِيَْفةَ  َأَبا َصِحَب  َأنَّهُ : َأبِيْهِ  َعنْ : الِحمَّ

  إَِلَّ  الَغَداةَ  َصلَّى َرَأْيُته َفَما: َقاَل 
ِ
  بُِوُضْوء

ِ
َحرِ  دَ ِعنْ  َليَْلةٍ  ُكلَّ  َيْختِمُ  اآلِخَرِة، َوَكانَ  ِعَشاء . السَّ

 على جنبه وضع ليلة فيها فما، أشهر ستة حنيفة أبا صحبت لقد: الجويرية أبو وقال

 (6). األرض

اِفِعي   َمعَ  بِتُّ : قال الَكَرابِيِْسّي  ُحَسيْن وعن  ، َفَكانَ  الشَّ يِْل،  ُثُلِث  َنْحوَ  ُيَصل ي َليَْلة  اللَّ

، َفِإَذاآيَ  َخْمِسيْنَ  َعَلى َيِزْيدُ  َرَأْيُتهُ  َفَما  َسَأَل  إَِلَّ  َرحَمةٍ  بآَيةِ  َيُمرُّ  َلَ  آَيٍة، َوَكانَ  َفماَئةِ  أْكَثرَ  ة 

َذ، َوَكَأّنَما إَِلَّ  َعَذاٍب  بآَيةِ  اللَه، َوَلَ  َجاءُ  َلهُ  ُجِمعَ  َتَعوَّ ْهبَةُ  الرَّ  (3). َجِميْعا   َوالرَّ

وذِيُّ  وعن ا بن مدأح اللَّهِ  َعبْدِ  أَبِي َمعَ  ُكنْت: قَاَل  الَْمرُّ ، بِالَْعْسَكرِ  َأْشُهرٍ  أَْرَبَعةِ  َعنْ  حنبل، َنْحو 

. َذلَِك  ُيِسرُّ  َوَكانَ  َختََمَها بَِختَْمةٍ  َعلِْمت َفَما النََّهارِ  َوقَِراَءةَ  اللَّيْلِ  قِيَامَ  َيَدعُ  ََل  فكان
(1) 

د وَكانَ   إليه يجتمع نرمضا شهر من ليلة أول َكانَ  : إذاالْبَُخاِرّي  إِْسَماِعيل بْن ُمَحمَّ

 القرآن، وكان يختم أن إَِلى وكذلك. آية عشرين ركعة كل في ويقرأ بهم فيصلي أصحابه

. ليال ثالث كل في السحر عند فيختم القرآن من الثلث إَِلى النصف بين َما السحر في يقرأ

(5) 

 (. 161/ 15تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) (1)

 (. 199/ 2سير أعالم النبالء للذهبي) (6)

 (. 35/ 19سير أعالم النبالء) (3)

 (. 699/ 6اآلداب الشرعية َلبن مفلح) (1)

 (. 112/ 61تهذيب الكمال للمزي) (5)
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 َعن متفردا َليَْلة ِفي َوَكانَ : تيمية ابن اإلسالم شيخ قيام يصف الهادي عبد ابن وقال

 مكررا اْلَعظِيم اْلُقْرآن تاِلََوة على مواظبا ضارعا َوجل عز بربه َخالِيا كلهم النَّاس

 بَِصالَة َبَدأَ  النَّاس َمعَ  َوحضر اللَّيْل ذهب اذا َوَكانَ  والنهارية الليلية التعبدات ألنواع

الَةِ  احرم اذا َوَكانَ  اليهم اتيانه قبل بسنتها َيأْتِي اْلفْجر  لهيبة اْلُقُلوب تتخلع َكادت بِالصَّ

الَة ِفي دخل َفِإذا اَلحرام بتكبيرة اتيانه  (1). ويسرة يمنة يميله َحتَّى اعضاؤه ترتعد الصَّ

وتهجد،  عبادة ذا اَللَّه رحمه َوَكانَ : القيم ابن اإلمام شيخه في رجب ابن وقال

 ستغفار، واَلفتقارواَل بالذكر، واإِلنابة ولهج القصوى، وتأله الغاية إَِلى صالة وطول

 فِي مثله أشاهد عبوديته، لم عتبة َعَلى يديه َبيْنَ  َلُه، واإلطراح اَللَّه، واَلنكسار إَِلى

 اإليمان وحقائق والسنة اْلُقْرآن بمعاني أعرف علما، وَل منه أوسع رأيت َذلَِك، وَل

 (6). مثله معناه فِي أرَ  َلمْ  المعصوم، ولكن ُهوَ  وليس، منه

 .العشاء بوضوء الفجر يصلون كانوا أنهم تعالى الله رحمهم الصالح السلف من ثيرك عن وورد

ُذوا الليل لعبادة تجردوا الذين األقوياء شأن وهذا: ‘ الغزالي قال  َوَتَلذَّ
 اْلَمنَامَ  دُّواَورَ  اْلِقَيامِ  بُِطولِ  َيتَْعُبوا َفَلمْ  لُِقُلوبِِهمْ  َوَحَياة   َلُهمْ  ِغَذاء   َذلَِك  َوَصارَ  بُِمنَاَجاتِهِ 

 كانوا السلف من جماعة طريق ذلك كان وقد الناس اشتغال وقت وفي النهار إلى

 سبيل على حكي ذلك أن المكي طالب أبو حكى العشاء بوضوء الصبح يصلون

 (3). سنة أربعين عليه واظب من فيهم وكان التابعين من أربعين عن واَلشتهار التواتر

 بوضوء الغداة وصّلى كله الليل بإحياء اشتهر ومن: ‘ المكي طالب أبو قال
 التابعين من أربعون، ذلك عنه نقل حتى سنة ثالثين أو سنة أربعين اآلخرة العشاء

 (. 32ب ابن تيمية )ص: األعالم العلية في مناق (1)

 (. 193/ 5ذيل طبقات الحنابلة  َلبن رجب) (6)

 (. 359/ 1إحياء علوم الدين ) (3)
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 بن ووهيب عياض بن وفضيل، المدنيان سليم بن وصفوان المسيب بن سعيد: منهم

 نب والحكم خيثم بن والربيع، اليمانيان منبه بن ووهب وطاوس، المكيان الورد

 (1). الشاميان بكار بن وعلي الداراني سليمان وأبو، الكوفيان عيينة

 عن ُنقلت التي الشاقة األعمال من جملة ذكر ما : بعد‘ الشاطبي اإلمام قال

لِينَ  َعنِ  ُذكِرَ  َما َساِئرُ : المعاصرين بعض يستنكره مما السلف ةِ  اأْلَْعَمالِ  ِمنَ  اأْلَوَّ اقَّ  الشَّ

تِي  بَِذلَِك  َيُكوُنوا إَِليِْهْم، َوَلمْ  َوَحبََّبَها َلُهمْ  َوَهيََّأَها َلَها اللَّهُ  اأْلَْفَراُد؛ َهيََّأُهمُ  إَِلَّ  َهاُيطِيقُ  ََل  الَّ

نَّةِ  ُمَخالِِفينَ  ابَِقيِْن، َجَعَلنَا ِفي َمْعُدوِدينَ  َكاُنوا َبْل  لِلسُّ  اْلِعلَّةَ  أِلَنَّ  ِمنُْهْم؛ َوَذلَِك  اللَّهُ  السَّ

تِي اق   اْلَعَملِ  َعنِ  ُنِهَي  أِلَْجلَِها الَّ ِهْم، َفَلمْ  ِفي َمْفُقوَدةٌ  الشَّ ِهمْ  ِفي النَّْهُي  ُينَْتِهضِ  َحق  . َحق 

(6) 

 :منها الليل قيام على تعين التي األسباب بجملة العناية -
ْرَب  َفُيْكثِرَ  اأْلَْكَل  ُيْكثِرَ  أَل -  .القيام عليه ويثقل النوم َفَيْغلَِبهُ  الشُّ

 بها وتضعف الجوارح بها تعيا التي األعمال في بالنهار نفسه يتعب أَل -

 .للنوم مجلبة أيضا   ذلك فإن األعصاب

َها بِالنََّهارِ  اْلَقيُْلوَلةَ  َيتُْركَ  ََل  َأنْ  -  .الليل قيام على لالستعانة ُسنَّةُ  َفِإنَّ

 .الفجر وصالة الليل قيام على بذلك يستعين ونشاطا   قوة مبكرا ؛ ليأخذ النوم على الحرص -

 طهارة على يكن لم طهارة، وإن على ينام بأن النوم، وذلك آداب على الحرص -

 كفيه النوم، ويجمع أذكار من ثبت بما يدعو الوضوء، ثم سنة ركعتين توضأ، وصلى

 ُقْل ﴿و  ﴾اْلَفَلِق  بَِرب   َأُعوذُ  ُقْل ﴿و ﴾ َأَحدٌ  اللَّهُ  ُهوَ  ُقْل : ﴿فيهما ويقرأ فيهما ينفث ثم

 ووجهه رأسه على بهما يبدأ جسده من استطاع ما بهما يمسح ثم﴾ النَّاسِ  بَِرب   َأُعوذُ 

 (. 96/ 1قوت القلوب ) (1)

 (. 611/ 6الموافقات للشاطبي) (6)
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 آخر من الكرسي، واآليتين آية مرات، ويقرأ ثالث ذلك جسده، يفعل من أقبل وما

الليل،  قيام على اإلعانة أسباب من يكون النوم، وهكذا أذكار البقرة، ويكمل سورة

 من حوله من يوصي تنبهه، أو رأسه عند ساعة يضع بأن سبابباأل يأخذ أن وعليه

 .يوقظوه أن زمالئه جيرانه، أو أقاربه، أو أهله، أو

 من للمسلمين، وطهارته القلب سالمة: الليل قيام على البواعث أعظم ومن -

 .الدنيا فضول عن البدع، وإعراضه

 :الليل صالة عن نام لمن يحدث ماذا -
 َحتَّى َليَْلة   َنامَ  َرُجٌل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسولِ  ِعنْدَ  ُذكِرَ : َقاَل ، ÷ مسعودٍ  نِ ب اللهِ  َعبْدِ  َعنْ 

يَْطانُ  َباَل  َرُجٌل  < َذاكَ : َأْصَبَح، َقاَل   (1)ُأُذَنيِْه >.  ِفي الشَّ

 .َلثَِقيٌل  َواللَّهِ  َبْوَلهُ  إِنَّ : اْلَحَسنُ  َقاَل  َأْحَمدَ  ِعنْدَ  اْلَحِديِث  َهَذا ِفي

ُجلِ  َحْسُب : َقاَلَ َمْسُعودٍ  ابْنِ  َوَعنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  بْنِ  َجابِرِ  وَعنْ  ر   ِمنَ  اْلَخيَْبِة، َأوْ  ِمنَ  الرَّ  الشَّ

يَْطانُ  َباَل  َوَقدْ  ُيْصبَِح  َحتَّى َليَْلة   َينَامَ  َأنْ   .ُيْصبَِح  َحتَّى َليَْلة   اللَّهَ  َيْذُكرِ  َفَلمْ  ُأُذنِهِ  ِفي الشَّ

ُجُل  َينَامُ  ََل  َغيُْرهُ  إَِلهَ  ََل  يَوالَّذِ : ِرَواَيةٍ  َوفِي َباِح  إَِلى َليَْلة   الرَّ  َباَل  إَِلَّ  اللَّهَ  َيْذُكرُ  ََل  الصَّ

يَْطانُ   (6). ُأُذنِهِ  ِفي الشَّ

يَْطانِ  َبْولِ  ِفي َواْخُتلَِف : ‘ حجر ابن الحافظ قال  َحِقيَقتِِه، َقاَل  َعَلى ُهوَ  َفِقيَل  الشَّ

يَْطانَ  َأنَّ  َثَبَت  أِلَنَّهُ  ِفيهِ  إَِحاَلةَ  ََل  إِذْ  َذلَِك  ِمنْ  َمانِعَ  ََل : َوَغيُْرهُ  اْلُقْرُطبِيُّ   َوَيْشَرُب  َيأُْكُل  الشَّ

يَْطانِ  َسد   َعنْ  كِنَاَيةٌ  ُهوَ : َوقِيَل . َيُبوَل  َأنْ  ِمنْ  َمانِعَ  َفاَل َوَينِْكُح   َعنِ  َينَامُ  الَِّذي ُأُذنَ  الشَّ

الَةِ  ْكرَ  عَ َيْسمَ  ََل  َحتَّى الصَّ يَْطانَ  َأنَّ  َمْعنَاهُ : َوِقيَل . الذ   َفَحَجَب  بِاأْلََباطِيلِ  َسْمَعهُ  َمألََ الشَّ

ْكرِ  َعنِ  َسْمَعهُ  يَْطانِ  اْزِدَراءِ  َعنِ  كِنَاَيةٌ  ُهوَ : َوِقيَل . الذ  يَْطانَ  َأنَّ  َمْعنَاهُ : َوِقيَل . بِهِ  الشَّ  الشَّ

 (. 991( ومسلم )1111رواه البخاري ) (1)

 (. 193مختصر قيام الليل)ص:  (6)
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َخَذهُ  ىَحتَّ  بِهِ  َواْسَتَخفَّ  َعَليْهِ  اْسَتْوَلى  اْلُمْسَتِخف   َعاَدةِ  ِمنْ  إِذْ  لِلَْبْولِ  اْلُمَعد   َكاْلَكنِيِف  اتَّ

 
ِ
ْيء  َوَقعَ  َكَمنْ  النَّْومِ  بِثَِقلِ  اْلِقَيامِ  َعنِ  لِلَْغاِفلِ  َمْضُروٌب  َمَثٌل  ُهوَ : َوِقيَل . َعَليْهِ  َيُبوَل  َأنْ  بِالشَّ

َل  ُأُذنِهِ  ِفي اْلَبْوُل  هُ  فَْسدَ َوأَ  ُأُذَنهُ  َفَثقَّ ْكرِ  اأْلُُذنَ  َخصَّ : ‘الط يبِيُّ  َوَقاَل . . . . . ِحسَّ  بِالذ 

 اَِلنْتِبَاهِ  َمَواِردُ  ِهَي  اْلَمَساِمعَ  َفِإنَّ  النَّْومِ  ثَِقلِ  إَِلى إَِشاَرة   بِالنَّْومِ  َأنَْسَب  اْلَعيْنُ  َكاَنِت  َوإِنْ 

ا َوَأْسَرعُ  لتََّجاِويِف ا ِفي َمْدَخال  َأْسَهُل  أِلَنَّهُ  اْلبَْوَل  َوَخصَّ   فيورث اْلُعُروِق  ِفي ُنُفوذ 

 (1). اأْلَْعَضاء َجِميع ِفي الكسل

يَْطانُ  < َيْعِقدُ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ : ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي وَعنْ   َرأْسِ  َقاِفَيةِ  َعَلى الشَّ

 اْسَتيَْقظَ  َفِإنِ  َطِويٌل، َفاْرُقدْ  َليٌْل  َعَليَْك  ةٍ ُعْقدَ  ُكلَّ  َيْضِرُب  ُعَقدٍ  َثالََث  َنامَ  ُهوَ  إَِذا َأَحِدُكمْ 

أَ  ُعْقَدٌة، َفِإنْ  اللََّه، انَْحلَّْت  َفَذَكرَ   ُعْقَدٌة، َفَأْصبََح  انَْحلَّْت  َصلَّى ُعْقَدٌة، َفِإنْ  انَْحلَّْت  َتَوضَّ

 (6)َكْسالََن> النَّْفسِ  َخبِيَث  َأْصبََح  َوإَِلَّ  النَّْفسِ  َطي َب  َنِشيط ا

 َقْدرَ  َجِريرٌ  َرأِْسهِ  َعَلى َأْصَبَح  ِوْترٍ  َغيْرِ  َعَلى َأْصَبَح  َمنْ : َقاَل  ^ ُعَمرَ  ابْنِ  َوَعنِ 

ا َسبِْعينَ   (3). ِذَراع 

لقيام الليل بين يدي الله تعالى سنن وآداب حري بالمسلم أن يتعلمها وعمل بها، 

 :منها ما يلي
ي وينوي الليل قيام نومه عند ينوي -  على الثواب على ليحصل الطاعة على التَّقو 

 َلهُ  َتُكونُ  اْمِرٍئ  ِمنَ  < َما: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ’ َعاِئَشةَ  لحديث نومه؛ بنومه

 (1)َعَليِْه > ة  َصَدقَ  َنْوُمهُ  َصالَتِِه، َوَكانَ  َأْجرَ  َلهُ  اللَّهُ  َكَتَب  إَِلَّ  َنْومٌ  َعَليَْها َفَغَلَبهُ  بَِليْلٍ  َصالَةٌ 

 (66/ 3فتح الباري َلبن حجر ) (1)

 (992( ومسلم )1116رواه البخاري ) (6)

 (. 193مختصر قيام الليل)ص:  (3)

 (. 166/ 1( وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي )1961رواه النسائي ) (1)
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  َأبِي َعنْ  ولحديث
ِ
ْرَداء  َأنْ  َينِْوي َوُهوَ  ِفَراَشهُ  َأَتى < َمنْ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  ، عن÷ الدَّ

يْلِ  ِمنَ  ُيَصل ي َيُقومَ   َعَليْهِ  َصَدَقة   َنْوُمهُ  َوَكانَ  َنَوى َما َلهُ  ُكتَِب  َأْصَبَح  َحتَّى َعيْنَاهُ  َفَغَلَبتْهُ  اللَّ

 (1)َوَجلَّ > َعزَّ  هِ َرب   ِمنْ 

ا: الُقْرآَن؟ َقاَل  َتْقَرأُ  َكيَْف : ’ األشعري ُموَسى أِلَبِي جبلٍ  بن ُمَعاذ وَقاَل   َقاِئم 

ا ا: َقاَل ، َراِحَلتِي َوَعَلى َوَقاِعد  . َقْوَمتِي َأْحَتِسُب  َكَما َنْوَمتِي َوَأُقوُم، َفَأْحَتِسُب  َفَأَنامُ  َأَنا َأمَّ

(6) 

اَحةِ  ِفي الثََّواَب  َيطُْلُب  َأنَّهُ  َوَمْعنَاهُ : ‘ جرح ابن الحافظ قال  ِفي َيطُْلُبهُ  َكَما الرَّ

اَحةَ  أِلَنَّ  التََّعِب  َعاَنةُ  بَِها ُقِصدَ  إَِذا الرَّ َلِت  اْلِعَباَدةِ  َعَلى اإْلِ . الثََّواَب  َحصَّ
(3) 

 :بالسواك فاه الله، ويشوص اَلستيقاظ، ويذكر عند وجهه عن النوم يمسح -
 َعنْ  النَّْومَ  َيْمَسُح  َفَجَعَل ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسوُل  . اْسَتيَْقظَ . :. ’ َعبَّاسٍ  بْن اللَّهِ  َعبْد نع

 (1)بَِيَدْيِه.  َوْجِههِ 

اِمِت  بْن ُعبَاَدة وعن يِْل، َفَقاَل  ِمنَ  َتَعارَّ  َمنْ : < َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ÷ الصَّ  إَِلهَ  َلَ : اللَّ

  ُكل   َعَلى الَحْمُد، َوُهوَ  َوَلهُ  الُملُْك  َلُه، َلهُ  َشِريَك  َلَ  َوْحَدهُ  اللَّهُ  إَِلَّ 
ٍ
 َقِديٌر، الَحْمدُ  َشْيء

ةَ  َوَلَ  َحْوَل  َأْكَبُر، َوَلَ  اللَُّه، َواللَّهُ  إَِلَّ  إَِلهَ  اللَِّه، َوَلَ  لِلَِّه، َوُسبَْحانَ  : َقاَل  بِاللَِّه، ُثمَّ  إَِلَّ  ُقوَّ

أَ  َلُه، َفِإنْ  َدَعا، اْستُِجيَب  وْ لِي، أَ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ   (5)> َصالَُتهُ  ُقبَِلْت  َوَصلَّى َتَوضَّ

يَْطانُ  < َيْعِقدُ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي وَعنْ    َرأْسِ  َقافَِيةِ  َعَلى الشَّ

 اْسَتيَْقظَ  َفِإنِ  َطِويٌل، َفاْرُقدْ  َليٌْل  َعَليَْك  ُعْقَدةٍ  ُكلَّ  َيْضِرُب  ُعَقدٍ  َثالََث  َنامَ  ُهوَ  إَِذا َأَحِدُكمْ 

 (. 2/ 1( وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )1969رواه النسائي ) (1)

 (. 1311رواه البخاري ) (6)

 (. 26/ 6جر )فتح الباري َلبن ح (3)

 (. 1591رواه البخاري ) (1)

 (1151رواه البخاري ) (5)
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أَ  ُعْقَدٌة، َفِإنْ  اللََّه، انَْحلَّْت  َفَذَكرَ   ُعْقَدٌة، َفَأْصبََح  انَْحلَّْت  َصلَّى ُعْقَدٌة، َفِإنْ  انَْحلَّْت  َتَوضَّ

 (1)َكْسالََن > النَّْفسِ  َخبِيَث  َأْصبََح  َوإَِلَّ  النَّْفسِ  َطي َب  َنِشيط ا

 إَِلَّ ، ُأنَْثى َوَلَ  َذَكرٍ  ِمنْ  َما< : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ’ الله عبد بن ابِرَج  وَعنْ 

 انَْحلَّْت ، اللَّهَ  َفَذَكرَ  اْسَتيَْقظَ  َفِإنْ ، َيْرُقدُ  ِحينَ ، ُعَقدٍ  َثالََث  َمْعُقودٌ  َجِريرٌ  َرأِْسهِ  َوَعَلى

أَ  َقامَ  َفِإَذا، ُعْقَدةٌ  الَةِ  إَِلى َقامَ  َفِإَذا، َدةٌ ُعقْ  انَْحلَّْت ، َفَتَوضَّ  (6)>. ُكلَُّها ُعَقُدهُ  انَْحلَّْت ، الصَّ

دِ  َقامَ  إَِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأنَّ : ÷ ُحَذْيَفةَ  وَعنْ  يْلِ  ِمنَ  لِلتََّهجُّ َواكِ  َفاهُ  َيُشوُص  اللَّ . بِالس 

(3) 

 اْلَمْرءِ  َأْخالَِق  َأْحَسنِ  ِمنْ  انِ َكِريمَ  ُخُلَقانِ : ‘ َداُودَ  َأبِي بْنُ  الَْعِزيزِ  َعبْدُ  َوَقاَل 

دُ : اْلُمْسلِمِ  يِْل، َواْلُمَداَوَمةُ  التََّهجُّ َواكِ  َعَلى بِاللَّ  .الس 

دِ  َوَعنْ   يْلِ  ِقَيامَ  َوَذَكرَ : ‘اْلَحاِرثِي   النَّْضرِ  بْنِ  ُمَحمَّ َواكَ  اللَّ  َذاكَ : َقبَْلُه، َفَقاَل  َوالس 

ِدينَ  َعاَدةُ   (1). اْلُمَتَهج 

 ُيَصل يملسو هيلع هللا ىلص  اللهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَلْت ، ’ َعائَِشةَ  فَعنْ : أهله يوقظ أن له ُيستحب -
يِْل، َفِإَذا ِمنَ   (5)َعاِئَشُة> َيا َفَأْوتِِري < ُقوِمي: َأْوَتَر، َقاَل  اللَّ

،  بِي  النَّ  بِنَْت  َوَفاطَِمةَ  َطَرَقهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ : ÷ َطالٍِب  َأبِي بْنَ  َعلِّي  وعن َليَْلة 

َياِن؟ > < َأَلَ : َفَقاَل  . َبَعَثنَا َيبَْعَثنَا َأنْ  َشاءَ  اللَِّه، َفِإَذا بِيَدِ  اللَِّه، َأنُْفُسنَا َرُسوَل  َيا: َفُقلُْت  ُتَصل 

(2) 

 (992( ومسلم )1116رواه البخاري ) (1)

 (119/ 1( وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )315/ 3رواه أحمد ) (6)

 (. 1132رواه البخاري ) (3)

 (. 111مختصر قيام الليل)ص:  (1)

 (911رواه مسلم ) (5)

 (1169البخاري ) رواه (2)
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يْلِ  َصالَةِ  َفِضيَلةُ  فِيهِ : ‘ َبطَّالٍ  ابن َقاَل   َقَراَبةِ َوالْ  اأْلَْهلِ  ِمنَ  النَّاِئِمينَ  َوإِيَقاظُ  اللَّ

 .لَِذلَِك 

الَةِ  َفْضلِ  ِعَظمِ  ِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َعلِمَ  َما َلْوََل : ‘ الطَّبَِريُّ  َقاَل    َكانَ  َما اللَّيْل ِفي الصَّ

هِ  وابن اْبنَته يزعج  تِلَْك  إِْحَرازَ  َلُهَما اْخَتارَ  َلِكنَّهُ  َسَكن ا لَِخلِْقهِ  اللَّهُ  َجَعَلهُ  َوْقٍت  ِفي َعم 

َعةِ  َعَلى اْلَفِضيَلةِ  ُكونِ  الدَّ الَةِ  َأْهَلَك  َوأُْمرْ ﴿ َتَعاَلى لَِقْولِهِ  اْمتَِثاَل   َوالسُّ  (1). اآْلَيةَ ﴾ بِالصَّ

يْلِ  ِمنَ  َقامَ  َرُجال  اللَّهُ  < َرِحمَ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي وَعنْ   اللَّ

 اللَّيْلِ  ِمنَ  َقاَمْت  اْمَرَأة   اللَّهُ  اْلَماَء، َرِحمَ  َوْجِهَها ِفي َنَضَح  ْت َأبَ  اْمَرَأَتُه، َفِإنْ  َوَأْيَقظَ  َفَصلَّى

 (6) اْلَماَء > َوْجِههِ  ِفي َنَضَحْت  َأَبى َزْوَجَها، َفِإنْ  َوَأْيَقَظْت  َوَصلَّْت 

يْلِ  ِمنَ  َأَحُدُكمْ  َقامَ  إَِذا< : ِرَواَيةٍ  َوفِي  َعَلى َفلْيَنَْضْح  َتْسَتيِْقظْ  َلمْ  َأْهَلُه، َفِإنْ  َفلُْيوقِظْ  اللَّ

 (3)>. اْلَماءَ  َوْجِهَها

يْلِ  ِمنَ  ُيَصل ي َكانَ  اْلَخطَّاِب  ْبنَ  ُعَمرَ  ؛ َأنَّ َأبِيهِ  َأْسَلَم، َعنْ  بْنِ  َزْيدِ  َعنْ  . اللهُ  َشاءَ  َما اللَّ

يِْل، َأْيَقظَ  آِخرِ  ِمنْ  َكانَ  إَِذا َحتَّى الَةِ  َأْهَلهُ  اللَّ الَةَ : َلُهمُ  َيُقوُل . لِلصَّ الََة، الصَّ  َيتُْلو ُثمَّ . الصَّ

الَةِ  َأْهَلَك  َوأُْمرْ : ﴿ اآلَيةَ  هِذهِ   (1). [136: طه]﴾  َعَليَْها َواْصَطبِرْ  بِالصَّ

 ُأُمورُ  َيْشَغلْهُ  َلمْ  َوَأنَّهُ  الليل قيام من عمر عليه كان ما ففيه: ‘ البر عبد ابن قال

ِد، َوَأنَّهُ  لَِفْضلِ  يْلِ اللَّ  َصالَةِ  َعنْ  اْلُمْسلِِمينَ  . َيْفَعُلهُ  ُهوَ  َكانَ  َما ِمنْهُ  َأْهَلهُ  ُيَكل ْف  َلمْ  التََّهجُّ

 (5). فيها واَلستغفار األسحار صالة من شيئا ليدركوا أهله إيقاظه يكون أن ويحتمل

 (11/ 3فتح الباري َلبن حجر ) (1)

 (259/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1159رواه أبو داود ) (6)

 (199مختصر قيام الليل)ص:  (3)

 (126/ 6موطأ مالك ) (1)

 (99/ 6اَلستذكار ) (5)
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ا ÷ ُهَرْيَرةَ  َأَبا َتَضيَّْفُت : النَّْهِدي   ُعثَْمانَ  َأبِي َوَعنْ   َوَخاِدُمهُ  َواْمَرَأُتهُ  ُهوَ  َفَكانَ  َسبْع 

ُبونَ  يَْل  َيَتَعقَّ ا اللَّ  (1). َأْثالَث 

 :خفيفتين بركعتين قيامه يبدأ -
يِْل، َفلَْيْفَتتِْح  ِمنَ  َأَحُدُكمْ  َقامَ  < إَِذا: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي فَعنْ   َصالََتهُ  اللَّ

 (6)َخِفيَفَتيِْن > بَِرْكَعَتيْنِ 

يْلِ  ِمنَ  َقامَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَلْت  ’ َعائَِشةَ  نْ وعَ   لُِيَصل َي، اْفَتتََح  اللَّ

 (3). َخِفيَفَتيْنِ  بَِرْكَعَتيْنِ  َصالََتهُ 

 الدعاء بهذا صالته يفتتح أن له يستحب -

ْحَمنِ  َعبْدِ  بْنُ  َسَلَمةَ  َأبي عن   بَِأي   ’َة َعاِئَش  َسَأْلُت : ، َقاَل َعْوٍف  بْنِ  الرَّ
ٍ
 َكانَ  َشْيء

يِْل؟ َقاَلْت  ِمنَ  َقامَ  إَِذا َصالََتهُ  َيْفَتتُِح ملسو هيلع هللا ىلص  اللهِ  َنبِيُّ  يْلِ  ِمنَ  َقامَ  إَِذا َكانَ : اللَّ : َصالََتهُ  افَْتَتَح  اللَّ

َماَواِت  َجبَْراِئيَل، َوِميَكاِئيَل، َوإِْسَرافِيَل، َفاطِرَ  َربَّ  < اللُهمَّ   اْلَغيِْب  مَ َواأْلَْرِض، َعالِ  السَّ

َهاَدِة، َأنَْت   ِمنَ  ِفيهِ  اْخُتلَِف  لَِما َيْخَتِلُفوَن، اْهِدنِي ِفيهِ  َكاُنوا ِفيَما ِعَباِدكَ  َبيْنَ  َتْحُكمُ  َوالشَّ

 (1)ُمْسَتِقيٍم> ِصَراطٍ  إَِلى َتَشاءُ  َمنْ  َتْهِدي بِِإْذنَِك، إِنََّك  اْلَحق  

 واإلخفات الجهر بين قراءته تكون أن يستحب -

: اإلسراء]﴾َسبِيال  َذلَِك  َبيْنَ  َواْبتَغِ  بَِها ُتَخاِفْت  َوََل  بَِصالَتَِك  َتْجَهرْ  َوََل ﴿: تعالى قال

َخلَْفُه،  ُيَصل ي َمنْ  َيْسَمُعَها ََل  ُمَخاَفتَة   ُتَخاِفْت  ََل : َمْعنَاهُ : اإِلْسَراُر، قِيَل : َواْلُمَخاَفتَةُ  [119

ْوِت  َخْفُض : َواْلُخُفوُت   (5). الصَّ

 (191مختصر قيام الليل)ص:  (1)

 (926رواه مسلم ) (6)

 (929رواه مسلم ) (3)

 (999رواه مسلم ) (1)

 ( 66/ 1شرح السنة للبغوي ) (5)
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، َفِإَذا َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأنَّ ، ÷ األنصاري َقتَاَدةَ  َأبِي وَعنْ   ÷ َبْكرٍ  بَِأبِي ُهوَ  َليَْلة 

ا ُيَصل ي اْلَخطَّاِب، َوُهوَ  ْبنِ  بُِعَمرَ  َوَمرَّ : َصْوتِِه، َقاَل  ِمنْ  َيْخِفُض  ُيَصل ي : َصْوَتُه، َقاَل  َراِفع 

ا َصْوَتَك  َتْخِفُض  ُتَصل ي َوَأنَْت  بَِك  َبْكٍر، َمَرْرُت  َأَبا < َيا: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِي   ِعنْدَ  اْجَتَمَعا َفَلمَّ

 بَِك، َوَأنَْت  < َمَرْرُت : لُِعَمرَ  َوَقاَل : اللَِّه، َقاَل  َرُسوَل  َيا َناَجيُْت  َمنْ  َأْسَمْعُت  َقدْ : >، َقاَل 

ا ُتَصل ي يَْطانَ  اْلَوْسنَاَن، َوَأطُْردُ  ِه، ُأوِقظُ اللَّ  َرُسوَل  َيا: َفَقاَل : َصْوَتَك >، َقاَل  َراِفع  ، الشَّ

 َصْوتَِك  ِمنْ  < اْخِفْض : لُِعَمرَ  َشيْئ ا >، َوَقاَل  َصْوتَِك  ِمنْ  اْرَفعْ  َبْكرٍ  َأَبا < َيا: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َفَقاَل 

 (1). َشيْئ ا >

 النَّبِي   ِقَراَءةُ  َكاَنْت  يَْف كَ  ’ َعاِئَشةَ  َسَأْلُت : َقاَل ، ‘ َقيْسٍ  َأبِي بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  وَعنْ 

يِْل؟ َأَكانَ ملسو هيلع هللا ىلص  َما َكانَ  َقدْ  َذلَِك  < ُكلُّ : َيْجَهُر؟ َفَقاَلْت  َأمْ  بِاْلِقَراَءةِ  ُيِسرُّ  بِاللَّ  َأَسرَّ  َيْفَعُل، ُربَّ

َما  (6). ة  َسعَ  اأْلَْمرِ  فِي َجَعَل  الَِّذي لِلَّهِ  اْلَحْمدُ : َجَهَر >، َفُقْلُت  بِاْلِقَراَءِة، َوُربَّ

 مثنى مثنى صالته تكون أن -

 َصالَةُ  َكيَْف : َيْخُطُب، َفَقاَل  َوُهوَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   إَِلى َرُجال ، َجاءَ  َأنَّ ،: ’ ُعَمر ابْنِ  َعنِ 

يِْل؟ َفَقاَل  بَْح  َخِشيَت  َمثْنَى، َفِإَذا < َمثْنَى: اللَّ  َصلَّيَْت  َقدْ  َما َلَك  بَِواِحَدٍة، ُتوتِرُ  َفَأْوتِرْ  الصُّ

يْلِ  ُكلَّ : َقاَلْت  ’ َعائَِشةَ  وَعنْ  (3)> َحِر.  إَِلى ِوْتُرهُ  َوانَْتَهى، ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َأْوَترَ  اللَّ السَّ

(1) 

 القيام أفضل -

 (399/ 1( وصححه األلباني في مشكاة المصابيح )1369رواه أبو داود ) (1)

 (119/ 1( وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي )119رواه الترمذي ) (6)

 (193رواه البخاري ) (3)

 (. 992رواه البخاري ) (1)
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الَةِ  < َأَحبُّ : َلهُ  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ  ^ الَعاصِ  بْنِ  َعْمِرو بْن اللَّهِ  َعبْد عن  الصَّ

الَُم، َوَأَحبُّ  َعَليْهِ  َداُودَ  َصالَةُ  اللَّهِ  إَِلى َيامِ  السَّ  نِْصَف  َينَامُ  َداُوَد، َوَكانَ  ِصَيامُ  اللَّهِ  إَِلى الص 

يْلِ  ا، َوُيْفطِرُ  ُسُدَسُه، َوَيُصومُ  ُثُلَثُه، َوَينَامُ  َوَيُقومُ  اللَّ ا > َيْوم   (1)َيْوم 

 األوقات أفضل -

 ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َصالَةُ  َكاَنْت  َكيَْف  ’ اِئَشةَ عَ  َسَأْلُت : َقاَل ، ‘ يزيد بن األَْسَودِ  َعنِ 

يِْل؟ َقاَلْت  َلهُ  َينَامُ  َكانَ : بِاللَّ  َأذَّنَ  ِفَراِشِه، َفِإَذا إَِلى َيْرِجعُ  آِخَرُه، َفيَُصل ي، ُثمَّ  َوَيُقومُ  َأوَّ

أَ  َوإَِلَّ  َحاَجٌة، اْغَتَسَل  بِهِ  َكانَ  َوَثَب، َفِإنْ  الُمَؤذ نُ   (6). َوَخَرَج  َتَوضَّ

؟ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   إَِلى َأَحبَّ  َكانَ  الَعَملِ  َأيُّ ، ’ َعائَِشةَ  َسَألُْت : َقاَل ، ‘ َمْسُروق عن

اِئُم، ُقلُْت : َقاَلْت  اِرَخ  َسِمعَ  إَِذا َيُقومُ  َكانَ : َيُقوُم؟ َقاَلْت  َكانَ  َمَتى: الدَّ  (3). الصَّ

يْلِ  ِقَيامِ  َأيُّ  :÷ َذر   ألَبِي ُقلُْت : َقاَل ، الجذمي ُمْسلِمٍ  َأبي وعن  َأُبو َقاَل ؟ َأْفَضُل  اللَّ

يْلِ  َجْوُف < : َفَقاَل ، َسَأْلَتنِي َكَما ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسَأْلُت : ÷ َذر    نِْصُف  َأوْ ، اْلَغابِرِ  اللَّ

يْلِ   (1)>.  َفاِعُلهُ  َوَقلِيٌل ، اللَّ

 القراءة في التنويع -

 بَِها َيْرَكعُ ، َأْصَبَح  َحتَّى بِآَيةٍ  َفَقَرأَ  َليَْلة  ملسو هيلع هللا ىلص  هِ الل َرُسوُل  َصلَّى: َقاَل ، ÷ َذر   َأبِي َعنْ 

ْبُهمْ  إِنْ ﴿: بَِها َوَيْسُجدُ  ، ﴾اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َأنَْت  َفِإنََّك  َلُهمْ  َتْغِفرْ  َوإِنْ  ِعَباُدكَ  َفِإنَُّهمْ  ُتَعذ 

ا  بَِها َتْرَكعُ ، َأْصَبْحَت  َحتَّى اآلَيةَ  هِ َهذِ  َتْقَرأُ  ِزْلَت  َما، اللهِ  َرُسوَل  َيا: ُقلُْت ، َأْصَبَح  َفَلمَّ

 (. 1131رواه البخاري ) (1)

 (. 1112رواه البخاري ) (6)

( )الصارخ( الديك ألنه يكثر الصياح في الليل وقيل أول ما 911( ومسلم )1136رواه البخاري ) (3)

 يصيح نصف الليل غالبا[. 

 (. 199/ 5رواه أحمد ) (1)
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َفاَعةَ  َرب ي َسَأْلُت  إِن ي: َقاَل  بَِها َوَتْسُجدُ  تِي الشَّ  اللَّهُ  َشاءَ  إِنْ  َناِئَلةٌ  َوِهَي ، َفَأْعَطانِيَها ألُمَّ

 (1). َشيْئ ا بِاللَّهِ  ُيْشِركُ  َلَ  لَِمنْ 

 الليل صالة تطويل له ويسنُّ  -

ْحَمنِ  َعبْدِ  بْنِ  َمةَ َسلَ  َأبِي َعنْ   َصالَةُ  َكاَنْت  َكيَْف ، ’ َعاِئَشةَ  َسَأَل  َأنَّهُ ،: ‘ الرَّ

 فِي َوَلَ  َرَمَضانَ  ِفي َيِزيدُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َكانَ  َما: َرَمَضاَن؟ َفَقاَلْت  فِيملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسولِ 

ا، َفالَ  ُيَصل ي َرْكَعة   َعْشَرةَ  إِْحَدى َعَلى َغيِْرهِ  ، ُثمَّ  ُحْسنِِهنَّ  َعنْ  َسْل تَ  َأْرَبع   ُيَصل ي َوُطولِِهنَّ

ا، َفالَ ، ُثمَّ  ُحْسنِِهنَّ  َعنْ  َتَسْل  َأْرَبع  ا ُيَصل ي َوُطولِِهنَّ  (6). َثالَث 

يُْت : َقاَل  ÷بن مسعود  اللَّهِ  َعبْدِ  وَعنْ  ، َفَلمْ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِي   َمعَ  َصلَّ ا َيَزْل  َليَْلة   َحتَّى َقاِئم 

  ْمرِ بِأَ  َهَمْمُت 
ٍ
 (3). ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َوَأَذرَ  َأقُْعدَ  َأنْ  َهَمْمُت : َهَمْمَت؟ َقاَل  َوَما: ُقلْنَا، َسْوء

يَْلَة،  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسولِ  َصالَةَ  أَلَْرُمَقنَّ : َقاَل  َأنَّهُ ، ÷ اْلُجَهنِي   َخالِدٍ  بْنِ  َزيْدِ  وَعنْ  اللَّ

 َصلَّى َطِويَلَتيِْن، ُثمَّ  َطِويَلَتيْنِ  َطِويَلَتيْنِ  َعَتيْنِ َركْ  َصلَّى َخِفيَفَتيِْن، ُثمَّ  َرْكَعَتيْنِ  َفَصلَّى

تَيْنِ  ُدونَ  َرْكَعَتيِْن، َوُهَما َتيْنِ  ُدونَ  َرْكَعَتيِْن، َوُهَما َصلَّى َقبَْلُهَما، ُثمَّ  اللَّ  َقبَْلُهَما، ُثمَّ  اللَّ

َتيْنِ  ُدونَ  َرْكَعَتيِْن، َوُهَما َصلَّى َتيْنِ  ُدونَ  َوُهَما َرْكَعَتيْنِ  َصلَّى َقبَْلُهَما، ُثمَّ  اللَّ  َقبَْلُهَما، ُثمَّ  اللَّ

.  َعْشَرةَ  َثالََث  َفَذلَِك  َأْوَترَ   (1)َرْكَعة 

يُْت : َقاَل ، ÷ ُحَذْيَفةَ  وَعنْ   َيْرَكعُ : اْلَبَقَرَة، َفُقلُْت  َليَْلٍة، َفاْفَتَتَح  َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َمعَ  َصلَّ

 اْفَتتََح  بَِها، ُثمَّ  َيْرَكعُ : َرْكَعٍة، َفَمَضى، َفُقلُْت  ِفي بَِها ُيَصل ي: َضى، َفُقلُْت مَ  اْلِماَئِة، ُثمَّ  ِعنْدَ 

ال ، إَِذا ِعْمَراَن، َفَقَرَأَها، َيْقَرأُ  آَل  اْفَتَتَح  الن َساَء، َفَقَرَأَها، ُثمَّ  َسبََّح،  َتْسبِيٌح  ِفيَها بِآَيةٍ  َمرَّ  ُمَتَرس 

ذٍ  َمرَّ  َسَأَل، َوإَِذا بُِسَؤالٍ  َمرَّ  َوإَِذا َذ، ُثمَّ  بَِتَعوُّ َي  ُسبَْحانَ : َيُقوُل  َرَكَع، َفَجَعَل  َتَعوَّ ، اْلَعظِيمِ  َرب 

 (. 396/ 1( وصححه األلباني في مشكاة المصابيح )119/ 5رواه أحمد ) (1)

 (936ومسلم )( 1119رواه البخاري ) (6)

 (1135رواه البخاري ) (3)

 (925رواه مسلم ) (1)
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ا ُرُكوُعهُ  َفَكانَ  َياِمِه، ُثمَّ  ِمنْ  َنْحو 
ا َقِريب ا َطِويال  َقامَ  ُثمَّ ، َحِمَدهُ  لَِمنْ  اللهُ  َسِمعَ : َقاَل  قِ  ِممَّ

َي  ُسبَْحانَ : اَل َسَجَد، َفقَ  َرَكَع، ُثمَّ   (1). ِقيَاِمهِ  ِمنْ  َقِريب ا ُسُجوُدهُ  َفَكانَ ، اأْلَْعَلى َرب 

 < إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصاللِه  َرُسوُل  َقاَل : قال، ÷ ُهَرْيَرةَ  أبي عن: النعاس غلبه إذا الصالة يترك -

يِْل، َفاْستَْعَجمَ  ِمنَ  َأَحُدُكمْ  َقامَ   (6)َيُقوُل، َفلَْيْضَطِجْع > َما رِ َيدْ  لَِسانِِه، َفَلمْ  َعَلى اْلُقْرآنُ  اللَّ

َفلَْيْرُقْد،  ُيَصل ي َوُهوَ  َأَحُدُكمْ  َنَعَس  < إَِذا: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ  ’ َعائَِشةَ  وَعنْ 

 َفَيُسبُّ  َيْسَتْغِفرُ  َلَعلَّهُ  َيْدِري َناِعٌس، َلَ  َوُهوَ  َصلَّى إَِذا َأَحَدُكمْ  النَّْوُم، َفِإنَّ  َعنْهُ  َيْذَهَب  َحتَّى

 (3)َنْفَسُه >

 مخصوص عددٌ  له الليل، ليس قيام ركعات عدد -

 َصالَةُ  َكيَْف : َيْخُطُب، َفَقاَل  َوُهوَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   إَِلى َرُجال ، َجاءَ  َأنَّ ،: ’ ُعَمر ابْنِ  فَعنِ 

يِْل؟ َفَقاَل  بَْح  َخِشيَت  َمثْنَى، َفِإَذا < َمثْنَى: اللَّ َصلَّيَْت  َقدْ  َما َلَك  ٍة، ُتوتِرُ بَِواِحدَ  َفَأْوتِرْ  الصُّ

<(1) 

 ُيَزادُ  ََل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنْ  ُمَوقٌَّت  َعَددٌ  ِفيهِ  َرَمَضانَ  ِقَيامَ  َأنَّ  َظنَّ  َوَمنْ : ‘ تيمية ابن قال

 (5). َأْخَطأَ  َفَقدْ  ِمنْهُ  ُينَْقُص  َوََل  ِفيهِ 

 ة، لفعلركع عشرة ثالث ركعة؛ أو عشرة إحدى على يقتصر أن األفضل ولكن -

ْحَمنِ  َعبْدِ  بْنِ  َسَلَمةَ  َأبِي فَعنْ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  َصالَةُ  َكاَنْت  َكيَْف  ’ َعائَِشةَ  َسَأَل  ، َأنَّهُ الرَّ

 إِْحَدى َعَلى َغيِْرهِ  ِفي َوَلَ  َرَمَضانَ  ِفي َيِزيدُ  َكانَ  َما: َرَمَضاَن؟ َفَقاَلْت  ِفي ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسولِ 

 (996رواه مسلم ) (1)

 (969رواه مسلم ) (6)

 (962رواه مسلم ) (3)

 (193رواه البخاري ) (1)

 (. 696/ 66مجموع الفتاوى َلبن تيمية ) (5)
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، ُيَصل ي َعْشَرةَ  ، ُثمَّ  ُحْسنِِهنَّ  َعنْ  َتَسْل  ا، َفالََأْرَبع   َرْكَعة  ا، َفالَ ُيَصل ي َوُطولِِهنَّ  َتَسْل  َأْرَبع 

، ُثمَّ  ُحْسنِِهنَّ  َعنْ  ا.  ُيَصل ي َوُطولِِهنَّ  (1)َثالَث 

يْلِ  ِمنَ  ُيَصل ي ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَلْت  ’ َعائَِشةَ  َعنْ  و ،  َعْشَرةَ  َثالََث  اللَّ َرْكَعة 

  ِفي َيْجلُِس  بَِخْمٍس، ََل  َذلَِك  ِمنْ  ُيوتِرُ 
ٍ
 (6). آِخِرَها ِفي إَِلَّ  َشْيء

 قطعه وعدم الليل قيام على المداومة -

اللَِّه،  َعبْدَ  < َيا: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  لِي َقاَل : َقاَل  ^ الَعاصِ  بْنِ  َعْمِرو بْن اللَّهِ  َعبْد عن

يْ  َيُقومُ  َكانَ  ُفالَنٍ  ِمثَْل  َتُكنْ  َلَ  يِْل > ِقَيامَ  َل، َفَتَركَ اللَّ  .(3)اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسوُل  َعَليَّ  َأَسٍد، َفَدَخَل  َبنِي ِمنْ  اْمَرَأةٌ  ِعنِْدي َكاَنْت : َقاَلْت  ’ َعائَِشةَ  َعنْ 

يِْل، َفُذكِرَ  َتنَامُ  َلَ  ُفالََنةُ : ُقلُْت  َهِذِه؟ > < َمنْ : َفَقاَل   َما َليُْكمْ عَ  < َمهْ : َصالَتَِها، َفَقاَل  ِمنْ  بِاللَّ

 َكانَ : َقاَلْت ، ’ َعائَِشةَ  وَعنْ  (1)َتَملُّوا > َحتَّى َيَملُّ  َلَ  اللَّهَ  األَْعَماِل، َفِإنَّ  ِمنَ  ُتطِيُقونَ 

 َعنْ  َوَجعٌ  َنْوٌم، َأوْ  َغَلَبهُ  إَِذا َعَليَْها، َوَكانَ  ُيَداِومَ  َأنْ  َأَحبَّ  َصاَلة   َصلَّى إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َنبِيُّ 

 (5). َرْكَعة   َعْشَرةَ  ثِنَْتْي  النََّهارِ  ِمنَ  َصلَّى يْلِ اللَّ  ِقَيامِ 

 َعنْ  ِحْزبِِه، َأوْ  َعنْ  َنامَ  < َمنْ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َيُقوُل ، ÷ الَْخطَّاِب  بْن ُعَمرَ  وعن

 
ٍ
يِْل > ِمنَ  َقَرَأهُ  َأنََّماكَ  َلهُ  الظُّْهِر، ُكتَِب  اْلَفْجِر، َوَصالَةِ  َصالَةِ  َبيْنَ  ِفيَما ِمنُْه، َفَقَرَأهُ  َشْيء  (2)اللَّ

 (. 6913رواه البخاري ) (1)

 (. 939رواه مسلم ) (6)

 (. 1156رواه البخاري ) (3)

 (1151رواه البخاري ) (1)

 (912رواه مسلم ) (5)

 (919رواه مسلم ) (2)
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تزكو به نفوُسهم، المسلمين، المسجد يحتل مرتبة  مميزة ومعظمة في أفئدة 

وتطمئن قلوُبهم، وتتآلف أرواحهم وتصفو أذهاُنهم، يجتمعون فيه بقلوٍب عامرٍة 

تنتظم ، لة ومتنوعةباإليمان، خاشعة متذللٍة للخالق الديان فرسالة المسجد شام

 (1). مجاَلت مختلفة لنشر القيم اإلسالمية، وغرس اآلداب واألخالق الحميدة

بل زاد في تكريمها بأن نسبها إلى نفسه ، بيوت كرمها الله سبحانه هي المساجد

ا هِ اللَّ  َمعَ  َتْدُعوا َفالَ لِلَّهِ  اْلَمَساِجدَ  َوَأنَّ سبحانه فقال: ﴿   [16: الجن] ﴾َأَحد 

 ُبُيوٍت  ِفيوأعظم قدرها، فقال عز من قائل: ﴿  عز وجل شأن المساجد رفع اللهو

 [32: النور]اْسُمُه﴾  ِفيَها َوُيْذَكرَ  ُتْرَفعَ  َأنْ  اللَّهُ  َأِذنَ 

 عن، الصالحين المؤمنين وإلى رسوله وإلى تعالى الله إلى األماكن أحب وهي

 مساجدها، وأبغض الله إلى البالد < أحب: قال، ملسو هيلع هللا ىلص للها رسول أن ÷هريرة  أبي

 (6)أسواقها >.  الله إلى البالد

 الّلهِ  َمَساِجدَ  َيْعُمرُ  إِنََّما: ﴿تعالى الله ، يقولتدري من الذين يعمرون مساجد الله؟ 

الَةَ  َوَأَقامَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِالّلهِ  آَمنَ  َمنْ  َكاةَ  َوآَتى الصَّ  ُأْوَلئَِك  َفَعَسى الّلهَ  إَِلَّ  ْخَش يَ  َوَلمْ  الزَّ

 [16: التوبة]﴾اْلُمْهَتِدينَ  ِمنَ  َيُكوُنواْ  َأن

 :أمرين تشمل والعمارة

 نقال  عن كتاب اإلرهاب في ميزان الشريعة بقلم الدكتور عادل عبد الجبار.  (1)

 (. 291رواه مسلم ) (6)
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 وقد، وإعدادها لتقام فيها الصالة المساجد ببناء وتكون: المادية العمارة: األول

 سمعت: قال ÷ عفان بن عن عثمانوإنشائها،  المساجد بناء في ملسو هيلع هللا ىلص النبي رغب

 (1)>.  الجنة في مثله له الله بنى الله وجه به يبتغي مسجدا بنى من <: يقولملسو هيلع هللا ىلص  النبي

 كمفحص لله مسجدا بنى < من: قال ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن الله عبد بن جابر وعن

 (6)الجنة >.  في بيتا له الله أصغر، بنى قطاة، أو

 فيها الةالص أداء بها فالمراد العمارة في األصل وهي: اإليمانية العمارة: الثاني

 الله. وذكر القرآن وقراءة واَلعتكاُف 

في رمضان تتعلق قلوب الناس بالمسجد فيغدون ويروحون إليها طلبا  لألجر، 

طمعا فيما عند الله من أجور فيعمرونها بالصالة والذكر والقيام وقراءة القرآن 

 َل ظله، يوم في الله يظلهم سبعة <: قال ملسو هيلع هللا ىلص يالنب عن، ÷ هريرة أبي عن، وثواب

 (3)المساجد >.  في معلق قلبه ورجل: وذكر منهم: ظله إَل ظل

 له الله راح، أعد المسجد، أو إلى غدا < من، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن، ÷ هريرة أبي عن

وليعلم المسلم أنه عندما يكون في المسجد  (1)راح >.  دا، أوغ نزَل، كلما الجنة في

فهو ضيف على الله وزائر لله مستحق لتكريم الله له، فليستحضر هذا األمر حتى ينال 

 في توضأ < من: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن، ÷ سلمان الفارسي عن، بركته وَل ُيحرم أجره

 (533( ومسلم )159رواه البخاري ) (1)

ومفحص القطاة: هو عش  (1952/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )936رواه ابن ماجه ) (6)

 الطائر، والمقصود المبالغة في الصغر. 

 (. 1931( ومسلم )229رواه البخاري ) (3)

 (. 229( ومسلم )226رواه البخاري ) (1)
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 يكرم أن المزور على قالله، وح زائر المسجد، فهو أتى الوضوء، ثم فأحسن بيته

 (1)الزائر >. 

 جيران اللهعمار المساجد هم  -

جيراني؟  أين القيامة يوم لينادي الله < إن: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال ÷ أنس عن

ارُ  أين يجاوَرك؟ فيقول أن ينبغي وَمن ربنا: المالئكة فتقول: جيراني؟ قال أين  ُعمَّ

 (6)المساجد >. 

 المساجدَ  مسلم رجٌل  َتوطَّنّ  < ما: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال، ÷ هريرة أبي عن

، بغائبهم الغائب أهل يتبشبش كما، يخرج حتى به الله تبشبش إَل، والذكر للصالة

 (3). عليهم > قدم إذا

 (1)تقي >.  كل بيت < المسجد: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال، ÷ الدرداء عن أبي

( وحسنه األلباني في 2139( والطبراني في الكبير )96رواه القاسم بن سالم في كتاب الطهور )ص:  (1)

 (. 159/ 3الصحيحة )

/ 2( و جود إسناده األلباني في السلسلة الصحيحة )651/ 1ارث ابن أبي أسامة في مسنده )( رواه الح6)

516) 

/ 1( وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )699( وابن ماجه )366/ 6رواه أحمد ) (3)

651) 

ٌة فعليٌة ( وهي صف111/ 1قال ابن قتيبة: قوله: يتبشبش، هو من البشاشة. غريب الحديث َلبن قتيبة )

ٌة ثابتٌة لله عز وجل كما يليق بجالله، ومن َلزم هذه الصفة الفرح واإلقبال واللطف والبر واإلكرام.  خبريَّ

 (139/ 1النهاية في غريب الحديث واألثر )

( وحسنه األلباني في 93( والقضاعي في مسند الشهاب )2113( والطبراني )6512رواه البزار ) (1)

 (331 /6السلسلة الصحيحة )

www.altawhed.net www.elwaez.com



 على نفسك ومجاهدة المسجد في مكوثك إن، فذلكم الرباط فذلكم الرباط -

ملسو هيلع هللا ىلص  الله رسول أن، ÷هريرة  أبي عن، الله سبيل في المرابطة من الله، نوع طاعة

 : قال

 (1)الرباط فذلكم الرباط >.  الصالة، فذلكم بعد الصالة <وانتظار

، ÷هريرة  أبي عن، السيئات ومحو الدرجات لرفع فرصة المساجد إلى هابالذ
 ليقضي الله بيوت من بيت إلى مشى بيته، ثم في تطهر < من: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال

 (6)درجة >.  ترفع خطيئة، واألخرى تحط إحداهما خطوتاه الله، كانت فرائض من فريضة

 إلى خرج هكذا، ثم توضأ < من: قال ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن، ÷ عن عثمان بن عفان

 (3)ذنبه >.  من خال ما له الصالة، غفر إَل ينهزه َل المسجد

إن قاصد بيت الله للصالة فيه بنية مخلصة هو في ضمان الله، َل يضيع أجره وَل 

، مسلم بمجرد توجهه إلى المسجديخيب سعيه بإذن الله، فيا لها من كرامة ينالها ال
 عز الله على ضامن كلهم ثالثة <: قالملسو هيلع هللا ىلص  الله رسول ، عنالباهلي أمامة أبي عن

 فيدخله يتوفاه حتى الله على ضامن المسجد، فهو إلى راح وذكر منهم: ورجل: وجل

 (1)وغنيمة >.  أجر من نال بما يرده الجنة، أو

 (651رواه مسلم ) (1)

 (222رواه مسلم ) (6)

 (636رواه مسلم ) (3)

 (655/ 9( وصححه األلباني في صحيح أبي داود )6191رواه أبو داود ) (1)
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< : قال، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن، ÷بريدة األسلمي  عن، البشرى بالنور التام يوم القيامة -

 (1)القيامة >.  يوم التام بالنور المساجد إلى الظلم في المشائين بشر

أصحابه،  من حلقة على خرج ملسو هيلع هللا ىلص الله أن رسول، ^عن معاوية بن أبي سفيان 

 لإلسالم، ومن هدانا ام على ونحمده الله نذكر جلسنا: قالوا أجلسكم؟ > < ما: فقال

 < أما: ذاك، قال إَل أجلسنا ما والله: قالوا ذاك؟ > إَل أجلسكم ما < آلله: علينا، قال به

 يباهي وجل عز الله فأخبرني، أن جبريل أتاني لكم، ولكنه تهمة   أستحلفكم لم إني

 (6)المالئكة >.  بكم

 أحدكم على تصلي المالئكة إن <: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال، ÷ هريرة أبي عن

 في يحدث، وأحدكم لم ارحمه، ما له، اللهم اغفر اللهم: مجلسه، تقول في دام ما

 (3)>.  تحبسه الصالة كانت ما صالة

 حتى مصاله في جلس الفجر صلى إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن: ÷سمرة  بن جابر عن
 (1)حسنا.  الشمس تطلع

< : ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال، ÷ أنس عن، ذلك على أصحابه يحث ملسو هيلع هللا ىلص وكان

 ركعتين صلى الشمس، ثم تطلع حتى الله يذكر قعد ثم جماعة في الغداة صلى من

 (1)تامة >.  تامة وعمرة تامة حجة كأجر له كانت

 (515/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )663( والترمذي )521رواه أبو داود ) (1)

 (6991رواه مسلم ) (6)

 (219سلم )( وم259رواه البخاري ) (3)

 (299رواه مسلم ) (1)
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منه،  المسجد من أبعد رجال أعلم َل رجل كان: قال، ÷ كعب بن أبي وعن

الظلماء،  في تركبه حمارا اشتريت لو: له قلت أو: له قيلف: صالة، قال تخطئه َل وكان

 لي يكتب أن أريد المسجد، إني جنب إلى منزلي أن يسرني ما: الرمضاء، قال وفي

 < قد: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أهلي، فقال إلى رجعت إذا المسجد، ورجوعي إلى ممشاي

 (6)كله >.  ذلك لك الله جمع

 الناس أحسن من سنة، وكان عشرين عطاء فراش المسجد كان: جريج ابن قال -

 (3). صالة

 المدينة مسجد يالزم -الصالحين العباد أحد -عباس ابن مولى زياد كان -

 هذا من أحسن إلى! تذهبي أن تريدين أين: لها ويقول نفسه يعاتب يوما   فسمعوه

 (1)!. فالن ودار فالن دار تبصري أن تريدين! ! المسجد

 .المسجد في وأنا إَل سنة ثالثين منذ المؤذن نأذ ما: المسيب بن سعيد قال -

 .مشتاق إليها وأنا أهبتها أخذت وقد إَل الصالة وقت علي دخل ما: وقال
 منذ الناس أقفية في نظرت سنة، وما خمسين منذ األولى التكبيرة فاتتني ما: وقال

 (5). الجماعة صالة في سنة، يعني خمسين

األولى،  التكبيرة تفته لم سنة سبعين من يب اقر األعمش كان: وكيع بن الجراح وقال

 (2). ركعة يقضي رأيته سنتين، فما من قريب ا إليه واختلفت

 (1192/ 9( وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة )562رواه الترمذي ) (1)

 (223رواه مسلم ) (6)

 (396/ 19تاريخ دمشق َلبن عساكر ) (3)

 (619/ 19تاريخ دمشق َلبن عساكر ) (1)

 (661/ 1سير أعالم النبالء )( و991سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاني )ص:  (5)

 (5/ 19. وتاريخ بغداد )113/ 6المنتظم َلبن الجوزي  (2)

www.altawhed.net www.elwaez.com



 وأنا إَل سنة أربعين منذ الظهر لصالة المؤذن أذن ما: زيد الدمشقي بن ربيعة قال -
 (1). مسافرا   أو مريضا   أكون أن إَل المسجد في

 األولى التكبيرة تفتني لم سنة أربعين ثتمك: ، َقاَل القاضي سماعة بن وعن محمد

 خمسا فصليت جماعة، فقمت في واحدة صالة ففاتتني أمي فيه ماتت واحدا يوما إَل

 قد محمد يا: آت، فقال عيني، فأتاني فغلبتني التضعيف بذلك أريد صالة وعشرين

 (6)المالئكة؟.  بتأمين لك كيف ولكن صالة وعشرين خمسة صليت

 (3). سنة أربعين سعيد بن يحيى المسجد في الزوال يفت لم: ينمع بن يحيى قال -

 (929سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاني )ص:  (1)

 (696/ 3تاريخ بغداد ت بشار ) (6)

 (619/ 6صفة الصفوة ) (3)
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 (1). فائدة مائة من أكثر الذكر وفي: القيم وعن ثمرات الذكر يقول ابن 

 :فوائده فمن: منها بعضٍ  على وأقَتصُر هنا، يذكرها وأخذ

 واألجر بالمغفرة ذلك على ، ووعدهمذكره من كثرواي أن المؤمنين عباده الله أمر -

 .العظيم

َها َيا﴿  تعالى قال ِذينَ  َأيُّ ا اللَّهَ  اْذُكُروا آَمنُوا الَّ ا ِذْكر  : البغوي قال (11: األحزاب) ﴾ َكثِير 

يْلِ : َأْي  ةِ  َوِفي َواْلَبْحرِ  اْلبَر   َوالنََّهاِر، ِفي بِاللَّ حَّ َقِم، َوِفي الص   َوَقاَل . َواْلَعالَنَِيةِ  ر  الس   َوالسَّ

ْكرُ : ُمَجاِهدٌ  ا َتنَْساهُ  ََل  َأنْ  اْلَكثِيرُ  الذ   (6). َأَبد 

اكِِرينَ ﴿ تعالى وقال ا اللَّهَ  َوالذَّ اكَِراِت  َكثِير  ا َمْغِفَرة   َلُهمْ  اللَّهُ  َأَعدَّ  َوالذَّ ا َوَأْجر   ﴾َعظِيم 

 [35: األحزاب]

 اْسَتيَْقظَ  < َمنِ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاََل ، ^ ُهَريَْرةَ  ، َوَأبِيالُْخْدِري   َسِعيدٍ  َأبِي َعنْ 

ا، ُكتِبَا َرْكَعَتيْنِ  اْمَرَأَتُه، َفَصلَّيَا َوَأْيَقظَ  اللَّيْلِ  ِمنَ  اكِِرينَ  ِمنَ  َجِميع  اكَِراِت > اللَّهَ  الذَّ ا، َوالذَّ . َكثِير 

(3) 

 :شرفا   ذلكب وكفى، وجل عز الله ذكره الله ذكر َمن -
 [156: البقرة]﴾  َتْكُفُرونِ  َوََل  لِي َواْشُكُروا َأْذُكْرُكمْ  َفاْذُكُرونِي﴿ تعالى قال

 (1). وشرفا   فضال  بها لكفى وحدها هذه إَل الذكر في يكن لم لو: القيم ابن قال

 (11الوابل الصيب )ص:  (1)

 ( 329/ 2تفسير البغوي ) (6)

 (.  399/ 1( وصححه األلباني في مشكاة المصابيح )1151ُه َأُبو َداُود )َرَوا (3)

 (. 16الوابل الصيب )ص:  (1)
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 بِي، َوَأنَا َعبِْدي َظن   ِعنْدَ  اَأنَ : َتَعاَلى اللَّهُ  َيُقوُل <: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَريَْرةَ  أَبِي َعنْ 

 َخيْرٍ  َمإلٍَ  فِي َذَكْرُتهُ  َمإلٍَ فِي َذَكَرنِي نَْفِسي، َوإِنْ  فِي َذَكْرُتهُ  َنْفِسهِ  فِي َذَكَرنِي َذَكَرنِي، َفإِنْ  إَِذا َمَعهُ 

 (1). >ِمنُْهمْ 

 :الخير ِجماعُ  الله ذكر - 
 باٌب : َأَحُدُهَما َفَقاَل ، َأْعَرابِيَّانِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َتىأَ : َقاَل ، ÷ ُبْسرٍ  بْنِ  اللهِ  َعبْدِ  َعنْ  

ُك   (6)>. اللَّهِ  ِذْكرِ  ِمنْ  َرطْب ا لَِساُنَك  َيَزاُل  َلَ <: َقاَل ؟ َجاِمعٌ  بِهِ  َنَتَمسَّ

 :النفاق ِمن أمانٌ  وجل عز اللهِ  ذكرُ  -
 قليلو قينالمناف النفاق، فإن من أمان وجل عز الله ذكر كثرةَ  إنَّ : القيم ابن قال

: النساء]{ َقلِيال  إَِلَّ  اللَّهَ  َيْذُكُرونَ : }المنافقين في وجل عز الله وجل، قال عز لله الذكر

116] 

 - ولهذا. النفاق من برئ وجل عز الله ذكرَ  أكثر َمن÷:  مالك بن كعب وقال

َها َيا: ﴿ تعالى بقوله المنافقين سورة تعالى الله ختم - أعلم والله ذِ  َأيُّ  ََل  آَمنُوا ينَ الَّ

﴾  اْلَخاِسُرونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئَك  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمنْ  اللَّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  َأْوََلُدُكمْ  َوََل  َأْمَواُلُكمْ  ُتلِْهُكمْ 

 عز الله ذكر عن غفلوا الذين المنافقين فتنة من تحذيرا   ذلك في . فإنَّ [9: المنافقون]

 (3). وجل عز الله ذكر قلة قالنفا عالمة فمن، النفاق في فوقعوا وجل

بْق أهل هم الذكر أهل -  :السَّ
ُدوَن > َسبََق  < ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  قال: َقاَل  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ   َوَما: َقاُلوا اْلُمَفر 

ُدوَن؟ َيا اكُِرونَ : َقاَل  اللهِ  َرُسوَل  اْلُمَفر  اكَِراُت > اللهَ  < الذَّ ا، َوالذَّ َكثِير 
(1) 

 (. 6295( ومسلم )9195رواه البخاري ) (1)

 (. 1693/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )166/ 1رواه أحمد ) (6)

 (. 61- 69الوابل الصيب )ص  (3)

 (6292رواه مسلم ) (1)
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 َأْهُل  َذَهَب : َفَقاُلوا، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأَتْوا اْلُمَهاِجِرينَ  ُفَقَراءَ  َأنَّ  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي وَعنْ  

ُثورِ  َرَجاِت  الدُّ  َكَما ُيَصلُّونَ : َقاُلوا َذاَك؟ > < َوَما: اْلُمِقيِم، َفَقاَل  اْلُعَلى، َوالنَِّعيمِ  بِالدَّ

ُق، َوُيْعتُِقونَ  َوََل  ُقونَ َنُصوُم، َوَيَتَصدَّ  َكَما ُنَصل ي، َوَيُصوُمونَ   ُنْعتُِق، َفَقاَل  َوََل  َنتََصدَّ

َبْعَدُكْم؟  َمنْ  بِهِ  َوَتْسبُِقونَ  َسَبَقُكمْ  َمنْ  بِهِ  ُتْدِرُكونَ  َشيْئ ا ُأَعل ُمُكمْ  < َأَفالَ: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل 

 اللهِ  َرُسوُل  َبَلى، َيا: َقاُلوا ْعتُْم >َصنَ  َما ِمثَْل  َصنَعَ  َمنْ  إَِلَّ  ِمنُْكمْ  َأْفَضَل  َأَحدٌ  َيُكونُ  َوََل 

ة  > َوَثالَثِينَ  َثالَث ا َصالَةٍ  ُكل   < ُتَسب ُحوَن، َوُتَكب ُروَن، َوَتْحَمُدوَن، ُدُبرَ : َقاَل  َمرَّ
(1) 

 األعمال وأجلُّ  أعظمُ  وجل عز الله ذكر -

: َقاَل  َقَتاَدةَ  َعنْ [ 15: العنكبوت]﴾  ْصنَُعونَ تَ  َما َيْعَلمُ  َواللَّهُ  َأْكبَرُ  اللَّهِ  َوَلِذْكرُ ﴿  تعالى قال

 (3). الطَّاَعاِت  َأفَْضُل  اللَّهِ  ِذْكرُ : البغوي قال (6). اللَّهِ  ِذْكرِ  ِمنْ  َأْكبَرُ  َشْيءَ  ََل 

  أَبِي َعنْ 
ِ
ْرَداء  ِعنْدَ  َهاَأْعَمالُِكْم، َوَأْزَكا بَِخيْرِ  أَُنب ئُُكمْ  < َأََل : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َقاَل : َقاَل  ÷ الدَّ

َهِب  إِنَْفاِق  ِمنْ  َلُكمْ  َوَخيْرٌ  َدَرَجاتُِكمْ  فِي َملِيِكُكْم، َوأَْرَفِعَها  َتلَْقْوا أَنْ  ِمنْ  َلُكمْ  َوالَوِرِق، َوَخيْرٌ  الذَّ

ُكمْ   (1)َعاَلى >. تَ  اللَّهِ  < ذِْكرُ : َقاَل . َبَلى: َقاُلوا؟ َأْعنَاَقُكْم > َوَيْضِرُبوا أَْعنَاَقُهمْ  َفتَْضِرُبوا َعُدوَّ

يْلِ  إَِلى ُبْكَرةٍ  ِمنْ  اللَّهَ  َأْذُكرَ  أَلَنْ : ÷ ُمَعاذٌ  َوَقاَل   َعَلى َأْحِمَل  َأنْ  ِمنْ  إَِليَّ  َأَحبُّ  اللَّ

يْلِ  إَِلى ُبْكَرةٍ  ِمنْ  اللَّهِ  َسبِيلِ  فِي اْلَخيْلِ  ِجَيادِ   (5). اللَّ

 الدعاء إلجابة سبٌب  الله ذكرِ  كثرةُ  -

رُ : ُدَعاَءُهمُ  اللهُ  َيُردُّ  ََل  َثالََثةٌ : <َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ  ÷ ُهَرْيَرةَ  أبي عن
اكِ ا،  اللهَ  الذَّ َكثِير 

َمامُ  َوَدْعَوةُ   (1). >اْلُمْقِسطُ  اْلَمظُْلوِم، َواإْلِ

 (595( ومسلم )2369اه البخاري )رو (1)

 ( 115/ 16( تفسير الطبري )6)

 (615/ 2( تفسير البغوي )3)

 (513/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3399( رواه الترمذي )1)

 (511/ 6( جامع العلوم والحكم )5)
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 ظله إَل ظل َل يوم لعبده الله إلظالل سبب البكاء مع والذكر -

  إَِلَّ  ظِلَّ  َلَ  ظِل ِه، َيْومَ  ِفي اللَّهُ  ُيظِلُُّهمُ  َسبَْعةٌ : <اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي َعنْ 

 (6). >َعيْنَاهُ  َفَفاَضْت  َخالِي ا اللَّهَ  َذَكرَ  َوَرُجٌل ، منهم وذكر:. . . ظِلُّهُ 

 النار من النجاة أسباب أعظم الله ذكر -

 إَِلَّ  إَِلهَ  َلَ  َأنْ  َهدُ َيْش  َأَحدٍ  ِمنْ  < َما: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول َقاَل  قال ÷ جبل بن معاذ عن

ا َوَأنَّ  اللَّهُ  د  ا َرُسوُل  ُمَحمَّ َمهُ  َقلْبِِه، إَِلَّ  ِمنْ  اللَِّه، ِصْدق  النَّاِر >.  َعَلى اللَّهُ  َحرَّ
(3) 

 (1)اللَِّه.  ِذْكرِ  ِمنْ  اللَّهِ  َعَذاِب  ِمنْ  َأنَْجى َشْيءٌ  َما: َجبَلٍ  بْنُ  ُمَعاذُ  وَقاَل 

 :البدن و للقلب قوة الله ذكر -
 وقدبدونه،  فعله يظن لم ما الذكر مع ليفعل إنه قوة، حتى الذاكر يعطي فالذكر

عجيبا ،  أمرا   وكتابه وإقدامه وكالمه سننه في تيمية ابن اإلسالم شيخ قوة من شاهدت

 شاهد وأكثر، وقد جمعه في الناسخ يكتبه ما التصنيف من اليوم في يكتب فكان

 (5). عظيما   أمرا   الحرب في قوته من العسكر

 ُثمَّ  َربَُّكمْ  اْسَتْغِفُروا َقْومِ  َو َيا﴿اَلستغفار  إلى قومه دعا لما هود عن تعالى الله قال 

َماءَ  ُيْرِسلِ  إَِليْهِ  ُتوُبوا ا َعَليُْكمْ  السَّ ة   َوَيِزْدُكمْ  ِمْدَرار  تُِكمْ  إَِلى ُقوَّ  أنَّ  لهم فبيَّن[ 56: هود] ﴾ُقوَّ

 أنواع من نوع واَلستغفار، والصحة القوة لجلب سبب أنه اَلستغفار فوائد من

 .الذكر

/ 3حيحة )( وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث الص129/ 9( رواه البيهقي في شعب اإليمان )1)

611) 

 (1931( ومسلم )229( رواه البخاري )6)

 (166( رواه البخاري )3)

 (159/ 5( سنن الترمذي )1)

 (99( الوابل الصيب)ص: 5)
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 الطحن من تواجهه ما، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى ^ وفاطمة عليٌّ  اشتكى ولما 

ُكَما < َأَلَ : لهما فَقاَل ، خادما فسألته المجهد والعمل ا َخيْرٍ  َعَلى َأُدلُّ  َسَأْلُتَما؟ إَِذا ِممَّ

ا َحاَفَسب   َمَضاِجَعُكَما َأَخْذُتَما ا َوَثالَثِيَن، َواْحَمَدا َثالَث  ا َوَثاَلثِيَن، َوَكب َرا َثالَث   َأْرَبع 

 يومه في قوة وجد ذلك على داوم من أن فقيل، (1)َخاِدٍم > ِمنْ  َلُكَما َخيْرٌ  َوَثالَثِيَن، َفُهوَ 

 (6). خادم عن مغنيه

 إذا الجسم بمنزلة صار العبدُ  َفَقَده والروح، فإذا القلب قوُت  فالذكر: القيم ابن قال

 َجَلَس  ثمَّ  الفجرَ  صلى مرة   تيمية ابن اإلسالم شيَخ  وَحضْرُت . قوته وبين بينه ِحيَل 

 غدوتي، ولو هذه: وقال إليَّ  اْلَتَفَت  النهار، ثم انتصاِف  من قريٍب  إلى تعالى اللهَ  يذكرُ 

 (3). قوتي سقطْت  أتغدَّ  لم

 القلوب لصالح سبٌب  وجل عز الله ذكر -

 :القلوب تطمئن الله فبذكر -

ِذينَ ﴿ تعالى  قال هِ  بِِذْكرِ  ُقُلوُبُهمْ  َوَتطَْمِئنُّ  آَمنُوا الَّ ﴾  اْلُقُلوُب  َتطَْمِئنُّ  اللَّهِ  بِِذْكرِ  َأََل  اللَّ

 [66: الرعد]

 :حياتها وبه -
  للقلب فالذكر: القيم ابن قال 

ِ
ْرع َكاْلَماء   بل للزَّ

ِ
. بِهِ  إَِلَّ  َلهُ  َحَياة ََل  للسمك َكاْلَماء

(1) 

ْسالَمِ  َشيَْخ  القلب، وَسِمْعت حياة يورث أنه: الذكر لفوائد ذكره عند ‘وقال    ابْنَ  اإْلِ

ْكرُ : َيُقوُل  َتيِْميَّةَ    ِمثُْل  لِلَْقلِْب  الذ 
ِ
َمِك  الَْماء َمِك  َحاُل  َيُكونُ  َفَكيَْف  لِلسَّ  (1)؟. . الَْماءَ  َفاَرَق  إَذا السَّ

 (5321( رواه البخاري )1)

 (99( الوابل الصيب )ص: 6)

 (16( الوابل الصيب )ص: 3)

 (151( جالء األفهام )ص: 1)
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 خشوع يوجب الله ذكر فإن الذكر عن فتنشأ القلوب قةُ ر فأما: رجب ابن قال
 (6). عنه بالغفلة ويذهب ورقته وصالحه القلب

 (3). وجل عز الله ذكر القلوب جالء جالء، وإن شيء لكل: ÷ الدرداء أبو وقال

هُ  َيْذُكرُ  الَِّذي < َمَثُل : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُموَسى َأبِي وَعنْ    َيْذُكرُ  َلَ  َوالَِّذي َربَّ

ُه، َمَثُل   (1)َوالَمي ِت > الَحي   َربَّ

 َكاأْلَْمَواِت  ِفيَها َوُقُلوَبُهمْ  لُِقُلوبِِهمْ  ُقبُورٌ  اْلَغاِفلِينَ  َأْبَدانَ  َأنَّ  َرْيَب  َوََل : القيم ابن قال

 :ِقيَل  اْلُقبُوِر، َكَما ِفي

 ُقُبورُ  اْلُقُبورِ  َقبَْل  َساُمُهمْ َوَأجْ . . . ُقُلوبِِهمْ  َمْوُت  اللَّهِ  ِذْكرِ  َفنِْسَيانُ 

 (5). ُنُشورُ  النُُّشورِ  َحتَّى َلُهمْ  َوَليَْس . . . ُجُسوِمِهمْ  ِمنْ  َوْحَشةٍ  ِفي َوَأْرَواُحُهمْ 

 أن للعبد تعالى، فينبغي الله ذكر إَل يذيبها َل قسوة القلب ففي: قسوته ويزيل -

 .تعالى الله بذكر قلبه قسوة يداوي

 سعيد، أشكو أبا يا: للحسن قال رجال  أن زياد أبن المعلى عن زيد بن حماد وذكر

 (2). وجل عز الله ذكر بمثل القلوب قسوة أذيبت فما. بالذكر أذبه: قال. قلب قسوة إليك

 الله لتحصيل معية سبٌب  الذكر -

 بِي، َعبِْدي َظن   ِعنْدَ  َأَنا: َتَعاَلى اللَّهُ  َيُقوُل <: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َقاَل : َقاَل  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ  

 (16( الوابل الصيب )ص: 1)

 (13المعارف َلبن رجب )ص:  ( لطائف6)

 (19( الوابل الصيب )ص: 3)

 (2199( رواه البخاري )1)

 (196/ 6( مدارج السالكين )5)

 (91( الوابل الصيب )ص: 2)

www.altawhed.net www.elwaez.com



 َذَكْرُتهُ  َمإلٍَ فِي َذَكَرنِي َنْفِسي، َوإِنْ  فِي َذَكْرُتهُ  َنْفِسهِ  فِي َذَكَرنِي َذَكَرنِي، َفِإنْ  إَِذا َمَعهُ  َوَأَنا 

 (1). >ِمنُْهمْ  َخيْرٍ  َمإلٍَ ِفي

 إَِذا َعبِْدي َمعَ  َأَنا: َقاَل  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  < إِنَّ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي وَعنْ 

َكْت ، َذَكَرنِي ُهوَ   (6). َشَفَتاُه > بِي َوَتَحرَّ

 الجنة غراُس  الله ذكرُ  -

يمِ  اللَّهِ  ُسبَْحانَ : َقاَل  َمنْ  <: ، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ  ^ الله عبد بن َجابِر َعنْ  
 الَعظِ

 (3)>.  نَّةِ الجَ  فِي َنْخَلةٌ  َلهُ  َوبَِحْمِدِه، ُغِرَسْت 

ِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ َمْسُعودٍ  ابْنِ  وَعنْ   بِي ُأْسِرَي  َليَْلةَ  إِْبَراِهيمَ  َلِقيُت  < ملسو هيلع هللا ىلصاللَّ

ُد، َأْقِرْئ  َيا: َفَقاَل  تََك  ُمَحمَّ الَمَ  ِمن ي ُأمَّ ،  َعْذَبةُ  التُّْرَبةِ  َطي بَةُ  الَجنَّةَ  َأنَّ  َوَأْخبِْرُهمْ  السَّ
ِ
الَماء

 (1)>.  َأْكَبرُ  َواللَّهُ  اللَّهُ  إَِلَّ  إَِلهَ  َوََل  لِلَّهِ  َوالَحْمدُ  اللَّهِ  ُسبَْحانَ  ِغَراَسَها ِقيَعاٌن، َوَأنَّ  اَوَأنَّهَ 

 المؤمن به يتلذذ ما وأعظمُ  الدنيا َجنَّةُ  هو -

 للعبد يكن لم شيء، فلو يشبهها َل لذة   األعمال بين من للذكر إن: القيم ابن قال

 (5). به لكفى لقلبه يحصل الذي والنعيم للذاكر الحاصلة اللذة إَل ثوابه من

فيها؟  ما أطيَب  ذاقوا وما منها الدنيا، َخرجوا أهلِ  مساكينُ : شيخ اإلسالم وقال

 (2). تعالى، ومعرفُته، وذكُره اللهِ  محبةُ : فيها؟ قال ما أطيُب  وما: قيل

 (6295( ومسلم )9195( رواه البخاري )1)

 (369/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )519/ 6( رواه أحمد )6)

 (913/ 6( وصححه األلباني في مشكاة المصابيح )3121( َرَواُه الت ْرِمِذّي )3)

 (. 259/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )3126( رواه الترمذي )1)

 (61( الوابل الصيب )ص: 5)

 (16( الوابل الصيب )ص: 2)
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ُدوا: اْلبَْصِريُّ  اْلَحَسنُ  وَقاَل  الَةِ  ِفي: َأْشَياءَ  َثالََثةِ  ِفي َوةَ اْلَحالَ  َتَفقَّ ْكرِ  َوِفي الصَّ  الذ 

 (1). ُمْغَلٌق  اْلَباَب  َأنَّ  َفاْعَلُموا َوإَِلَّ  َوَجْدُتمْ  اْلُقْرآِن، َفِإنْ  َوِقَراَءةِ 

 الشيطان من حصنٌ  الذكر -

ِذينَ  إِنَّ ﴿تعالى:  قال َقْوا الَّ ُهمْ  إَِذا اتَّ يَْطانِ  ِمنَ  َطاِئٌف  َمسَّ ُروا الشَّ  ُهمْ  َفِإَذا َتَذكَّ

 [691: األعراف] ُمبِْصُروَن﴾

ْكرِ : القيم ابن قال يَْطانَ  اْلَعبْدُ  َيْصُرعُ : َوبِالذ  يَْطانُ  َيْصَرعُ  َكَما الشَّ  اْلَغْفَلةِ  َأْهَل  الشَّ

 .َوالن ْسَيانِ 

َلِف  َبْعُض  وَقاَل  نَ  إَِذا: السَّ ْكرُ  َتَمكَّ يَْطانُ  ِمنْهُ  اَدنَ  َفِإنْ  اْلَقلِْب  ِمنَ  الذ   َكَما َصَرَعهُ  الشَّ
نَْسانُ  َيْصَرعُ  يَْطاُن، َفَيْجَتِمعُ  ِمنْهُ  َدَنا إَِذا اإْلِ َياطِينُ  َعَليْهِ  الشَّ : لَِهَذا؟ َفُيَقاُل  َما: َفَيُقوُلونَ  الشَّ

هُ  َقدْ  نِْسيُّ  َمسَّ  (6). اإْلِ

ُجُل  َخَرَج  اإِذَ : <َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأنَّ ÷  َمالٍِك  بْنِ  َأَنسِ  وَعنْ   اللَّهِ  بِْسمِ  َفَقاَل  َبيْتِهِ  ِمنْ  الرَّ

لُْت  ةَ  َوََل  َحْوَل  اللَِّه، ََل  َعَلى َتَوكَّ ُهِديَت، َوُكِفيَت، : ِحينَِئذٍ  ُيَقاُل : بِاللَِّه، َقاَل  إَِلَّ  ُقوَّ

ى يَت، َفتََتنَحَّ
َياطِيُن، َفَيُقوُل  َلهُ  َوُوقِ  َوُكِفَي  ُهِدَي  َقدْ  بَِرُجلٍ  َك لَ  َكيَْف : آَخرُ  َشيَْطانٌ  َلهُ  الشَّ

 (3). >َوُوقَِي؟ 

ْكرِ  َشَرِف  فِي َوَيْكِفي -   :بَِأْهلِهِ  َمالَئَِكتَهُ  ُيبَاِهي اللَّهَ  َأنَّ : الذ 
 < َما: َأْصَحابِِه، َفَقاَل  ِمنْ  َحلَْقةٍ  َعَلى َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  أن ÷عن معاوية 

َعَليْنَا،  بِهِ  لإِلِْْسالَِم، َوَمنَّ  َهَداَنا َما َعَلى َوَنْحَمُدهُ  اللهَ  َنْذُكرُ  َجَلْسنَا: َقاُلوا َأْجَلَسُكْم؟ >

 َلمْ  إِن ي < َأَما: َذاَك، َقاَل  إَِلَّ  َأْجَلَسنَا َما َواللهِ : َقاُلوا َذاَك؟ > إَِلَّ  َأْجَلَسُكمْ  َما < آللَّهِ : َقاَل 

 (392/ 6( مدارج السالكين )1)

 (392/ 6( مدارج السالكين)6)

 (116/ 1في صحيح الجامع )( وصححه األلباني 5995( رواه أبو داود )3)

www.altawhed.net www.elwaez.com



 بُِكمُ  ُيَباِهي َوَجلَّ  َعزَّ  اللهَ  َفَأْخَبَرنِي، َأنَّ  ِجبِْريُل  َأَتانِي َلُكْم، َوَلِكنَّهُ  ُتْهَمة   َأْسَتْحلِْفُكمْ 

 (1)اْلَمالَِئَكَة >

 السيئاِت  وتكفيرِ  الحسناِت  وتحصيلِ  الدرجاِت  لرفعِ  سبٌب  اللهِ  ذكرُ  -

اكِِرينَ ﴿تعالى  قال ا اللَّهَ  َوالذَّ اكَِراِت  َكثِير  ا َمْغِفَرة   َلُهمْ  اللَّهُ  َأَعدَّ  َوالذَّ ا َوَأْجر  يم 
 ﴾َعظِ

 [35: األحزاب]

 َلَ  اللَُّه، َوْحَدهُ  إَِلَّ  إَِلهَ  َلَ : َقاَل  َمنْ : <َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ  

  ُكل   َعَلى الَحْمُد، َوُهوَ  َوَلهُ  الُملُْك  َلُه، َلهُ  َشِريَك 
ٍ
ٍة، َكانَ  ِماَئةَ  َيْومٍ  َقِديٌر، ِفي َشْيء  َلهُ  ْت َمرَّ

ا َلهُ  َسي َئٍة، َوَكاَنْت  ِماَئةُ  َعنْهُ  َحَسنٍَة، َوُمِحَيْت  ِماَئةُ  َلهُ  ِرَقاٍب، َوُكتَِبْت  َعْشرِ  َعْدَل   ِمنَ  ِحْرز 

يَْطانِ  ا بَِأْفَضَل  َأَحدٌ  َيأِْت  ُيْمِسَي، َوَلمْ  َحتَّى َذلَِك  َيْوَمهُ  الشَّ  َأْكَثرَ  َعِمَل  َأَحدٌ  بِِه، إَِلَّ  َجاءَ  ِممَّ

 (6)>َذلَِك  ِمنْ 

 َوبَِحْمِدِه، ِفي اللَّهِ  ُسبَْحانَ : َقاَل  َمنْ : <َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي وَعنْ  

ٍة، ُحطَّْت  ِماَئةَ  َيْومٍ   (3)>الَبْحرِ  َزَبدِ  ِمثَْل  َكاَنْت  َخَطاَياُه، َوإِنْ  َمرَّ

 َأَحُدُكمْ  < َأَيْعِجزُ : َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اللهِ  ُسولِ رَ  ِعنْدَ  ُكنَّا: َقاَل  ÷ وقاصٍ  أبي بن سعد وعن 

 َأْلَف  َأَحُدَنا َيْكِسُب  َكيَْف : ُجَلَساِئهِ  ِمنْ  َساِئٌل  َفَسَأَلهُ  َحَسنٍَة؟ > َأْلَف  َيْومٍ  َيْكِسَب، ُكلَّ  َأنْ 

يئٍَة > َأْلُف  َعنْهُ  طُّ ُيحَ  َحَسنٍَة، َأوْ  َأْلُف  َلهُ  َتْسبِيَحٍة، َفُيْكَتُب  ِماَئةَ  < ُيَسب ُح : َحَسنٍَة؟ َقاَل 
 (1)َخطِ

 اللِه، َواْلَحْمدُ  ُسبَْحانَ  َأُقوَل  < أَلَنْ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ  

ا إَِليَّ  َأْكَبُر، َأَحبُّ  اللُه، َواللهُ  إَِلَّ  إَِلهَ  لِلَِّه، َوََل  ْمُس > َعَليْهِ  َطَلَعْت  ِممَّ  (5)الشَّ

 (6991( رواه مسلم )1)

 (6291( ومسلم )3693( رواه البخاري )6)

 (6291( ومسلم )2195( رواه البخاري )3)

 (6296( رواه مسلم )1)

 (6295( رواه مسلم )5)
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الل َساِن،  َعَلى َخِفيَفَتانِ  < َكلَِمَتانِ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ÷ ُهَريَْرةَ  يَأبِ  وَعنْ  

ْحَمِن، ُسبَْحانَ  إَِلى الِميَزاِن، َحبِيبََتانِ  ِفي َثِقيَلَتانِ  الَعظِيِم  اللَّهِ  َوبَِحْمِدِه، ُسبَْحانَ  اللَّهِ  الرَّ

<(1) 

 ؟الله بذكر الذاكر ينتفع متى: قاعدة
 ِمن َوَكانَ ( 6)، الل َسانَ  اْلقلُب  ِفيهِ  واطأ َما(1) وأنفُعه الّذكرِ  َوأفضُل : القيم ابن قال

ة اأْلَْذَكار  (6). ومقاصَده َمَعانِيه الذاكرُ  َوشِهدَ (3)، النََّبِويَّ

 فمن. وجل عز الله بذكر التلبس عند مراعاتها ينبغي التي اآلداب من كثير هناك

 :اباآلد هذه

 َل عمل وكل، األعمال لقبول األول الشرط هو إذ، تعالى لله اإلخالص: أوَل  

 .صاحبه يضرُّ  قد منه، بل ترجى فائدة َل فيه إخالَص 

 الذكر من المقصود هو إذ والتدبر القلب استحضار: ثانيا  

 هو يكون أن فينبغي، القلب حضورُ  الذكر من المرادُ : األذكار كتاب في النووي قال

 الذكر في معناه؛ فالتدُبر يذكر، ويتعقل ما تحصيله، ويتدبر على الذاكر، فيحرص دُ مقصو

 (3). المقصود المعنى في القراءة، َلشتراكهما في مطلوٌب  هو مطلوٌب، كما

 أن كرهت إني: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال وقد -مستحب وهذا- طهارة على الله يذكر أن: ثالثا  

 (1). طهارة ىعل قال أو طهر على إَل وجل عز الله أذكر

 (6291( ومسلم )2266( رواه البخاري )1)

 (196( الفوائد َلبن القيم )ص: 6)

 . (15( األذكار للنووي )ص: 3)

 (. 165/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )19( رواه أبو داود )1)
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 فمه في كان نظيفا ، فإن فمه الصفات، فيكون أكمل على الذاكر يكون أن فينبغي

 .حسن أدب ذلك عند الفم لسانية، فتنظيف عبادة الذكر بالسواك؛ ألن أزاله تغير

ذلك،  وغير الصالة كمعقبات فيه معين عدد تحديد أو بتقييد الشرع جاء ما: رابعا  

 .الشرع به اءج بما فيه التقيد فينبغي

 َواْذُكر: ﴿تعالى الله قالبليغا ،  جهرا   به الجهر وعدم بالذكر الصوت خفض: خامسا  

َك  بَّ عا   َنْفِسَك  ِفي رَّ : كثير ابن قال، [695: ]األعراف﴾اْلَقْولِ  ِمنَ  اْلَجْهرِ  َوُدونَ  َوِخيَفة   َتَضرُّ

 .بليغا   وجهرا   نداء   يكون َل الذكر يكون أن يستحب وهكذا

 الهالل؟ رأى إذا ما يقول

 َأِهلَّهُ  اللُهمَّ  <: اْلِهالَل، َقاَل  َرَأى إَِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأنَّ  ÷ اللهِ  ُعبَيْدِ  بْنِ  عن َطلَْحةَ 

الَمةِ  بِاْلُيْمنِ  َعَليْنَا يَماِن، َوالسَّ ْسالِم، َرب ي َواإْلِ َك  َواإْلِ  (1)اللُه >.  َوَربُّ

 التهنئة بدخول شهر رمضاناَلستبشار و

رُ  إذا دخل شهر رمضان ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَل  ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي َعنْ   َأْصَحاَبهُ  ُيَبش 

 َأْبَواُب  ِفيهِ  ِصَياَمُه، ُتْفَتُح  َعَليُْكمْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َفَرَض  ُمَباَركٌ  َشْهرٌ  َرَمَضانُ  < َأَتاُكمْ  :َيُقوُل 

، وَ 
ِ
َماء يَاطِيِن، لِلَّهِ  َمَرَدةُ  ِفيهِ  اْلَجِحيِم، َوُتَغلُّ  َأْبَواُب  ِفيهِ  ُتْغَلُق السَّ  َألِْف  ِمنْ  َخيْرٌ  َليَْلةٌ  ِفيهِ  الشَّ

 (6)ُحِرَم >.  َفَقدْ  َخيَْرَها ُحِرمَ  َشْهٍر، َمنْ 

 ما يقول إذا أفطر؟

( وصححه األلباني بشواهده في تخريج الكلم الطيب )ص: 3151( والترمذي )126/ 1( رواه أحمد )1)

136) 

 (96/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )169/ 1( والنسائي )639/ 6( رواه أحمد )6)
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 َواْبَتلَِّت  الظََّمأُ  َذَهَب < : َقاَل  َأْفَطرَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َكانَ : قال، ^ عن ابن عمر

 (1)اللَُّه >.  َشاءَ  إِنْ  اأْلَْجرُ  اْلُعُروُق، َوَثَبَت 

 ما يقول إذا سابه أحد أو قاتله؟

 أحدكم، فال صوم يوم كان < إذاملسو هيلع هللا ىلص  الله رسول قال: قال، ÷ عن أبي هريرة

 (6)>.  صائم امرؤ إني: قاتله، فليقل أو أحد سابه فإن، يصخب وَل يومئذ يرفث

 ما يقول إذا أفطر عند قوم؟

 < َأْفَطرَ : َقاَل  َبيٍْت  َأْهلِ  ِعنْدَ  َأْفَطرَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : َقاَل  ÷ َمالٍِك  بْنِ  َأنَسِ  َعنْ 

اِئُمونَ  ِعنَْدُكمُ  َلْت ، األَْبَرارُ  َطَعاَمُكمُ  َوَأَكَل ، الصَّ  (3). اْلَمالَِئَكُة > َعَليُْكمُ  َوَتنَزَّ

 ح صالة الليل؟ما يقول إذا افتت

، ’اْلُمْؤِمنِيَن  ُأمَّ  َعاِئَشةَ  َسَأْلُت : ، قالعوف بن الرحمن عبد بن سلمة عن أبي

  بَِأي  
ٍ
يِْل؟ َقاَلْت  ِمنَ  َقامَ  إَِذا َصالََتهُ  َيْفَتتُِح  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َنبِيُّ  َكانَ  َشْيء  اللَّيْلِ  ِمنَ  َقامَ  إَِذا َكانَ : اللَّ

َماَواِت  َجبَْراِئيَل، َوِميَكاِئيَل، َوإِْسَرافِيَل، َفاطِرَ  َربَّ  < اللُهمَّ : َصالََتهُ  اْفَتَتَح  َواأْلَْرِض،  السَّ

َهاَدِة، َأنَْت  اْلَغيِْب  َعالِمَ   لَِما َيْخَتِلُفوَن، اْهِدنِي ِفيهِ  َكاُنوا ِفيَما ِعَباِدكَ  َبيْنَ  َتْحُكمُ  َوالشَّ

 (1). ُمْسَتِقيٍم > ِصَراطٍ  إَِلى َتَشاءُ  َمنْ  ْهِديتَ  بِِإْذنَِك، إِنََّك  اْلَحق   ِمنَ  ِفيهِ  اْخُتلَِف 

 ما يقول إذا قام يتهجد من الليل؟

دُ  اللَّيْلِ  ِمنَ  َقامَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : َقاَل ، ^ َعبَّاسٍ  عن ابْنَ   . وفي لفظ مسلمَيَتَهجَّ

الَةِ  إَِلى َقامَ  ﴿ إَِذا يِْل ﴾ َجْوِف  ِمنْ  الصَّ َمَواِت  َقي مُ  َأنَْت  الَحْمدُ  َلَك  اللَُّهمَّ  <: َقاَل  اللَّ  السَّ

، َوَلَك  َوَمنْ  َواألَْرضِ  َمَواِت  ُملُْك  َلَك  الَحْمدُ  ِفيِهنَّ ، َوَلَك  َوَمنْ  َواألَْرضِ  السَّ  ِفيِهنَّ

 (161/ 9( وحسنه األلباني في صحيح أبي داود )6359)( رواه أبو داود 1)

 (1151( ومسلم )1991( رواه البخاري )6)

 (655/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3651( وأبو داود )116/ 3( رواه أحمد )3)

 (999( رواه مسلم )1)
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َمَواِت  ُنورُ  َأنَْت  الَحْمدُ  ، َوَلَك  َوَمنْ  َواألَْرضِ  السَّ َمَواِت  َملُِك  َأنَْت  الَحْمدُ  ِفيِهنَّ  السَّ

، َولَِقاُؤكَ  َوَوْعُدكَ  الَحقُّ  َأنَْت  الَحْمدُ  األَْرِض، َوَلَك وَ  ، َوَقْوُلَك  الَحقُّ ، َوالَجنَّةُ  َحقٌّ  َحقٌّ

، َوالنَّارُ  ، َوالنَّبِيُّونَ  َحقٌّ دٌ  َحقٌّ ، َوُمَحمَّ اَعةُ  ملسو هيلع هللا ىلص َحقٌّ ، َوالسَّ ، اللَُّهمَّ  َحقٌّ َأْسَلْمُت،  َلَك  َحقٌّ

لُْت، َوإَِليَْك تَ  آَمنُْت، َوَعَليَْك  َوبَِك   َحاَكْمُت، َفاْغِفرْ  َخاَصْمُت، َوإَِليَْك  َأَنبُْت، َوبَِك  َوكَّ

ْمُت  َما لِي ْرُت، َوَما َوَما َقدَّ ُم، َوَأنَْت  َأْعَلنُْت، َأنَْت  َوَما َأْسَرْرُت  َأخَّ ُر، َلَ  الُمَقد   إَِلهَ  الُمَؤخ 

ةَ  َوَلَ  َحْوَل  َوَلَ  َأنَْت  إَِلَّ   (1)اللَِّه >. بِ  إَِلَّ  ُقوَّ

 ما يقول إذا استفتح الصلوات المكتوبات؟ 

الَِة  إَِلى َقامَ  إَِذا َكانَ  َأنَّهُ ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسولِ  َعنْ ، ÷ َطالٍِب  َأبِي بْنِ  َعلِي   َعنْ  الصَّ

ْهُت : المكتوبة، َقاَل  َماَواِت  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِهَي  < َوجَّ ا، َوَما َواأْلَْرَض  السَّ  ِمنَ  َأَنا َحنِيف 

َلُه،  َشِريَك  اْلَعاَلِميَن، ََل  َرب   لِلَّهِ  َصالَتِي، َوُنُسِكي، َوَمْحَياَي، َوَمَماتِي اْلُمْشِركِيَن، إِنَّ 

 َرب ي، َوَأَنا َأنَْت ، َأنَْت  إَِلَّ  إَِلهَ  ََل  اْلَملُِك  َأنَْت  اْلُمْسلِِميَن، اللُهمَّ  ِمنَ  َوَأَنا ُأِمْرُت  َوبَِذلَِك 

هُ  ُذُنوبِي لِي بَِذنْبِي، َفاْغِفرْ  َنْفِسي، َواْعَتَرْفُت  ْمُت َعبُْدَك، َظلَ  ا، إِنَّ ُنوَب  َيْغِفرُ  ََل  َجِميع   الذُّ

 َسي ئََها َعن ي َأنَْت، َواْصِرْف  إَِلَّ  أِلَْحَسنَِها َيْهِدي ََل  اأْلَْخالَِق  أِلَْحَسنِ  َأنَْت، َواْهِدنِي إَِلَّ 

رُّ  ِفي ُكلُّهُ  َواْلَخيْرُ  َوَسْعَدْيَك  َأنَْت، َلبَّيَْك  َلَّ إِ  َسي َئَها َعن ي َيْصِرُف  ََل   َليَْس  َيَدْيَك، َوالشَّ

 (6)إَِليَْك >.  َوَأُتوُب  َوَتَعاَليَْت، َأْسَتْغِفُركَ  َوإَِليَْك، َتَباَرْكَت  بَِك  إَِليَْك، َأَنا

 ما يقول إذا ركع؟

 (929( ومسلم )1169( رواه البخاري )1)

 (921( وأبو داود )991( رواه مسلم )6)
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 َعنْ ، يقول هذا الدعاء(، مرات ثالث) العظيم ربي سبحان: الركوع في يقول بعدما
َرَكْعُت،  َلَك  < اللُهمَّ : َقاَل  َرَكعَ  َكاَن إَِذا َأنَّهُ ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسولِ  َعنْ ، ÷ َطالٍِب  َأبِي بْنِ  َعلِي  

ي، َوَعظِْمي، َوَعَصبِي >.  َلَك  َأْسَلْمُت، َخَشعَ  آَمنُْت، َوَلَك  َوبَِك   (1)َسْمِعي، َوَبَصِري، َوُمخ 

 < ُسبُّوٌح  َوُسُجوِدهِ  ُرُكوِعهِ  ِفي: َيُقوُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأنَّ  ’ وعن َعائَِشةَ 

وٌس، َربُّ  وِح > اْلَمالَِئَكةِ  ُقدُّ  (6). َوالرُّ

 ما يقول إذا رفع من الركوع؟

، الحمد ولك ربنا اللهم، حمده لمن الله سمع: " قائال  الركوع من يرفع بعدما
 َرأَْسهُ  َرَفعَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَل ، ÷ الُْخْدِري   يدٍ َسعِ  َأبِي َعنْ ، يقول هذا الدعاء

ُكوعِ  ِمنَ  نَا <: َقاَل  الرُّ َماَواِت  ِمْلءُ  اْلَحْمدُ  َلَك  َربَّ   ِمنْ  ِشئَْت  َما َواأْلَْرِض، َوِمْلءُ  السَّ
ٍ
َبْعُد،  َشْيء

  َأْهَل 
ِ
نَااْلَعبُْد، وَ  َقاَل  َما َواْلَمْجِد، َأَحقُّ  الثَّنَاء  ُمْعطَِي  َأْعَطيَْت، َوََل  لَِما َمانِعَ  ََل  اللُهمَّ : َعبْدٌ  َلَك  ُكلُّ

 (3)>.  اْلَجدُّ  ِمنَْك  اْلَجد   َذا َينَْفعُ  َمنَْعَت، َوََل  لَِما

 ما يقول إذا سجد؟

 َعلِي   َعنْ ، يقول هذا الدعاء، (مرات ثالث" )األعلى ربي سبحان" : السجود في يقول بعدما

 آَمنُْت، َوَلَك  َسَجْدُت، َوبَِك  َلَك  < اللُهمَّ : كان يقولَسَجَد  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول الله، ÷ طَالٍِب  أَبِي بْنِ 

َرُه، َوَشقَّ  لِلَِّذي َوْجِهي َأْسَلْمُت، َسَجدَ   (1)الَْخالِِقيَن >.  أَْحَسنُ  اللهُ  َوَبَصَرُه، َتبَاَركَ  َسْمَعهُ  َخَلَقُه، َوَصوَّ

 ليم؟ما يقول بين التشهد والتس

 (991( رواه مسلم )1)

 (169( رواه مسلم )6)

 (199( رواه مسلم )3)

 (991( رواه مسلم )1)
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دِ  َبيْنَ  كان َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول الله ، ÷ َطالٍِب  َأبِي بْنِ  َعلِي   َعنْ  < : َوالتَّْسلِيمِ  التََّشهُّ

ْمُت  َما لِي اْغِفرْ  اللُهمَّ  ْرُت، َوَما َوَما َقدَّ  َأنَْت  َأْسَرْفُت، َوَما َأْعَلنُْت، َوَما َوَما َأْسَرْرُت  َأخَّ

مُ اْلمُ  ِمن ي، َأنَْت  بِهِ  َأْعَلمُ  ُر، ََل  َوَأنَْت  َقد   (1). َأنَْت > إَِلَّ  إَِلهَ  اْلُمَؤخ 

 ما يقرأ في صالة الوتر؟

ْكَعةِ  ِفي اْلِوْترِ  ِفي < ُيْقَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَل ، ÷ َكْعٍب  بْنِ  ُأَبي   َعنْ    اأْلُوَلى الرَّ

ْكَعةِ  َوِفي، اأْلَْعَلى ﴾ َرب َك  اْسمَ  بِـــ ﴿ َسب ِح  َها َيا بِــ ﴿ ُقْل  الثَّانِيَةِ  الرَّ  اْلَكاِفُروَن ﴾، َوفِي َأيُّ

ْكَعةِ   (6)آِخِرِهنَّ >.  ِفي إَِلَّ  ُيَسل مُ  َأَحٌد ﴾، َوََل  اللهُ  ُهوَ  بِـــ ﴿ ُقْل  الثَّالَِثةِ  الرَّ

 ما يقول في قنوت الوتر؟

َمنِي: ^ َعلِي   بْنُ  اْلَحَسنُ  َقاَل   < اللَُّهمَّ : اْلِوتْرِ  ُقنُوِت  ِفي وُلُهنَّ َأقُ  َكلَِماٍت  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل  َعلَّ

نِي ِفيَمنْ  َهَدْيَت، َوَعاِفنِي ِفيَمنْ  اْهِدنِي يَْت، َوَباِركْ  ِفيَمنْ  َعاَفيَْت، َوَتَولَّ َأْعَطيَْت،  ِفيَما لِي َتَولَّ

 َمنْ  َيِعزُّ  َواَليَْت، َوََل  َمنْ  لُّ َيذِ  ََل  َعَليَْك، َوإِنَّهُ  ُيْقَضى َوََل  َتْقِضي َقَضيَْت، إِنََّك  َما َشرَّ  َوِقنِي

نَا َعاَدْيَت، َتَباَرْكَت   (3)َوَتَعاَليَْت >.  َربَّ

 الوتر؟ من السالم عقب ما يقول

 < ُسبَْحانَ : َقاَل  َسلََّم من الوتر إَِذا َكانَ  َأنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ  ÷ َكْعٍب  بْنِ  ُأَبي   َعنْ  

وسِ  اْلَملِِك  وسِ  اْلَملِِك  ُسبَْحانَ ، اْلُقدُّ وِس> اْلَملِِك  ُسبَْحانَ ، اْلُقدُّ  بَِها َوَرَفعَ ، اْلُقدُّ

 (4). َصْوَتهُ 

 ما يقول و يدعو إذا وافق ليلة القدر؟ 

 (991( رواه مسلم )1)

 (315/ 1( وصححه األلباني في صحيح النسائي )635/ 3( رواه النسائي )6)

 (126/ 5( وصححه األلباني في صحيح أبي داود )1165( رواه أبو داود )3)

 (192/ 3( رواه أحمد )1)

 (396/ 1( وصححه األلباني في صحيح النسائي )635/ 3النسائي )و
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 َما الَقْدرِ  َليَْلةُ  َليَْلةٍ  َأيُّ  َعلِْمُت  إِنْ  َأَرَأْيَت  اللَّهِ  َرُسوَل  َيا: ُقلُْت : َقاَلْت ، ’ َعائَِشةَ  َعنْ 

 (1). َعن ي > َفاْعُف  اْلَعْفوَ  ُتِحبُّ  ُعُفوٌّ  إِنََّك  اللَُّهمَّ : ُقولِي <: َقاَل فِيَها؟  َأُقوُل 

 التالوة؟ سجود في يقول ما

 < َسَجدَ : اْلُقْرآنِ  ُسُجودِ  ِفي َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَلْت  ’ َعائَِشةَ  َعنْ 

تِِه >.  بَِحْولِهِ َوَبَصَرُه،  َسْمَعهُ  َخَلَقُه، َوَشقَّ  لِلَِّذي َوْجِهي  (6)َوُقوَّ

اْلَباِرَحَة،  َرَأْيُت  إِن ي: َفَقاَل  َرُجٌل  َفَأَتاهُ ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   ِعنْدَ  ُكنُْت : َقاَل ، ^ َعبَّاسٍ  ابْنِ  وَعنِ 

ْجَدةَ  َشَجَرٍة، َفَقَرأُْت  َأْصلِ  إَِلى ُأَصل ي النَّاِئُم، َكَأن ي َيَرى ِفيَما  َفَسَجْدُت، َفَسَجَدِت  السَّ

َجَرةُ  ُهمَّ : َتُقوُل  لُِسُجوِدي، َفَسِمْعُتَها الشَّ ا، َواْكُتْب  بَِها َعن ي اْحُططْ  < اللَّ ا،  بَِها لِي ِوْزر  َأْجر 

ا > ِعنَْدكَ  لِي َواْجَعلَْها ْجَدةَ  َقَرأَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َفَرَأْيُت : َعبَّاسٍ  ابْنُ  َقاَل ، ُذْخر  َفَسَجَد،  السَّ

ِذي ِمثَْل  ُسُجوِدهِ  ِفي َيُقوُل  َفَسِمْعُتهُ  ُجُل  َأْخَبَرهُ  الَّ َجَرِة.  َقْولِ  َعنْ  الرَّ  (3)الشَّ

 أَل أدلك على أبواب الخير؟. . . .

 ؟. . . .أَل أدلك على معقبات َل َيِخيُب َقائُِلُهنَّ 

َباٌت < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل اللِه ، ÷ َعْن َكْعِب بِْن ُعْجَرةَ  ََل َيِخيُب َقاِئُلُهنَّ ُدُبَر ُمَعق 

، َوَأْرَبٌع َوَثالَُثوَن  ، َوَثالٌَث َوَثالَُثوَن َتْحِميَدة  ُكل  َصالٍَة َمْكُتوَبٍة، َثالٌَث َوَثالَُثوَن َتْسبِيَحة 

 (1)>.  َتْكبِيَرة  

 ما تبلغ به السبْق؟. . .أَل أدلك على 

 (1996/ 9( وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة )3513( رواه الترمذي )1)

 (159/ 5( وصححه األلباني في صحيح أبي داود )1111( وأبو داود )39/ 2( رواه أحمد)6)

 (193/ 2ني في السلسلة الصحيحة )( وحسنه األلبا1953( وابن ماجه )599( رواه الترمذي )3)

 (592( رواه مسلم )1)
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َأَفالَ ُأَعل ُمُكْم َشيْئ ا < : ُفَقَراء اْلُمَهاِجِرينَ ل َقاُل ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللِه  ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ 

ُتْدِرُكوَن بِِه َمْن َسَبَقُكْم َوَتْسبُِقوَن بِِه َمْن َبْعَدُكْم؟ َوََل َيُكوُن َأَحٌد َأْفَضَل ِمنُْكْم إَِلَّ َمْن 

 ُتَسب ُحوَن، َوُتَكب ُروَن، < : َقاُلوا: َبَلى، َيا َرُسوُل اللِه َقاَل >.  َصنََع ِمثَْل َما َصنَْعُتمْ 

ة   ا َوَثالَثِيَن َمرَّ  (1)>.  ُدُبَر ُكل  َصالٍَة َثالَث 

 ما تغفر به الذنوب؟. . .أَل أدلك على 

ا  قال <ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسوِل اللِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  َمْن َسبََّح اللَه ِفي ُدُبِر ُكل  َصالٍَة َثاَلث 

ا َوَثالَثِيَن، َفتْلَِك تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن،  َوَثالَثِيَن، َوَحِمدَ  ا َوَثالَثِيَن، َوَكبََّر اللَه َثالَث  اللَه َثالَث 

َوَقاَل: َتَماَم اْلِماَئِة: ََل إَِلَه إَِلَّ اللُه َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُملُْك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى 

 َقِديٌر ُغِفَرْت 
ٍ
 (6)>. َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمثَْل َزَبِد اْلَبْحِر ُكل  َشْيء

 أفضل ما تعوذ به المتعوذون؟. . . .أَل أدلك على 

ُذ بِِه < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللِه ، ÷ َعْن ُعْقبََة بِْن َعاِمرٍ  َأََل ُأْخبُِرَك بَِأْفَضِل َما َيَتَعوَّ

ُذوَن ُقْل َأُعوُذ بَِرب  الْ   (3)>.  َفَلِق َوُقْل َأُعوُذ بَِرب  النَّاسِ اْلُمَتَعو 

 عمل أرفع درجة من الصالة والصيام؟. . . .أَل أدلك على 

 
ِ
ْرَداء ِه ، ÷ َعْن َأبِي الدَّ َأََل ُأْخبُِرُكْم بَِأْفَضَل ِمْن َدَرَجِة < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

َدَقِة؟  الَِة َوالصَّ َياِم َوالصَّ ِه َقاَل: َقاُلوا: بَ >. الص  إِْصالَُح َذاِت اْلَبيِْن، < َلى، َيا َرُسوَل اللَّ

 (1)>.  َوَفَساُد َذاِت اْلَبيِْن اْلَحالَِقةُ 

 دعاء لتفريج الكرب؟. . . .أَل أدلك على 

 (595( رواه مسلم )1)

 (599( رواه مسلم )6)

 (592/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )913( رواه الطبراني )3)

 (592/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1919( رواه أبو داود )1)
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ا ِعنَْد َرُسوِل اللِه ، ÷ بن أبي وقاص َسْعدعن  َأََل < َقاَل: ف ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكنَّا ُجُلوس 

 
ٍ
َج َعنُْه؟ ُأْخبُِرُكْم، بَِشْيء نْيَا َدَعا بِِه ُفر   الدُّ

ِ
َفِقيَل >. إَِذا َنَزَل بَِرُجٍل ِمنُْكْم َكْرٌب َأْو َبالٌَء ِمَن َبالَء

 (1)>.  ُدَعاُء ِذي النُّوِن: ََل إَِلَه إَِلَّ َأنَْت ُسبَْحاَنَك إِن ي ُكنُْت ِمَن الظَّالِِمينَ < َلُه: َبَلى، َقاَل: 

 لعبد على النار؟. . . . .ما يحرم اأَل أدلك على 

>. َأََل ُأْخبُِرُكْم بَِمْن َيْحُرُم َعَلى النَّاِر؟ < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعِن ابِْن َمْسُعودٍ 

 (6)>.  ُكلُّ َهي ٍن َلي ٍن َقِريٍب َسْهلٍ < َقاُلوا: َبَلى َيا َرُسوَل اللِه، َقاَل: 

 باب من أبواب الجنةأَل أدلك على 

َك َعَلى َباٍب ِمْن َأْبَواِب < : له َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص يِْس ْبِن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، َأنَّ النَّبِيَّ َعْن قَ  َأََل َأُدلُّ

َة إَِلَّ بِاللَّهِ < ُقلُْت: َبَلى؟ َقاَل: >. الَجنَِّة؟   (3)>.  ََل َحْوَل َوََل ُقوَّ

 أَل أدلك على غراس الجنة؟. . . . .

ا، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص نَّ َرُسوَل اللَّهِ أَ ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  َيا َأَبا < َمرَّ بِِه َوُهَو َيْغِرُس َغْرس 

ِذي َتْغِرُس؟  ا لِي، َقاَل: >. ُهَرْيَرَة، َما الَّ َك َعَلى ِغَراٍس َخيٍْر َلَك ِمْن < ُقلُْت: ِغَراس  َأََل َأُدلُّ

َحاَن اللَِّه، َواْلَحْمُد لِلَِّه، َوََل إَِلَه إَِلَّ اللَُّه، ُقْل: ُسبْ  <َقاَل: َبَلى َيا َرُسوَل اللَِّه، َقاَل: >. َهَذا؟ 

ُه َأْكَبُر، ُيْغَرْس َلَك بُِكل  َواِحَدٍة َشَجَرٌة ِفي اْلَجنَِّة   (1)>. َواللَّ

 كنز من كنوز الجنة؟. . . . أَل أدلك على

َك َعلَ < : قال له ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِّي أنَّ ، ÷َعْن َأبِي ُموَسى  ى َكلَِمٍة ِهَي َكنٌْز ِمْن ُكنُوِز َأََل َأُدلُّ

َة إَِلَّ بِاللَّهِ   (5)>.  الَجنَِّة؟ ََل َحْوَل َوََل ُقوَّ

 (596/ 1ي في صحيح الجامع )( وصححه األلبان19112( رواه النسائي )1)

 (599/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )19526( رواه الطبراني )6)

 (599/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3561( رواه الترمذي )3)

 (519/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3699( رواه ابن ماجه )1)

 (2361( رواه البخاري )5)
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 أَل أدلك على سيد اَلستغفار؟. . . .

ادِ بِْن أَْوسٍ   َأََل َأُدلَُّك َعَلى َسي ِد اَِلْستِْغَفاِر: اللَُّهمَّ َأنَْت < َقاَل َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ : ÷ َعْن َشدَّ

َك ِمْن َرب ي، ََل إَِلَه إَِلَّ َأنَْت، َخَلْقتَنِي َوَأنَا َعبُْدَك، َوَأنَا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْستََطْعُت، َأُعوُذ بِ 

، َوَأْعتَِرُف بُِذُنوبِي، َفاْغِفْر لِي ُذُنوبِي إِنَُّه ََل َيغْ  ِفُر َشر  َما َصنَْعُت، َوَأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَليَّ

ُنوَب إَِلَّ أَنَْت، ََل َيُقوُلَها أََحُدُكْم ِحيَن ُيْمِسي َفيَأْتِي َعَليِْه َقَدٌر َقبَْل َأْن ُيْصبَِح إَِلَّ َوَجبَ  ْت َلُه الذُّ

 (1)>. ُة الَجنَُّة، َوََل َيُقوُلَها ِحيَن ُيْصبُِح َفيَأْتِي َعَليِْه َقَدٌر َقبَْل أَْن ُيْمِسَي إَِلَّ َوَجبَْت َلُه الَجنَّ 

 أَل أدلك على ما هو أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار؟. . . .

َأَفالَ َأُدلَُّك َعَلى َما ُهَو َأْكثَُر ِمْن ذِْكِرَك اللَه اللَّيَْل  <: له َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ أنَّ ÷  َعْن َأبِي ُأَماَمةَ 

َق، َواْلَحْمُد لِلَِّه ِمْلَء َما َخَلَق، َواْلَحْمُد لِلَِّه َعَدَد َما َمَع النََّهاِر؟ َتُقوُل: اْلَحْمُد لِلَِّه َعَدَد َما َخلَ 

ِه َعَدَد َما َأْحَصى كِتَاُبُه، َواْلَحْمُد لِلَِّه ِمْلَء َما  َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض، َواْلَحْمُد لِلَّ فِي السَّ

، وَ 
ٍ
، َوُتَسب ُح اللَه ِمثَْلُهنَّ َأْحَصى كِتَاُبُه، َواْلَحْمُد لِلَِّه َعَدَد ُكل  َشْيء

ٍ
ِه ِمْلَء ُكل  َشْيء  اْلَحْمُد لِلَّ

 .<(6) 

 . . .؟. أَل أدلك على خير لك من خادم
ا َوَشَكِت اْلَعَمَل،  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتِت النَّبِيَّ ، ’ َأنَّ َفاطَِمةَ ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  َتْسَأُلُه َخاِدم 

ِك َعَلى َما ُهوَ < : َفَقاَل  ا َوَثالَثِيَن، َوَتْحَمِديَن  َأََل َأُدلُّ َخيٌْر َلِك ِمْن َخاِدٍم؟ ُتَسب ِحيَن َثالَث 

ا َوَثالَثِيَن، ِحيَن َتأُْخِذيَن َمْضَجَعِك  ا َوَثالَثِيَن، َوُتَكب ِريَن َأْرَبع   (3)>.  َثالَث 

 . . .؟. َأََل ُأَعل ُمَك َكلَِماٍت َتُقوُلَها إَِذا َأَويَْت إَِلى فَِراِشَك  

 (3393( والترمذي )2392ري )( رواه البخا1)

 (519/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )9939( والطبراني )9961( رواه النسائي )6)

 (6966( رواه مسلم )3)
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 بِْن َعاِزٍب عَ 
ِ
ِه ، ÷ ِن البََراء إَِذا َأَوْيَت إَِلى فَِراِشَك َفُقْل: < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

ْضُت َأْمِري إَِليَْك، َوَأْلَجأُْت  ْهُت َوْجِهي إَِليَْك، َوَفوَّ اللَُّهمَّ َأْسَلْمُت َنْفِسي إَِليَْك، َوَوجَّ

َليَْك، ََل َملَْجَأ َوََل َمنَْجا ِمنَْك إَِلَّ إَِليَْك، آَمنُْت بِِكَتابَِك الَِّذي َظْهِري إَِليَْك، َرْغبَة  َوَرْهبَة  إِ 

َأنَْزْلَت، َوبِنَبِي َك الَِّذي َأْرَسلَْت، َفِإنََّك إِْن ُمتَّ ِفي َليَْلتَِك ُمتَّ َعَلى الِفطَْرِة، َوإِْن 

 َأْصَبْحَت 

ا    (1)>. َأَصبَْت َأْجر 

 . . .؟. ضي الله به عنك دينكدعاء يقأَل أدلك على 
َأنَّ ُمَكاَتب ا َجاَءُه َفَقاَل: إِن ي َقْد َعَجْزُت َعْن ُمَكاَتبَتِي َفَأِعن ي،  ÷بن أبي طالب  َعْن َعلِي

اهُ  َلْو َكاَن َعَليَْك ِمثُْل َجبَلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأََل ُأَعل ُمَك َكلَِماٍت َعلََّمنِيِهنَّ َرُسوُل اللَِّه  اللَُّه  َدْين ا َأدَّ

ْن ِسَواكَ  <َعنَْك، َقاَل:   (6)>.  ُقْل: اللَُّهمَّ اْكِفنِي بَِحالَلَِك َعْن َحَراِمَك، َوَأْغنِنِي بَِفْضلَِك َعمَّ

 . . . .؟. دعاء يحفظك الله به من الشرك كثيره وقليلهأدلك على  أَل

 إَِذا ُقلَْتُه َذَهَب َأََل َأُدلَُّك َعَلى َش قال له < ملسو هيلع هللا ىلص أّن النبّي ÷  الصديق عن أبي بكر
ٍ
ْيء

ُهمَّ إِن ي َأُعوُذ بَِك َأْن ُأْشِرَك بَِك َوَأَنا < َقاَل:  -أي الشرك  -َعنَْك َقلِيُلُه َوَكثِيُرُه؟  ُقِل: اللَّ

 (3). > َأْعَلُم، َوَأْسَتْغِفُرَك لَِما ََل َأْعَلمُ 

 . . .؟. أعظم أسباب المحبة بين المسلمينأدلك على  أَل
ََل َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة  َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدهِ <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ، ÷ بِي ُهَرْيَرةَ َعْن أَ 

 إَِذا َفَعلُْتُموُه َتَحاَببْتُْم؟ 
ٍ
ُكْم َعَلى َشْيء َحتَّى ُتْؤِمنُوا، َوََل ُتْؤِمنُوا َحتَّى َتَحابُّوا، َأَوََل َأُدلُّ

الََم َبيْنَُكمْ   (1)>.  َأْفُشوا السَّ

 (9166( رواه البخاري )1)

 (516/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )3523( رواه الترمذي )6)

 (622حه األلباني في صحيح األدب المفرد )ص: ( وصح556( رواه البخاري في األدب المفرد )3)

 (51( رواه مسلم )1)
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 . . . .؟. أَل أخبرك بخير الناس

َبَلى َيا : َأََل ُأْخبُِرُكْم بِِخَياِرُكْم َقاُلوا< : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ ، ’ َعْن َأْسَماَء بِنِْت َيِزيدَ 

ِذيَن إَِذا ُرُؤوا: َرُسوَل اللِه َقاَل  ُه َتَعاَلى، الَّ  (1)>.  ُذكَِر اللَّ

ِه ، ^ لَّهِ َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد الو َأََل ُأْخبُِرُكْم بِِخَياِرُكْم:  <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ

ا َوأْحَسنُُكْم َأْعَماَل    (6)>. ِخَياُرُكْم َأطْوُلُكْم َأْعَمار 

 ( وحسنه األرنؤوط159/ 2( رواه أحمد )1)

 (669/ 3( و جوده األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة )1962( رواه عبد بن حميد )6)
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ما استجلبت النعم، ف، وَل شيء أنفع للعبد مثلهَل شيء أكرم على الله منه، الدعاء 

بالدعاء تسمو ، به تفرج الهموم، وتزول الغموم، الدعاء بمثلوَل استدفعت النقم 

قلب األحوال، تت واحدة النفس، وتعلو الهمم، وُيقطع الطمع مما في أيدي الخلق، بدعوةٍ 

فلماذا ُنعرض عن باب ، فالعقيم يولد له، والسقيم ُيشفى، والفقير ُيرزق، والشقي يسعد

لكثير من المسلمين بهذا السبب العظيم ولماذا يستقل ا؟ الملك ونطرق أبواب العبيد

لمن وسعت خزائنه السماوات واألرض وَل ينفد نلجأ َل لماذا و؟ وبهذا السالح المتين

 ؟ما عنده

ُه َقاَل <. . . . .  ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَّبِي  ÷ َعْن َأبِي َذر  ف يَما َرَوى َعِن اللِه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َأنَّ
فِ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِنَْسُكْم َوِجنَُّكْم َقاُموا ِفي َصِعيٍد َواِحٍد وفيه. . . َيا ِعَباِدي لَ  ْو َأنَّ َأوَّ

ا ِعنِْدي إَِلَّ َكَما َينُْقُص اْلِمْخيَُط  َفَسَأُلونِي َفَأْعَطيُْت ُكلَّ إِنَْساٍن َمْسَأَلَتُه، َما َنَقَص َذلَِك ِممَّ

 (1)إَِذا ُأْدِخَل اْلَبْحَر>. 

اُء اللَّيَْل  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اللَِّه ÷: يَْرَة وَعْن أَبِي ُهرَ  َقاَل: <َيُد اللَِّه َمألَْى ََل َيِغيُضَها َنَفَقٌة، َسحَّ

َمَواِت َواألَْرَض، َفإِنَُّه َلْم َيِغْض َما فِي َيِدهِ>  (2). َوالنََّهاَر، َوَقاَل: أََرأَيْتُْم َما أَنَْفَق ُمنُْذ َخَلَق السَّ

ِه َواَِلْستَِكاَنُة َلهُ : ‘ الط يبِيُّ  َقاَل  ِل َواَِلفْتَِقاُر إَِلى اللَّ َعاُء ُهَو إِظَْهاُر َغاَيِة التََّذلُّ . الدُّ

(3) 

 (6599( رواه مسلم )1)

 ( متفق عليه. 6)

 (95/ 11( فتح الباري َلبن حجر )3)
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هو اّلذي يتضّمن الّثناء على الله بما هو أهله ويكون والنوع األول: دعاء العبادة: 

 مصحوبا بالخوف والّرجاء.

ُدَعاَء اْلَمْسَأَلِة ُهَو : ‘قال شيخ اإلسالم ابن تيمية المسألة: النوع الثاني: دعاء 

ُه َوَدْفِعِه.  اِعَي َوَطَلُب َكْشِف َما َيُضرُّ َطَلُب َما َينَْفُع الدَّ
(1) 

 :للدعاء فضائل كثيرة وظاهرة منها

فقال ، بالتوجه إليه بالدعاء في مواضع كثيرة في كتابه فقد أمر الله تعالى عباده
اِع إَِذا َدَعاِن َفلَْيْسَتِجيبُوا تعالى:  ﴿َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعن ي َفِإن ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ُهْم َيْرُشُدوَن ﴾   [162]البقرة: لِي َوْلُيْؤِمنُوا بِي َلَعلَّ

ُه ََل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن )﴿اْدُعوا َربَّ  وقال تعالى ا َوُخْفَية  إِنَّ ع  ( َوََل ُتْفِسُدوا 55ُكْم َتَضرُّ

ِه َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِسنِينَ  ا إِنَّ َرْحَمَت اللَّ ا َوَطَمع  ﴾ ِفي اأْلَْرِض َبْعَد إِْصالَِحَها َواْدُعوُه َخْوف 

 [52، 55]األعراف: 

يَن اْلَحْمُد لِلَِّه َرب  ﴿ُهَو اْلَحيُّ ََل إَِلَه إِ : وقال تعالى ِصيَن َلُه الد 
َلَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخلِ

 [25﴾ ]غافر: اْلَعاَلِمينَ 

 .سبحانه فالداعي مطيع لله، مستجيب ألمره

ِذيَن َيْسَتْكبُِرو ُكُم اْدُعونِي َأْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَّ َن َعْن ِعَباَدتِي قال تعالى ﴿َوَقاَل َربُّ

 [29َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن﴾ ]غافر: 

 (19/ 15ع الفتاوى )( مجمو1)
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 اللَِّه، َوفِيِه ُلطٌْف : ‘قال الشوكاني 
ِ
َوَهَذا َوِعيٌد َشِديٌد لَِمِن اْسَتْكَبَر َعْن ُدَعاء

َد َمْن َتَرَك َطَلَب اْلَخيْ  يٌل َحيُْث َتَوعَّ
ِر ِمنُْه، َواْستِْدَفاَع بِِعَباِدِه َعظِيٌم َوإِْحَساٌن إَِليِْهْم َجلِ

ر  بِِه بَِهَذا اْلَوِعيِد اْلَبالِِغ، َوَعاَقَبُه بَِهِذِه اْلُعُقوَبِة اْلَعظِيَمِة.  الشَّ
(1) 

 الدعاء سبب لدفع غضب اهلل -

أن الله تعالى يغضب على العبد إذا أعرض عن الدعاء ملسو هيلع هللا ىلص فقد أخبر النبي 

ِه  ÷ ةَ َعْن َأبِي ُهَريْرَ فواستغنى عن سؤال ربه.  َمْن َلْم َيْدُع <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

َه ُسبَْحاَنُه، َغِضَب َعَليْهِ  َه ُيِحبُّ َأْن ُيْسَأَل ِمْن : ‘ َقاَل الط يبِيُّ  (2). >اللَّ َوَذلَِك أِلَنَّ اللَّ

َه َيبَْغُضُه، َواْلَمبُْغوُض َمْغُضوٌب َعَليِْه   (3)ََل َمَحاَلَة. َفْضلِِه، َفَمْن َلْم َيْسَأِل اللَّ

 ولقد أحسن من قال:

 وسل الذي أبواُبُه َل تحجُب                           َل تسألنَّ ُبنَيَّ آدَم حـاجة  

 وبنيُّ آدَم حين ُيسأُل يغضُب                     اللُه يغضُب إن تركت سؤاَله

ِه ، ^يرٍ َعِن النُّْعَماِن بِْن َبِش ف َعاَء ُهَو اْلِعَباَدةُ <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ُثمَّ  >إِنَّ الدُّ

ُكُم اْدُعونِي َأْسَتِجْب َلُكْم﴾   (4). [ "29]غافر: َقَرَأ: ﴿َوَقاَل َربُّ

ِه َوَرْحَمتِِه : ‘قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ُكلََّما َقِوَي َطَمُع اْلَعبِْد ِفي َفْضِل اللَّ

ا ِسَواُه؛ َفَكَما َأنَّ َوَرَج  ُتُه ِممَّ يَّ ُتُه َلُه َوُحر   َحاَجتِِه َوَدْفِع َضُروَرتِِه َقِوَيْت ُعُبوِديَّ
ِ
اِئِه لَِقَضاء

َتُه َلُه َفَيأُْسُه ِمنُْه ُيوِجُب ِغنَى َقلْبِِه َعنُْه.  َطَمَعُه ِفي اْلَمْخُلوِق ُيوِجُب ُعُبوِديَّ
)٥( 

 (591/ 1( فتح القدير للشوكاني )1)

 (363/ 2( وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة )3669( رواه ابن ماجه )6)

 (1539/ 1( مرقاة المفاتيح )3)

 (211/ 1( رواه أصحاب السنن وصححه األلباني في صحيح الجامع )1)

 (161/ 19( مجموع الفتاوى )5)
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 َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخيَْراِت َوَيْدُعوَننَا َرَغب ا َوَرَهب ا َوَكاُنوا َلنَا  ﴿إِنَُّهمْ  قال تعالى

فجعل الله سبحانه وتعالى الدعاء المصحوب بالخوف من  [99]األنبياء: َخاِشِعيَن﴾ 

 أنبيائه.عذابه وسخطه والطمع في رحمته وفضله من الصفات التي امتدح بها 

 أثنى اهلل تعاىل به على أوليائه: -

ُهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشي  ُيِريُدوَن َوْجَههُ قال تعالى  ِذيَن َيْدُعوَن َربَّ ﴾ ﴿َواْصبِْر َنْفَسَك َمَع الَّ

 [66]الكهف: 

خْ وقال تعالى  نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ ِذيَن ﴿َوالَّ َوانِنَا الَّ

نَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم﴾  ِذيَن آَمنُوا َربَّ يَماِن َوََل َتْجَعْل ِفي ُقُلوبِنَا ِغالًّ لِلَّ ]الحشر: َسَبُقوَنا بِاإْلِ

19] 

 الدَُّعاِء ِمَن َتَعاَلى اللَِّه َعَلى َأْكَرَم َشْيٌء َلْيَس -

  ِمنَ  َتَعاَلى اللَّهِ  َعَلى َأْكَرمَ  َشْيءٌ  َليَْس <: اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي َعنْ ف
ِ
َعاء >. الدُّ

(1) 

ُهَو اْلِعَباَدة َوَكاَن مخ اْلِعَباَدة َكاَن أْكرم على الله  الدعاء لما َكانَ : ‘قال الشوكاني 

تِي خلق الله ُسبَْحاَنُه اْلخلق َلَها َكَما َقاَل َتَعاَلى ﴿َوَما  من َهِذه اْلَحيْثِيَّة أِلَن اْلِعَباَدة ِهَي الَّ

نْس إَِلَّ ليعبدون﴾  (2). خلقت اْلِجّن َواإْلِ

 من أسباب استجابة الدعاء وآدابه 

الَُح بَِضاِربِِه، ََل : ‘قال ابن القيم  الَِح، َوالس  َذاُت بَِمنِْزَلِة الس  َواأْلَْدِعَيُة َوالتََّعوُّ

الَُح ِس  ِه َفَقْط، َفَمتَى َكاَن الس  ، َواْلَمانُِع بَِحد  اِعُد َساِعُد َقِوي  ا ََل آَفَة بِِه، َوالسَّ ا َتامًّ الَح 

، َوَمَتى َتَخلََّف َواِحٌد ِمْن َهِذِه الثَّالََثِة َتَخلََّف  َمْفُقوٌد؛ َحَصَلْت بِِه الن َكاَيُة ِفي اْلَعُدو 

َعاُء ِفي َنْفِسِه َغيَْر َصالٍِح، اِعي َلْم َيْجَمْع َبيَْن َقلْبِِه َولَِسانِِه ِفي  التَّأْثِيُر، َفِإْن َكاَن الدُّ َأِو الدَّ

، َأوْ 
ِ
َعاء  الدُّ

 (951/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )3399رمذي )( رواه الت1)

 (32( تحفة الذاكرين )ص: 6)
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َجاَبِة، َلْم َيْحُصِل اأْلََثُر.   َكاَن َثمَّ َمانٌِع ِمَن اإْلِ
(1) 

 :هلل تعاىل يف الدعاء اإلخالصأول هذه األسباب واآلداب  -

غي للعبد أن يصرفه لغير فالدعاء عبادة من العبادات بل من أعظم العبادات فال ينب

إِنَّ َصالَتِي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماتِي لِلَِّه َرب   ُقْل ﴿ألن الله تعالى قال ، الله تعالى

ُل اْلُمْسلِِميَن﴾( 126)اْلَعاَلِميَن  ، [123، 126]األنعام:  ََل َشِريَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ

يَن اْلَحْمُد لِلَِّه َرب   ﴿ُهَو اْلَحيُّ  تعالىوقال  ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخلِِصيَن َلُه الد 

 [25]غافر: اْلَعاَلِميَن﴾ 

يَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن﴾  وقال سبحانه ِصيَن َلُه الد 
َه ُمْخلِ  [11]غافر: ﴿َفاْدُعوا اللَّ

ِه َقاَل: ُكنُْت َخلَْف رَ ^،  َعْن ابِْن َعبَّاسٍ و ا، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُسوِل اللَّ َيا ُغالَُم إِن ي <َيْوم 

َه َتِجْدُه ُتَجاَهَك، إَِذا َسَأْلَت َفاْسَأِل  َه َيْحَفظَْك، اْحَفِظ اللَّ ُأَعل ُمَك َكلَِماٍت، اْحَفِظ اللَّ

َة َلْو اْجَتمَ   اللََّه، َوإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِاللَِّه، َواْعَلْم َأنَّ األُمَّ
ٍ
َعْت َعَلى َأْن َينَْفُعوَك بَِشْيء

وكَ   َلْم َيُضرُّ
ٍ
وَك بَِشْيء ُه َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّ  َقْد َكَتَبُه اللَّ

ٍ
 َلْم َينَْفُعوَك إَِلَّ بَِشْيء

ُحُف  ْت الصُّ ُه َعَليَْك، ُرِفَعِت األَْقالَُم َوَجفَّ  َقْد َكتََبُه اللَّ
ٍ
 (2)>. إَِلَّ بَِشْيء

 أن َيَتَرصَُّد ِلُدَعاِئِه اْلَأْوَقاَت الشَِّريَفَة -

نَِة َوَرَمَضاَن ِمَن اأْلَْشُهِر َوَيْوِم اْلُجُمَعِة ِمَن األسبوع ووقت   َكَيْوِم َعَرَفَة ِمَن السَّ

 (3). السحر من ساعات الليل

 سؤال.أن يفتتح الدعاء وخيتمه بذكر اهلل تعاىل والصالة على النيب ثم يبدأ بال -

َرُجال  َيْدُعو ِفي َصالَتِِه َفَلْم ُيَصل   ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَّبِيُّ : قال، ÷ َفَضاَلَة بْن ُعبَيْدٍ عن 

إَِذا َصلَّى <، ُثمَّ َدَعاُه َفَقاَل َلُه َأْو لَِغيِْرِه: >َعِجَل َهَذا<: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبِيُّ ، ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى النَّبِي  

 (15( الداء والدواء )ص: 1)

 (1316/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6512( رواه الترمذي )6)

 (391/ 1( إحياء علوم الدين )3)
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 َعَليِْه، ُثمَّ ْلُيَصل  َعَلى النَّبِي   َأَحُدُكْم َفلَْيبَْدأْ بَِتْحِميدِ 
ِ
ِه َوالثَّنَاء ُثمَّ ْلَيْدُع َبْعُد بَِما ، ملسو هيلع هللا ىلصاللَّ

 )۱(. >َشاءَ 

 َواألَْرِض ََل َيْصَعُد ، ÷ َعْن ُعَمَر بِْن الَخطَّاِب و
ِ
َماء َعاَء َمْوُقوٌف َبيَْن السَّ َقاَل: إِنَّ الدُّ

 (2). ملسو هيلع هللا ىلصبِي َك ِمنُْه َشْيٌء، َحتَّى ُتَصل َي َعَلى نَ 

أجمع العلماُء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى : ‘قال النووي 

 (3). وكذلك تختم الدعاء بهما، ملسو هيلع هللا ىلصوالثناء عليه، ثم الصالة على رسول الله 

 خيِفُض صوته يف الدعاء بني املخافتة واجلهر:و أن يدعو مستقبل القبلة -

ُكْم َتَض  ُه ََل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن )قال تعالى ﴿اْدُعوا َربَّ ا َوُخْفَية  إِنَّ ع  ( َوََل ُتْفِسُدوا 55رُّ

ِه َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِسنِيَن﴾ ا إِنَّ َرْحَمَت اللَّ ا َوَطَمع   ِفي اأْلَْرِض َبْعَد إِْصالَِحَها َواْدُعوُه َخْوف 

 [52، 55]األعراف: 

ِفي َسَفٍر، َفَجَعَل النَّاُس  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي   َقاَل: ُكنَّا َمعَ ، ÷ األشعري َعْن َأبِي ُموَسىو

َها النَّاُس اْرَبُعوا َعَلى َأنُْفِسُكْم، إِنَُّكْم َليَْس <ملسو هيلع هللا ىلص: َيْجَهُروَن بِالتَّْكبِيِر، َفَقاَل النَّبِيُّ  َأيُّ

ا َقِريب ا، َوُهَو َمَعُكمْ   (4)>. َتْدُعوَن َأَصمَّ َوََل َغاِئب ا، إِنَُّكْم َتْدُعوَن َسِميع 

إَِلى الُمَصلَّى َيْسَتْسِقي، َفَدَعا  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَرَج النَّبِيُّ ، ÷ َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َزْيدٍ عن و

 (5). َواْسَتْسَقى، ُثمَّ اْسَتْقَبَل الِقبَْلَة َوَقَلَب ِرَداَءهُ 

 الدعاء حال أن يرفع يديه -

ِه ، ÷ الفارسي َعْن َسلَْمانَ ف ُكْم َتَباَرَك َوَتَعاَلى َحِييٌّ <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ إِنَّ َربَّ

ا ُهَما ِصْفر   (1)>. َكِريٌم، َيْسَتْحِيي ِمْن َعبِْدِه إَِذا َرَفَع َيَدْيِه إَِليِْه، َأْن َيُردَّ

 (196/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3199( رواه الترمذي )1)

 (136/ 6( وصححه لغيره األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )126( رواه الترمذي )6)

 (119( األذكار للنووي )ص: 3)

 ( متفق عليه1)

 (2313( رواه البخاري )5)
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ِه ، ÷ َأَنس بْن َمالٍِك وعن  َه َرِحيٌم َحِييٌّ َكِريٌم <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ إِنَّ اللَّ

اَيْسَتِحي ِمْن عَ   (2)>. بِْدِه َأْن َيْرَفَع إَِليِْه َيَدْيِه، ُثمَّ ََل َيَضُع ِفيِهَما َخيْر 

 أن يلح يف الدعاء وال يستبطئ اإلجابة -

ِه ÷:  َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  َقاَل: <ُيْسَتَجاُب أِلََحِدُكْم َما َلْم َيْعَجْل،  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ

 (3). لِي>َيُقوُل: َدَعْوُت َفَلْم ُيْسَتَجْب 

ُه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ و ََل َيَزاُل ُيْسَتَجاُب لِلَْعبِْد، َما َلْم َيْدُع <َأنَّ

ِقيَل: َيا َرُسوَل اللِه َما اَِلْستِْعَجاُل؟ َقاَل: َيُقوُل:  >بِِإْثٍم َأْو َقطِيَعِة َرِحٍم، َما َلْم َيْسَتْعِجْل 

َعاءَ َقْد َدَعْوُت وَ <  (4)>. َقْد َدَعْوُت، َفَلْم َأَر َيْسَتِجيُب لِي، َفَيْسَتْحِسُر ِعنَْد َذلَِك َوَيَدُع الدُّ

ََل َيُقوَلنَّ َأَحُدُكْم: اللُهمَّ اْغِفْر لِي إِْن <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ و

، َفِإنَّ اللَه َصانٌِع َما َشاَء، ََل ُمْكِرَه َلُه> ِشئَْت، اللُهمَّ اْرَحْمنِي إِْن ِشئَْت، لَِيْعِزمْ 
ِ
َعاء . ِفي الدُّ

(5) 

إَِذا َدَعا َأَحُدُكْم َفالَ َيُقْل: اللُهمَّ اْغِفْر لِي إِْن ِشئَْت، َوَلِكْن لَِيْعِزِم <: وفي لفٍظ لمسلم

ْغَبَة، َفِإنَّ اللَه ََل َيَتَعاَظُمُه   .َشْيٌء َأْعَطاُه>اْلَمْسَأَلَة َوْلُيَعظ ِم الرَّ

اُودِيُّ  َمْعنَى َقْولِِه لَِيْعِزِم اْلَمْسَأَلَة َأْن َيْجَتِهَد َوُيلِحَّ َوََل َيُقْل إِْن ِشئَْت : ‘ َقاَل الدَّ

 (6). َكاْلُمْسَتثْنِي َوَلِكْن ُدَعاُء اْلَباِئِس اْلَفِقيرِ 

 واملشرب إطابة املأكلو حتري املال احلالل -

 [69]المائدة:  َما َيتََقبَُّل اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقيَن﴾قال تعالى: ﴿ إِنَّ  

 (326/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1166( رواه أبو داود )1)

 (323/ 1حيح الجامع)( وصححه األلباني في ص295/ 1( رواه الحاكم )6)

 ( متفق عليه3)

 (6935( رواه مسلم )1)

 (6299( ومسلم )2339( رواه البخاري )5)

 (119/ 11( فتح الباري َلبن حجر )2)
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َها النَّاُس، إِنَّ اللَه َطي ٌب ََل َيْقَبُل <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ و َأيُّ

ُسُل ُكُلوا ِمَن إَِلَّ َطي ب ا، َوإِنَّ اللَه َأَمَر اْلُمْؤِمنِيَن بَِما َأَمَر بِِه اْلُمْرَسلِيَن، فَ  َها الرُّ َقاَل: ﴿َيا َأيُّ

ا، إِن ي بَِما َتْعَمُلوَن َعلِيٌم﴾  ي َباِت َواْعَمُلوا َصالِح  ِذيَن [ 51]المؤمنون: الطَّ َها الَّ َوَقاَل: ﴿َيا َأيُّ

ُجَل ُيطِيُل  [196]البقرة: آَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطي َباِت َما َرَزْقنَاُكْم﴾  َفَر َأْشَعَث  ُثمَّ َذَكَر الرَّ السَّ

، َوَمطَْعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَرُبُه َحَراٌم، َوَملْبَُسُه  ، َيا َرب  ، َيا َرب 
ِ
َماء َأْغَبَر، َيُمدُّ َيَدْيِه إَِلى السَّ

 (1)>. َحَراٌم، َوُغِذَي بِاْلَحَراِم، َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك؟ 

 اجتناب تكّلف السجع يف الدعاء -

 َفاْجَتنِبْهُ ^،  َمَة، َعِن ابِْن َعبَّاسٍ َعْن ِعْكرِ 
ِ
َعاء ْجَع ِمَن الدُّ َفِإن ي ، َقاَل: َفانُْظِر السَّ

ِه   (2). -أي السجع في الدعاء – َوَأْصَحاَبُه ََل َيْفَعُلوَن َذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلصَعِهْدُت َرُسوَل اللَّ

 أن يدعو اهلل تعاىل وهو موقن بإجابة الدعاء -

ِه  ،÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ف َه َوَأنُْتْم ُموقِنُوَن بِاإِلَجاَبِة، <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ اْدُعوا اللَّ

َه ََل َيْسَتِجيُب ُدَعاء  ِمْن َقلٍْب َغاِفٍل ََلهٍ   (3)>. َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ

اِعي َأْن َيْجَتِهَد ِفي ا: ‘بن َبطَّاٍل اَقاَل  ُه َينَْبِغي لِلدَّ  َوَيُكوَن ِفي اْلَحِديِث َأنَّ
ِ
َعاء لدُّ

ا ُه َيْدُعو َكِريم  ْحَمِة َفِإنَّ َجاَبِة َوََل َيْقنََط ِمَن الرَّ  اإْلِ
ِ
 (4). َعَلى َرَجاء

َعاء لم يردهُ : ‘الرازي  َقاَل يحي بن مَعاذ  .من جمع الله َعَليِْه قلبه ِفي الدُّ

َقوي رجاؤه َفالَ إِذا اْجتمع َعَليِْه قلبه وصدقت َضُروَرته وفاقته وَ : ابن القيم قلت

 (5). يَكاد يرد دعاؤه

 (1915( رواه مسلم )1)

 (2339( رواه البخاري )6)

 (196/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )3199( رواه الترمذي )3)

 (119/ 11) ( فتح الباري َلبن حجر1)

 (19( الفوائد َلبن القيم )ص: 5)
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َعاَء َما َيْعَلُم ِمْن َنْفِسِه، َيْعنِي ِمَن : ‘ ابُْن ُعيَيْنَةَ سفيان َقاَل  ا الدُّ ََل َيْمنَْعَن َأَحد 

يُس، ِحيَن َقاَل: ﴿َرب  
َه َتَعاَلى َقْد َأَجاَب ُدَعاَء َشر  َخلِْقِه، َوُهَو إِْبلِ  التَّْقِصيِر، َفِإنَّ اللَّ

 (1). َفَأنْظِْرنِي إَِلى َيْوِم َيبَْعُثوَن﴾

 األمر باملعروف والنهي عن املنكرالقيام بواجب  -

فهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء ألنه من أعظم األعمال الصالحة وألن تركه  

 َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن ُحَذْيَفَة بِْن اليََمانِ ف، موجب لرد الدعاء وعدم اإلجابة

ُه َأْن َيبَْعَث <  َوالَِّذي َنْفِسي بِيَِدِه َلَتأُْمُرنَّ بِالَمْعُروِف َوَلَتنَْهُونَّ َعِن الُمنَْكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ اللَّ

ا ِمنُْه ُثمَّ َتْدُعوَنُه َفالَ ُيْسَتَجاُب َلُكمْ   (2)>. َعَليُْكْم ِعَقاب 

 :والرهبة حال الدعاء حضور القلب واخلشوع والرغبة -

﴿ إِنَُّهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخيَْراِت َوَيْدُعوَننَا قد أثنى الله تعالى على أنبيائه فقالف 

وقد أمر اللَّه تعالى بحضور القلب،  [99]األنبياء: َرَغب ا َوَرَهب ا َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعيَن﴾ 

ا َوِخيَفة   والخشوع في الذكر والدعاء، فقال سبحانه: ﴿َواْذُكْر َربََّك ِفي ع  َنْفِسَك َتَضرُّ

 [695]األعراف: َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدو  َواآْلَصاِل َوََل َتُكْن ِمَن اْلَغاِفلِيَن﴾ 

يْل َبين َيدي سيدك َفاْستْعمل َأْخالَق : ‘قال ابن الجوزي  إِذا َجَلست ِفي ظالم اللَّ

 (3)حتى يأخذه.  َعَليْهِ  بكىمن َأبِيه َشيْئا َفلم ُيْعطه اأْلَطَْفال َفِإن الط ْفل إِذا طلب 

 االعتداء يف الدعاء أن جيتنب -

 ، بسؤال ما َل يجوز، وما َل يفعله الله سبحانه وتعالى، أو بإثم، أو بقطيعة رحم

كالدعاء بالمستحيل كالخلود في الحياة، أو الدعاء على الغير بالوقوع بالمحرمات و

 ات، أو المسكرات، أو فراق األهل أو تشتت الشمل.كأن يتعاطى المخدر

 (392/ 1( إحياء علوم الدين )1)

 (129/ 5( وحسنه األلباني في صحيح سنن الترمذي )6129( رواه الترمذي )6)

 (619( المدهش )ص: 3)
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َياُح، : ‘قال القرطبي   َعَلى ُوُجوٍه: ِمنَْها اْلَجْهُر اْلَكثِيُر َوالص 
ِ
َعاء اَِلْعتَِداُء ِفي الدُّ

، َأْو َيْدُعَو فِي ُمَحاٍل، وَ  نَْساُن ِفي َأْن َتُكوَن َلُه َمنِْزَلُة َنبِي  ِمنَْها َأْن َيْدُعَو َوِمنَْها َأْن َيْدُعَو اإْلِ

َرة  ، َطالِب ا َمْعِصَية   نَِّة، َفَيَتَخيَُّر َأْلَفاظ ا ُمَفقَّ َوِمنَْها َأْن َيْدُعَو بَِما َليَْس ِفي اْلِكَتاِب َوالسُّ

َل َعَليَْها، َفَيْجَعُلَها ِشَعاَرُه َوَيتُْركُ  (مقفاه) َعة  ََل َأْصَل َلَها َوََل ُمَعو  َما َدَعا  َوَكلَِماٍت ُمَسجَّ

 .
ِ
َعاء الَُم. َوُكلُّ َهَذا َيْمنَُع ِمِن اْستَِجاَبِة الدُّ بِِه َرُسوُلُه َعَليِْه السَّ

(1) 

 ال يدعو على أهله، أو ماله، أو ولده، أو نفسه: -

ِه ، َجابِر بْن َعبِْد اللهِ عن  وا ََل َتْدُعوا َعَلى َأنُْفِسُكْم، َوََل َتْدعُ <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

َعَلى َأْوََلِدُكْم، َوََل َتْدُعوا َعَلى َأْمَوالُِكْم، ََل ُتَواِفُقوا ِمَن اللِه َساَعة  ُيْسَأُل ِفيَها َعَطاٌء، 

، ÷عندما مات زوجها أبو سلمة  ’ ُأم  َسَلَمةَ  وفي حديث (2)>. َفَيْسَتِجيُب َلُكمْ 

نُوَن َعَلى َما ََل َتْدُعوا َعَلى َأنُْفِسُكْم إَِلَّ <: ملسو هيلع هللا ىلصقال لها النبي   بَِخيٍْر، َفِإنَّ اْلَمالَِئَكَة ُيَؤم 

 (3)>. َتُقوُلونَ 

 اإلكثار من الدعاء يف الرخاء سبب إلجابة الدعاء حال الكرب -

ِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  ُه َلُه ِعنَْد <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ُه َأْن َيْسَتِجيَب اللَّ َمْن َسرَّ

َداِئِد وَ   الشَّ
ِ
َخاء َعاَء ِفي الرَّ  (4)>. الَكْرِب َفلُْيْكثِِر الدُّ

 وأحوال يستجاب فيها الدعاءأوقات  -

 ليلة القدر:دعاء  -

ِه ، ÷ َعْن َأنَِس بِْن َمالٍِك  ْهَر <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َدَخَل َرَمَضاُن، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ إِنَّ َهَذا الشَّ

َأْلِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَمَها َفَقْد ُحِرَم اْلَخيَْر ُكلَُّه، َوََل ُيْحَرُم َقْد َحَضَرُكْم، َوِفيِه َليَْلٌة َخيٌْر ِمْن 

 (662/ 9( تفسير القرطبي )1)

 (3999( رواه مسلم )6)

 (969( رواه مسلم )3)

 (1996/ 6ه األلباني في صحيح الجامع )( وحسن3366( رواه الترمذي )1)
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ِه َأَرَأْيَت إِْن َعلِْمُت ، ’ َعْن َعائَِشةَ و (1)>. َخيَْرَها إَِلَّ َمْحُرومٌ  َقاَلْت: ُقلُْت: َيا َرُسوَل اللَّ

لِي: اللَُّهمَّ إِنََّك ُعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف ُقو<َأيُّ َليَْلٍة َليَْلُة الَقْدِر َما َأُقوُل ِفيَها؟ َقاَل: 

 (2)َعن ي>. 

 :دعاء يوم عرفة -

 ُدَعاُء َيْوِم <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  َأنَّ ، ^عن عبد الله بن عمر بن العاص 
ِ
َعاء َخيُْر الدُّ

ُه َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه، َلُه الُملُْك َعَرَفَة، َوَخيُْر َما ُقلُْت َأَنا َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َقبْلِي: ََل إَِلَه  إَِلَّ اللَّ

 َقِديرٌ 
ٍ
 (3)>. َوَلُه الَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكل  َشْيء

 دبر الصلوات املكتوبات: -

 َأْسَمُع؟ َقاَل: ، ÷ الباهلي َعْن َأبِي ُأَماَمةَ 
ِ
َعاء يَل َيا َرُسوَل اللَِّه: َأيُّ الدُّ

َقاَل: قِ

يِْل ا< َلَواِت الَمْكُتوَباِت َجْوَف اللَّ  (4)>. آلِخِر، َوُدُبَر الصَّ

 جوف الليل اآلخر: -

نَْيا ُكلَّ َليَْلٍة <َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل اللِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ   الدُّ
ِ
َماء َينِْزُل اللُه إَِلى السَّ

ُل، َفَيُقوُل: َأَنا اْلَملُِك، أَ  يِْل اأْلَوَّ َنا اْلَملُِك، َمْن َذا الَِّذي َيْدُعونِي ِحيَن َيْمِضي ُثُلُث اللَّ

 َفَأْسَتِجيَب َلُه، َمْن َذا الَِّذي َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِيُه، َمْن َذا الَِّذي َيْسَتْغِفُرنِي َفَأْغِفَر َلُه، َفالَ َيَزاُل 

ُه َسِمَع النَّ ، ÷ َعْمرو بْن َعبََسةَ وعن  (5). َكَذلَِك َحتَّى ُيِضيَء اْلَفْجُر> َيُقوُل: ، ملسو هيلع هللا ىلصبِيَّ َأنَّ

ْن < يِْل اآلِخِر، َفِإْن اْسَتَطْعَت َأْن َتُكوَن ِممَّ بُّ ِمَن الَعبِْد ِفي َجْوِف اللَّ َأْقَرُب َما َيُكوُن الرَّ

اَعِة َفُكنْ   (6)>. َيْذُكُر اللََّه ِفي تِلَْك السَّ

 (119/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1211( رواه ابن ماجه )1)

 (611/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3513( رواه الترمذي )6)

 (261/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )3565( رواه الترمذي )3)

 (366/ 1األلباني في مشكاة المصابيح )( وحسنه 3199( رواه الترمذي )1)

 ( متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 5)

 (659/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3599( رواه الترمذي )2)
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 عند النداء للصلوات املكتوبات: -

ِه  َقاَل: َقاَل  ÷ َعْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ و اِن <: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَّ اِن، َأْو َقلََّما ُتَردَّ ثِنْتَاِن ََل ُتَردَّ

ا ، َوِعنَْد اْلبَأِْس ِحيَن ُيلِْحُم َبْعُضُهْم َبْعض 
ِ
َعاُء ِعنَْد الن َداء َساَعتَاِن <: وفي لفظ (1)>. الدُّ

الَِة، َوِعنْ  : ِعنَْد ُحُضوِر الصَّ
ِ
َماء ف  ِفي َسبِيِل اللَّهِ ُتْفَتُح ِفيِهَما َأْبَواُب السَّ  (2)>. َد الصَّ

ِه ، ÷ َعْن َأنَِس بِْن َمالٍِك بني األذان واإلقامة:  - ْعَوُة ََل <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ الدَّ

َقاَمِة، َفاْدُعوا  (3). >ُتَردُّ َبيَْن اأْلََذاِن َواإْلِ

 ساعة من كل ليلة: -

إِنَّ فِي اللَّيِْل َلَساَعة  ََل ُيَوافُِقَها <َيُقوُل: ، ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  ، َقاَل: َسِمْعُت ^بن عبد الله  َعْن َجابِر

نْيَا َواآْلِخَرةِ، إَِلَّ َأْعطَاُه إِيَّاُه، َوَذلَِك ُكلَّ َليْلَ  ا ِمْن َأْمِر الدُّ  (4)>. ةٍ َرُجٌل ُمْسلٌِم، َيْسأَُل اللَه َخيْر 

 :عند التقاء الصفني يف اجلهاد -

ِه  ÷ ْعدٍ َعْن َسْهِل بِْن َس  اِن <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ اِن، َأْو َقلََّما ُتَردَّ ثِنَْتاِن ََل ُتَردَّ

ا ، َوِعنَْد اْلبَأِْس ِحيَن ُيلِْحُم َبْعُضُهْم َبْعض 
ِ
َعاُء ِعنَْد الن َداء َساَعتَاِن <: وفي لفظ (5)>. الدُّ

: ِعنَْد ُحُضورِ 
ِ
َماء ف  ِفي َسبِيِل اللَّهِ  ُتْفَتُح ِفيِهَما َأْبَواُب السَّ الَِة، َوِعنَْد الصَّ  (6)>. الصَّ

 ساعة من ساعات يوم اجلمعة: -

ُه َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ و ، ََل ُيَواِفُقَها <َأنَّ إِنَّ ِفي اْلُجُمَعِة َلَساَعة 

ا، إَِلَّ َأْعَطاُه إِ  اهُ ُمْسلٌِم، َيْسَأُل اللَه ِفيَها َخيْر  . >يَّ
(7) 

 السجود: الدعاء حال -

 (599/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6519( رواه أبو داود )1)

 (. 655/ 3صحيح ابن حبان )( وصححه األلباني في التعليقات الحسان على 1969(رواه ابن حبان )6)

 (211/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )665/ 3( رواه أحمد )3)

 (959( رواه مسلم )1)

 (599/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6519( رواه أبو داود )5)

 (655/ 3( وصححه األلباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )1969( رواه ابن حبان )2)

 (656( رواه مسلم )9)
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ُجوُد َفاْجَتِهُدوا فِي . . <: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللِه قال َقاَل: ^،  َعِن ابِْن َعبَّاسٍ  ا السُّ َوَأمَّ

، َفَقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ 
ِ
َعاء َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ و (1)>. الدُّ

َعاءَ َأْقَرُب َما َيُكوُن <  (2)>. اْلَعبُْد ِمْن َرب ِه، َوُهَو َساِجٌد، َفَأْكثُِروا الدُّ

 :والد ودعوة املسافرمن الدعوات املستجابات دعوة ال -

: <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ و َثالَُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت ََل َشكَّ ِفيِهنَّ

 (3). ، َوَدْعَوُة اْلُمَساِفِر، َوَدْعَوُة اْلَمظُْلوِم>ه ﴾﴿ على ولد َدْعَوُة اْلَوالِدِ 

 :من الدعوات املستجابات دعوة املظلوم -

ا إَِلى الَيَمِن، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  ^ َعِن ابِْن َعبَّاسٍ  ِق َدْعَوَة الَمظُْلوِم، <َبَعَث ُمَعاذ  اتَّ

َها َليَْس َبيْنََها َوَبيَْن اللَِّه حِ   (4)>. َجاٌب َفِإنَّ

ِه َعْن ُخَزيَْمَة بِْن َثابٍِت و اتَُّقوا َدْعَوَة اْلَمظُْلوِم <: ملسو هيلع هللا ىلص، َرِضَي اللَُّه َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

تِي َوَجالَلِي أَلَنُْصَرنَِّك َوَلْو َبْعَد ِحينٍ  : َوِعزَّ . >َفِإنََّها ُتْحَمُل َعَلى اْلَغَماِم، َيُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

(5) 

ِه ^،  َعِن ابِْن ُعَمرَ و ُقوا َدعوَ <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ اْلَمظُْلوِم َفِإنََّها َتْصَعُد  ةَ اتَّ

 َكَأنََّها َشَرارٌ 
ِ
َماء  (6)>. إَِلى السَّ

ِه  ÷، َعْن َأَنِس بِْن َمالٍِك و ُقوا َدْعَوَة اْلَمظُْلوِم َوإِْن كَ <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ اَنْت اتَّ

ِه َعزَّ َوَجلَّ  يقال: َل : ‘ قال ابن عقيل (7)>. ِمْن َكاِفٍر َليَْس َلَها ِحَجاٌب ُدوَن اللَّ

 ( ) َفَقِمٌن ( معناه حقيق وجدير. 199( رواه مسلم )1)

 (166( رواه مسلم )6)

 (566/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1532( رواه أبو داود )3)

 (6116( رواه البخاري )1)

 (61/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3916( رواه الطبراني )5)

 (61/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )63/ 1حاكم)( رواه ال2)

 (61/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1361( رواه الطبراني )9)
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(1). ُيستجاب الدعاء بسرعة إَل لمخلص أو مظلوم
 

 :الدعاء سبب لتحصيل خريي الدنيا واآلخرة -

ُكْم َتَباَرَك َوَتَعاَلى َحِييٌّ <: ملسو هيلع هللا ىلصِه ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ÷ الفارسي َعْن َسلَْمانَ  إِنَّ َربَّ

ا ُهَما ِصْفر   (2)>. َكِريٌم، َيْسَتْحِيي ِمْن َعبِْدِه إَِذا َرَفَع َيَدْيِه إَِليِْه، َأْن َيُردَّ

ِه  ÷ َأَنس بْن َمالٍِك وعن  َه َرِحيٌم َحِييٌّ َكِريٌم <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ إِنَّ اللَّ

اَيْسَتحِ   (3)>. ي ِمْن َعبِْدِه َأْن َيْرَفَع إَِليِْه َيَدْيِه، ُثمَّ ََل َيَضُع ِفيِهَما َخيْر 

ِه  ÷، َعْن َأبِي َسِعيٍد الُْخْدِري  و َما ِمْن َرُجٍل ُمْسلٍِم َدَعا <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

َه َعزَّ َوَجلَّ بَِدْعَوٍة َليَْس فِيَها إِْثٌم َوََل َقطِيعَ  ُه َعزَّ َوَجلَّ بَِها إِْحَدى اللَّ ُة َرِحٍم إَِلَّ َأْعَطاُه اللَّ

ا َأْن َيْدَفَع عَ  ِخَر َلُه ِفي اآْلِخَرِة، َوإِمَّ ا َأْن َيدَّ َل َلُه َدْعَوَتُه، َوإِمَّ ا َأْن ُيَعج  نُْه ِخَصاٍل َثالٍَث: إِمَّ

ا نُ  ِه إِذ   ِمثَْلَها> َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّ
ِ
وء ُه َعزَّ َوَجلَّ َأْكَثرُ <ْكثُِر، َقاَل: ِمَن السُّ  (4). >َفاللَّ

عُ : ‘قال الحافظ ابن حجر  َجاَبُة َفَتاَرة  َتَقُع بَِعيِْن  ُكلَّ َداٍع ُيْسَتَجاُب َلُه َلِكْن َتَتنَوَّ اإْلِ

 (5). َما َدَعا بِِه َوَتاَرة  بِِعَوِضهِ 

 :الدعاء سبب لتفريج الكربات -

﴿َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب عليه السالم لما كان في بطن الحوت  قال تعالى عن عبده يونس

ُت ُمَغاِضب ا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَليِْه َفنَاَدى فِي الظُُّلَماِت َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ َأنَْت ُسبَْحاَنَك إِن ي ُكنْ 

يْنَاُه ِمَن ا (69)ِمَن الظَّالِِميَن  ، 69]األنبياء:  ْلَغم  َوَكَذلَِك ُننِْجي اْلُمْؤِمنِيَن﴾َفاْسَتَجبْنَا َلُه َوَنجَّ

 . 65( كتاب الدعاء، محمد الحمد، ص 1)

 (326/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1166( رواه أبو داود )6)

 (323/ 1صحيح الجامع)( وصححه األلباني في 295/ 1( رواه الحاكم )3)

( وصححه األلباني في تعليقه على 919( والبخاري في األدب المفرد )69969( رواه ابن أبي شيبة )1)

 األدب المفرد. 

 (92/ 11( فتح الباري َلبن حجر )5)
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66] 

ِه ، ÷ بن أبي وقاص َعْن َسْعدو َدْعَوُة ِذي النُّوِن إِْذ َدَعا <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

ي َبطِْن الُحوِت: ََل إَِلَه إَِلَّ َأنَْت ُسبَْحاَنَك إِن ي ُكنُْت ِمَن الظَّالِِميَن، َفإِ 
ُه َلْم َيْدُع بَِها َوُهَو فِ نَّ

ُه َلُه>.   َقطُّ إَِلَّ اْسَتَجاَب اللَّ
ٍ
 (1)َرُجٌل ُمْسلٌِم ِفي َشْيء

ا ِعنَْد َرُسوِل اللِه ، ÷ َعْن َسْعِد بِْن َأبِي َوقَّاصٍ و َأََل <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكنَّا ُجُلوس 

 إَِذا َنَزَل بَِرُجٍل ِمنُْكْم َكْرٌب َأْو 
ٍ
َج َعنُْه؟ ُأْخبُِرُكْم بَِشْيء نَْيا َدَعا بِِه ُفر   الدُّ

ِ
 >َبالٌَء ِمَن َبالَء

. ُدَعاُء ِذي النُّوِن: ََل إَِلَه إَِلَّ َأنَْت ُسبَْحاَنَك إِن ي ُكنُْت ِمَن الظَّالِِميَن><َفِقيَل َلُه: َبَلى، َقاَل: 

(2) 
 الدعاء سبب لدفع الفقر وقضاء احلاجات -

َمْن َنَزَلْت بِِه َفاَقٌة َفَأنَْزَلَها <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ، ÷ ودٍ َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َمْسعُ 

ٍل َأْو بِالنَّاِس َلْم ُتَسدَّ َفاَقتُُه، َوَمْن َنَزَلْت بِِه َفاَقٌة َفَأنَْزَلَها بِاللَِّه، َفُيوِشُك اللَُّه َلُه بِِرْزٍق َعاجِ 

 (3)>. آِجلٍ 

 دِّر عليه من املصائب.الدعاء يدفع عن الداعي ما ُق -

ِه ، ÷ الفارسي َعْن َسلَْمانَ ف َعاُء، <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ََل َيُردُّ الَقَضاَء إَِلَّ الدُّ

َعاُء ِمْن َأنَْفِع اأْلَْدِوَيِة، َوُهَو َعُدوُّ : ‘قال ابن القيم  (4)>. َوََل َيِزيُد ِفي الُعْمِر إَِلَّ البِرُّ  الدُّ

 ،
ِ
ُفُه إَِذا َنَزَل، َوُهَو ِسالَُح اْلُمْؤِمِن. اْلَبالَء َيْدَفُعُه، َوُيَعالُِجُه، َوَيْمنَُع ُنُزوَلُه، َوَيْرَفُعُه، َأْو ُيَخف 

(5) 

 دوما. معّية اهلل يفشعر املسلم بأّنه ُيالدعاء  -

 (239/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع)3595( رواه الترمذي )1)

 (596/ 1اني في صحيح الجامع)( وصححه األلب19112( رواه النسائي )6)

 (1116/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6362( رواه الترمذي )3)

 (1691/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6139( رواه الترمذي )1)

 (19( الداء والدواء )ص: 5)
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ِه َعَلى ِعَباِدِه اْلُمؤْ : ‘ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ِمنِيَن َأْن ُينِْزَل ِمْن َتَماِم نِْعَمِة اللَّ

يَن َوَيْرُجوَنُه ََل  ِصيَن َلُه الد 
رَّ َوَما ُيلِْجُئُهْم إَلى َتْوِحيِدِه َفَيْدُعوَنُه ُمْخلِ َة َوالضُّ دَّ بِِهْم الش 

ِل َعلَ  ُق ُقُلوُبُهْم بِِه ََل بَِغيِْرِه َفَيْحُصُل َلُهْم ِمْن التََّوكُّ ا ِسَواُه َوَتَتَعلَّ َناَبِة َيْرُجوَن َأَحد  يِْه َواإْلِ

ْرِك َما ُهَو َأْعَظُم نِْعَمة  َعَليِْهْم ِمْن  يَماِن َوَذْوِق َطْعِمِه َواْلبََراَءِة ِمْن الش  إَليِْه َوَحالََوِة اإْلِ

 (1). َزَواِل اْلَمَرِض َواْلَخْوِف َأْو اْلَجْدِب َأْو ُحُصوِل اْلُيْسِر َوَزَواِل اْلُعْسِر ِفي اْلَمِعيَشةِ 

عن طالوت وجنوده لما تعالى  قال: الدعاء سبب للثبات والنصر على األعداء -

ا َوَثب ْت َأْقَداَمنَا  برزوا لجالوت نَا َأْفِرْغ َعَليْنَا َصبْر  ا َبَرُزوا لَِجاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاُلوا َربَّ ﴿َوَلمَّ

 [651، 659]البقرة: ْذِن اللَِّه﴾ َفَهَزُموُهْم بِإِ ( 659)َوانُْصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن 

 الدعاء َمْفَزُع املظلومني، وملجأ املستضعفني: -

أو المستضعف إذا انقطعت به األسباب، وأغلقت في وجهه األبواب،  فالمظلوم 

ثم رفع يديه إلى ، ويعينه على من تسلط عليه وظلمه ولم يجد من يرفع عنه مظلمته

نصره الله وأعزه، وانتقم له ممن ظلمه ولو  واهالسماء، وبث إلى الجبار العظيم شك

 بعد حين.

ا  َفالظُّلُْم َتْرِجُع ُعْقَباُه إَلى النََّدمِ           ََل َتظْلَِمنَّ إَذا َما ُكنَْت ُمْقتَِدر 

ِه َلْم َتنِمْ              َتنَاُم َعيْنَاك َواْلَمظُْلوُم ُمنْتَبِهٌ   َيْدُعو َعَليْك َوَعيُْن اللَّ

 دعاء سبب للنجاة من النار:ال -

َقاُلوا إِنَّا ُكنَّا َقبُْل فِي َأْهلِنَا  (65) ﴿َوَأقَْبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َيَتَساَءُلونَ قال تعالى: 

ُموِم  (62) ُمْشِفِقينَ  ُه َعَليْنَا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَّ ُهَو  إِنَّهُ ِمْن َقبُْل َنْدُعوُه إِنَّا ُكنَّا  (69)َفَمنَّ اللَّ

ِحيمُ   [66 - 65]الطور: ﴾  اْلَبرُّ الرَّ
 الدعاء سبب لتحصيل الدرجات العلى يف الدنيا واآلخرة -

ا  َيْدُعوَن َربَُّهمْ ﴿ َتَتَجاَفى ُجنُوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع قال تعالى ا َوِممَّ ا َوَطَمع  َخْوف 

 (333/ 19( مجموع الفتاوى )1)
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ِة َأْعيٍُن َجَزاء  بَِما َكاُنوا َفالَ َتْعَلُم َنْفٌس َما أُ  (12)َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن  ْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَّ

 [19، 12]السجدة:  َيْعَمُلوَن ﴾
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 رمضان شهر العتق من النريان

 رمضان فرصة للعتق من النار. . . . . .. . . . . . . . . . . . . مشروع العتق من النار

ِه  ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  ُل َليَْلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ إَِذا َكاَن َأوَّ

يُن، َوَمَرَدُة الِجن  
َياطِ َدِت الشَّ َوُفت َحْت ، َفَلْم ُيْفَتْح ِمنَْها َباٌب ، َوُغل َقْت َأْبَواُب النَّارِ ، ُصف 

ر   الَخيِْر َأْقبِْل، وَ َيا َباِغَي : َوُينَاِدي ُمنَادٍ ، َفَلْم ُيْغَلْق ِمنَْها َباٌب ، َأْبَواُب الَجنَّةِ  َيا َباِغَي الشَّ

ِه ُعَتَقاُء ِمَن النَّاِر، َوَذلَك ُكلُّ َليَْلٍة>  (1). َأْقِصْر، َولِلَّ

ِه ُعَتَقاَء ِفي ُكل  <: قالملسو هيلع هللا ىلص  َرُسول اللهِ  عن ^ َأْو َعْن َأبِي َسِعيدٍ ، َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  إِنَّ لِلَّ

 (6). >ِمنُْهْم َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبةٌ  لُِكل  َعبْدٍ ، َيْوٍم َوَليَْلةٍ 

>. إِنَّ لِلَِّه ِعنَْد ُكل  فِطٍْر ُعتََقاَء، َوَذلَِك فِي ُكل  َليَْلةٍ <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ، ÷ َعْن َجابِرٍ  

(3) 

 :ومن أسباب العتق من النار

 :اإلخالص-

َلْن ُيَواِفَي َعبٌْد َيْوَم <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصللَِّه َرُسول اعن ، ÷ ِعتْبَان بْن َمالٍِك األَنْصاِرّي عن 

ُه َعَليِْه النَّاَر> َم اللَّ  (1). الِقَياَمِة، َيُقوُل: َلَ إَِلَه إَِلَّ اللَُّه، َيبَْتِغي بِِه َوْجَه اللَِّه، إَِلَّ َحرَّ

 :ومن أسباب العتق من النار

 :صدق التوحيد

ُه َوَأنَّ <اَل: قَ ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  ÷ َأنَس بْن َمالٍِك عن  َما ِمْن َأَحٍد َيْشَهُد َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ اللَّ

ُه َعَلى النَّارِ  َمُه اللَّ ا ِمْن َقلْبِِه، إَِلَّ َحرَّ ا َرُسوُل اللَِّه، ِصْدق  د   (5)>. ُمَحمَّ

 (193/ 1لجامع )( وصححه األلباني في صحيح ا266( رواه الترمذي )1)

 (133/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )651/ 6( رواه أحمد )6)

 (133/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1213( رواه ابن ماجه )3)

 (2163( رواه البخاري )1)

 (166( رواه البخاري )5)
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 :ومن أسباب العتق من النار

 صدق اإليمان ومحبة الله:

َم <َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اللِه  َسِمْعُت : قال ÷ َأنَِس بِْن َمالٍِك عن  يِه ُحر 
َثالٌَث َمْن ُكنَّ فِ

َمِت النَّاُر َعَليِْه: إِيَماٌن بِاللِه، َوُحبُّ اللِه، َوَأْن ُيلَْقى ِفي النَّاِر َفُيْحَرَق  َعَلى النَّاِر، َوُحر 

 (1). َأَحبُّ إَِليِْه ِمْن َأْن َيْرِجَع ِفي اْلُكْفِر>

 :نارومن أسباب العتق من ال

 :البراءة من الشرك 

اِمِت عن  َمْن َماَت ََل ُيْشِرُك <َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه ، ÷ ُعبَاَدَة بْن الصَّ

َم اللُه َعَليِْه النَّارَ   (6)>. بِاللِه َشيْئ ا َفَقْد َحرَّ

 :ومن أسباب العتق من النار

 :المحافظة على الصلوات المكتوبات

َمْن َحاَفَظ َعَلى < : َيُقوُل ، ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اللِه : َقاَل ، الَْكاتِِب َعْن َحنَْظَلَة 

َلَواِت اْلَخْمسِ  َوَعلَِم َأنَُّهنَّ ، َوَمَواِقيتِِهنَّ ، َوُوُضوِئِهنَّ ، َوُسُجوِدِهنَّ ، ُرُكوِعِهنَّ : الصَّ

َم َعَلى النَّارِ : َجنَُّة َأْو َقاَل َوَجَبْت َلُه الْ : َدَخَل اْلَجنََّة َأْو َقاَل ، َحقٌّ ِمْن ِعنِْد اللهِ   (3). > ُحر 

 :ومن أسباب العتق من النار

 :المحافظة على صالتي الفجر والعصر 

َلْن َيلَِج النَّاَر َأَحٌد <َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه ، ÷ ُعَماَرَة بِْن ُرَؤْيبَةَ عن 

ْمِس، َوَقبَْل غُ   (1). -َيْعنِي اْلَفْجَر َواْلَعْصَر  -. >ُروبَِهاَصلَّى َقبَْل ُطُلوِع الشَّ

 :ومن أسباب العتق من النار

 ( وصححه شعيب األرنؤوط. 113/ 3( رواه أحمد )1)

 (1963/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )19996( رواه النسائي )6)

 (692/ 1( وحسنه لغيره األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )629/ 1( رواه أحمد )3)

 (. 231( رواه مسلم )1)
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 :المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها

َمْن َحاَفَظ َعَلى َأْرَبِع <َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه قالت: ’  ُأّم َحبِيبَةَ عن 

ْهِر َوَأْرَبٍع َبعْ  ُه َعَلى النَّارِ َرَكَعاٍت َقبَْل الظُّ َمُه اللَّ  (1)>. َدَها َحرَّ

 :ومن أسباب العتق من النار

 :المحافظة على تكبيرة اإلحرام 

ِه ، ÷ َعْن َأنَِس بِْن َمالٍِك   ا فِي <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ِه َأْرَبِعيَن َيْوم  َمْن َصلَّى لِلَّ

 (6)>. َلُه َبَراَءَتاِن: َبَراَءٌة ِمَن النَّاِر، َوَبَراَءٌة ِمَن الن َفاِق  َجَماَعٍة ُيْدِرُك التَّْكبِيَرَة األُوَلى ُكتَِب 

 :ومن أسباب العتق من النار

 :الصيام في سبيل الله

ا ِفي <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ، ÷ َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري   َما ِمْن َعبٍْد َيُصوُم َيْوم 

ا َسبِيِل اللِه، إَِلَّ َباَعدَ   (3)>. اللُه، بَِذلَِك اْلَيْوِم َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسبِْعيَن َخِريف 

ا ِفي َسبِيِل اللَِّه َجَعَل <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َأبِي ُأَماَمَة البَاِهلِي   َمْن َصاَم َيْوم 

 وَ 
ِ
َماء ا َكَما َبيَْن السَّ ُه َبيْنَُه َوَبيَْن النَّاِر َخنَْدق   (1)>. األَْرضِ اللَّ

 :ومن أسباب العتق من النار

 تخليص الصيام مما يشوبه:

َياُم ُجنَّةٌ <: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َجابِرٍ  ، َيْسَتِجنُّ بَِها اْلَعبُْد ِمَن النَّارِ ، إِنََّما الص 

 (5). >ُهَو لِي َوَأَنا َأْجِزي بِهِ 

يَاُم ُجنَّةٌ < : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ و  (1). > َوِحْصٌن َحِصيٌن ِمَن النَّارِ ، الص 

 (329/ 1( وصححه األلباني في مشكاة المصابيح )166( رواه الترمذي )1)

 (1969/ 6امع )( وحسنه األلباني في صحيح الج611( رواه الترمذي )6)

 (1153( رواه مسلم )3)

 (1965/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1261( رواه الترمذي )1)

 (991/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )392/ 3( رواه أحمد )5)
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 :ومن أسباب العتق من النار

 حسن الخلق: 

ُه َعَلى النَّارِ <َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  َمُه اللَّ >. َمْن َكاَن َهي ن ا َلي ن ا َقِريب ا َحرَّ

(6) 

 :النارومن أسباب العتق من 

 :البكاء من خشية الله

ِه  ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  ََل َيلُِج النَّاَر َرُجٌل َبَكى ِمْن َخْشيَِة <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

ِه َوُدَخاُن َجَهنَّمَ  ْرِع، َوََل َيْجَتِمُع ُغَباٌر ِفي َسبِيِل اللَّ ي الضَّ
َبُن فِ ِه َحتَّى َيُعوَد اللَّ  (3)>. اللَّ

 :سباب العتق من النارومن أ

 إحسان تربية البنات أو األخوات:

ي ِمْن َهِذِه الَبنَاِت َشيْئ ا، َفَأْحَسَن <: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  قالَقاَلْت: ، ’ َعائَِشةَ عن  
َمْن َيلِ

ا ِمَن النَّارِ  ، ُكنَّ َلُه ِستْر   (1)>. إَِليِْهنَّ

، ََل َيُكوُن ألََحٍد َثالَُث َبنَاٍت <: ملسو هيلع هللا ىلصاللِه  َقاَل َرُسوُل : َقاَل ، ÷ َعْن َأبِي َسِعيٍد الُْخْدِري  

. >َفيَتَِّقي اللََّه ِفيِهنَّ َوُيْحِسُن إَِليِْهنَّ إَِلَّ َدَخَل اْلَجنَّةَ ، َأْو ُأْختَانِ ، َأْو ابْنَتَانِ ، َأْو َثالَُث َأَخَواٍت 

(5) 

 :ومن أسباب العتق من النار

 الذب عن عرض أخيه المسلم:

 (969/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )196/ 6( رواه أحمد )1)

( وصححه األلباني 111/ 19( والبيهقي في شعب اإليمان )615/ 1المستدرك ) ( رواه الحاكم في6)

 (1195/ 6في صحيح الجامع )

 (1661/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1233( رواه الترمذي )3)

 (5995( رواه البخاري )1)

 (56( وحسنه األلباني في صحيح األدب المفرد )ص: 16/ 3( رواه أحمد )5)
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رْ   َعْن َأبِي الدَّ
ِ
ُه َعْن َوْجِهِه <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َداء َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض َأِخيِه َردَّ اللَّ

 (1)>. النَّاَر َيْوَم الِقَياَمةِ 

 :ومن أسباب العتق من النار

 كثرة الدعاء بالنجاة من النار:

ِه ، ÷ َعْن َأَنِس بِْن َمالٍِك  اٍت  َمْن َسَأَل <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ َه الَجنََّة َثالََث َمرَّ اللَّ

اٍت َقاَلِت النَّاُر: اللَّهُ  مَّ َقاَلِت الَجنَُّة: اللَُّهمَّ َأْدِخلُْه الَجنََّة، َوَمْن اْسَتَجاَر ِمَن النَّاِر َثالََث َمرَّ

 (6)>. َأِجْرُه ِمَن النَّارِ 

 :ومن أسباب العتق من النار

 الصدقة ولو بالقليل:

َيُقوُل: <َمِن اْسَتَطاَع ِمنُْكْم َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ ، ÷ َحاتِمٍ َعِدّي بْن عن 

 (3). َيْسَتتَِر ِمَن النَّاِر َوَلْو بِِشق  َتْمَرٍة، َفلَْيْفَعْل>

 :ومن أسباب العتق من النار

 الباقيات الصالحات و هن المنجيات:

َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللِه، أَِمْن > ُخُذوا ُجنَّتَُكمْ <: ملسو هيلع هللا ىلصُل اللِه َقاَل: َقاَل َرُسو، ÷ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

ُسبَْحاَن اللِه، َوالَْحْمُد لِلَِّه، َوََل إَِلَه إَِلَّ : ُقوُلوا ََل، َوَلِكْن ُجنَّتُُكْم ِمَن النَّارِ <َعُدو  َقْد َحَضَر؟ َقاَل: 

الَِحاُت اللُه، َواللُه أَْكبَُر، َفإِنَُّهنَّ َيأْتِيَن َيوْ  بَاٍت، َوُهنَّ الْبَاقِيَاُت الصَّ  (1)>. َم الِْقيَاَمِة ُمَجن بَاٍت َوُمَعق 

 :ومن أسباب العتق من النار

 األذان لصالة الفجر:

 (1991/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1931الترمذي )( رواه 1)

 (961/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6596( رواه الترمذي )6)

 (1912( ومسلم )1119( رواه البخاري )3)

 (216/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )19219( رواه النسائي )1)
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ُيِغيُر إَِذا َطَلَع اْلَفْجُر، َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسوُل اللِه ، ÷ َعْن َأنَِس بِْن َمالٍِك 

ْن َسِمَع َأَذان ا َأْمَسَك َوإَِلَّ َأَغاَر َفَسِمَع َرُجال  َيُقوُل: اللُه َأْكَبُر اللُه َأْكَبُر، َيْسَتِمُع اأْلََذاَن، َفإِ 

ُثمَّ َقاَل: َأْشَهُد َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ اللُه َأْشَهُد َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ  >َعَلى اْلِفطَْرةِ <ملسو هيلع هللا ىلص: َفَقاَل َرُسوُل اللِه 

ى>. َخَرْجَت ِمَن النَّارِ <: ملسو هيلع هللا ىلصلِه اللُه، َفَقاَل َرُسوُل ال  (1). َفنََظُروا َفِإَذا ُهَو َراِعي ِمْعز 

 (366( رواه مسلم )1)
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 التوبة واالستغفار

ا ُثمَّ اْهَتدَ قال تعالى:  اٌر لَِمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالِح   [66]طه: ى﴾ ﴿َوإِن ي َلَغفَّ

ا وقال تعالى:  َه َغُفور  َه َيِجِد اللَّ ا َأْو َيظْلِْم َنْفَسُه ُثمَّ َيْسَتْغِفِر اللَّ ﴿َوَمْن َيْعَمْل ُسوء 

ا﴾  [119]النساء:  َرِحيم 

ِه ، ÷ عبد الله بن مسعود َعنْ  نِْب، َكَمْن ملسو هيلع هللا ىلص: <َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ التَّاِئُب ِمَن الذَّ

 (1) >.ََل َذنَْب َلهُ 

 اتبع السيئة احلسنة متحها

يِْل إِنَّ اْلَحَسنَاِت ُيْذِهبَْن : قال تعالى ا ِمَن اللَّ الََة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلف  ﴿ َوَأِقِم الصَّ

اكِِريَن ﴾ ي َئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ  [111]هود:  السَّ

ِه  ÷ َعْن َأبِي َذر   ي ئََة اتَّ ملسو هيلع هللا ىلص: < َقاَل: َقاَل لِي َرُسوُل اللَّ ِه َحيُْثَما ُكنَْت، َوَأْتبِِع السَّ ِق اللَّ

 (6)>.  الَحَسنََة َتْمُحَها، َوَخالِِق النَّاَس بُِخُلٍق َحَسنٍ 

 إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد

ُكْم َعَلى َما َيْمُحو<َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  اللُه بِِه  َأََل َأُدلُّ

َرَجاِت؟ اْلَخَطاَيا، َوَيْرَفُع بِِه   َعَلى <َقاُلوا َبَلى َيا َرُسوَل اللِه َقاَل: . >الدَّ
ِ
إِْسَباُغ اْلُوُضوء

َباطُ  الَِة، َفَذلُِكُم الر  الَِة َبْعَد الصَّ  (3)>. اْلَمَكاِرِه، َوَكثَْرُة اْلُخَطا إَِلى اْلَمَساِجِد، َوانْتَِظاُر الصَّ

َر ِفي َبيْتِِه، ُثمَّ َمَشى إَِلى َبيٍْت ملسو هيلع هللا ىلص: <َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ، ÷ بِي ُهَرْيَرةَ َعْن أَ  َمْن َتَطهَّ

 ، َمْن ُبُيوِت اللِه لَِيْقِضَي َفِريَضة  ِمْن َفَراِئِض اللِه، َكاَنْت َخطَْوَتاُه إِْحَداُهَما َتُحطُّ َخطِيَئة 

 (1)>. َواأْلُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجة  

 (596/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1659) ( رواه ابن ماجه1)

 (61/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1969( رواه الترمذي )6)

 (651( رواه مسلم )3)

 (222( رواه مسلم )1)
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انَ عَ  َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ملسو هيلع هللا ىلص: <َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ، ÷ ْن ُعثَْماَن بِْن َعفَّ َمْن َتَوضَّ

 (1)>. َخَرَجْت َخَطاَياُه ِمْن َجَسِدِه، َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت َأظَْفاِرهِ 

َر ِفي بَ ملسو هيلع هللا ىلص: <َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  يْتِِه، ُثمَّ َمَشى إَِلى َبيٍْت َمْن َتَطهَّ

 ، َمْن ُبُيوِت اللِه لَِيْقِضَي َفِريَضة  ِمْن َفَراِئِض اللِه، َكاَنْت َخطَْوَتاُه إِْحَداُهَما َتُحطُّ َخطِيَئة 

 (6)>. َواأْلُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجة  

 احملافظة على الصلوات اخلمس

ا بَِباِب َأَحِدُكْم <َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللهِ ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  َأَرَأْيتُْم َلْو َأنَّ َنْهر 

اٍت، َهْل َيبَْقى ِمْن َدَرنِِه َشْيٌء؟  َقاُلوا: ََل َيبَْقى ِمْن َدَرنِِه >. َيْغَتِسُل ِمنُْه ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّ

َلَواِت اْلَخْمِس، َيْمُحو اللُه بِ <َشْيٌء، َقاَل:   (3)>. ِهنَّ اْلَخَطاَياَفَذلَِك َمَثُل الصَّ

َلَواُت اْلَخْمُس، َواْلُجْمَعُة <َكاَن َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  الصَّ

َراٌت َما َبيْنَُهنَّ إَِذا اْجَتنََب اْلَكَباِئرَ   (1)>. إَِلى اْلُجْمَعِة، َوَرَمَضاُن إَِلى َرَمَضاَن، ُمَكف 

 املفروضات األذكار بعد الصلوات

ا <: قالملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسوِل اللِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  َمْن َسبََّح اللَه ِفي ُدُبِر ُكل  َصالٍَة َثالَث 

ا َوَثالَثِيَن، َفتْلَِك تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن،  ا َوَثالَثِيَن، َوَكبََّر اللَه َثالَث  َوَثالَثِيَن، َوَحِمَد اللَه َثالَث 

ْلِماَئِة: ََل إَِلَه إَِلَّ اللُه َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُملُْك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى َوَقاَل: َتَماَم ا

 َقِديٌر ُغِفَرْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمثَْل َزَبِد اْلَبْحِر>
ٍ
 (5). ُكل  َشْيء

 احلج املربور

 (615( رواه مسلم )1)

 (222( رواه مسلم )6)

 (229( رواه مسلم )3)

 (633( رواه مسلم )1)

 (599( رواه مسلم )5)
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ِه َفَلْم َيْرُفْث، َوَلْم <َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ ، ÷ ُهَرْيَرةَ  يَأبعن  َمْن َحجَّ لِلَّ

هُ   (1)>. َيْفُسْق، َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ

 املتابعة بني احلج والعمرة

اَرٌة لَِما َبيْنَُهَما، <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  الُعْمَرُة إَِلى الُعْمَرِة َكفَّ

 (6)>. لَمبُْروُر َليَْس َلُه َجَزاٌء إَِلَّ الَجنَّةُ َوالَحجُّ ا

ِه  ÷ َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َمْسُعودٍ  َتابُِعوا َبيَْن الَحج  َوالُعْمَرِة، ملسو هيلع هللا ىلص: <َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

ُنوَب َكَما َينِْفي الِكيُر َخَبَث الَحِديِد، َوالذَّ  ِة، َوَليَْس َفِإنَُّهَما َينِْفَياِن الَفْقَر َوالذُّ َهِب، َوالِفضَّ

ِة الَمبُْروَرِة َثَواٌب إَِلَّ الَجنَّةُ   (3)>. لِلَْحجَّ

 الصرب على االبتالء

، َوَعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  َما ُيِصيُب <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي   ^ َعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِري 

ْوَكِة  الُمْسلَِم، ِمْن َنَصٍب َوََل َوَصٍب، َوََل َهم  َوَلَ  ، َحتَّى الشَّ ُحْزٍن َوََل َأذ ى َوََل َغم 

ُه بَِها ِمْن َخَطاَياهُ  َر اللَّ  (1)>. ُيَشاُكَها، إَِلَّ َكفَّ

اِئِب َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللِه ، ^ َجابِر بْن َعبِْد اللهِ وعن  َما <، َدَخَل َعَلى ُأم  السَّ

اِئِب ُتَزْفِزِفيَن؟  ى، ََل َباَرَك اللُه ِفيَها، َفَقاَل: . >َلِك؟ َيا ُأمَّ السَّ ََل َتُسب ي <َقاَلْت: اْلُحمَّ

َها ُتْذِهُب َخَطاَيا َبنِي آَدَم، َكَما ُيْذِهُب اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديدِ  ى، َفِإنَّ  (5)>. اْلُحمَّ

 احملافظة على األذكار

ِه : ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  ِه َوبَِحْمِدِه، ِفي َمْن قَ <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ اَل: ُسبَْحاَن اللَّ

ٍة، ُحطَّْت َخَطاَياُه، َوإِْن َكاَنْت ِمثَْل َزَبِد الَبْحِر>  (1). َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ

 (1359( ومسلم )1561ه البخاري )( روا1)

 (1319( ومسلم )1993( رواه البخاري )6)

 (529/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )619( رواه الترمذي )3)

 (5211( رواه البخاري )1)

 (6596( رواه مسلم )5)
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ِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  َمْن َقاَل: ََل إَِلَه إَِلَّ اللَُّه، َوْحَدُه َلَ <َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ

ٍة، َكاَنْت َلُه َشِريَك َلُه، لَ   َقِديٌر، ِفي َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ
ٍ
ُه الُملُْك َوَلُه الَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكل  َشْيء

ا ِمَن  َعْدَل َعْشِر ِرَقاٍب، َوُكتَِبْت َلُه ِماَئُة َحَسنٍَة، َوُمِحَيْت َعنُْه ِماَئُة َسي َئٍة، َوَكاَنْت َلُه ِحْرز 

يَْطاِن َيْوَمُه َذلَِك  ا َجاَء بِِه، إَِلَّ َأَحٌد َعِمَل َأْكَثَر الشَّ َحتَّى ُيْمِسَي، َوَلْم َيأِْت َأَحٌد بَِأْفَضَل ِممَّ

 (6). ِمْن َذلَِك>

َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم <َفَقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اللِه  ÷ عن سعد بن أبي وقاص

َسَأَلُه َساِئٌل ِمْن ُجَلَساِئِه: َكيَْف َيْكِسُب َأَحُدَنا َأْلَف فَ >. َأْن َيْكِسَب، ُكلَّ َيْوٍم َأْلَف َحَسنٍَة؟ 

يئَةٍ <َحَسنٍَة؟ َقاَل: 
>. ُيَسب ُح ِماَئَة َتْسبِيَحٍة، َفُيْكتَُب َلُه َأْلُف َحَسنٍَة، َأْو ُيَحطُّ َعنُْه َأْلُف َخطِ

(3) 

 (6291( ومسلم)2195( رواه البخاري )1)

 (6291( ومسلم )3693( رواه البخاري )6)

 (6296مسلم )( رواه 3)
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ؤمن لنفسه فيها برنامجا عمليا لتحقيق مدرسة الصيام محطة مهمة ليجعل العبد الم

، هذه اَلنتصارات التي ُتعدُّ توطئة َلنتصارات عظمى، بمفهومها الشامل اَلنتصارات

ومن جملة هذه اَلنتصارات التي ينبغي للمسلم السعي في تحصيلها في شهر 

 :رمضان

 على الرياء اَلنتصار -

: قال، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن، ÷ هريرة أبي عن، منازع بال اإلخالص شهر رمضان

أجلي>.  من وشربه وأكله شهوته به، يدع أجزي وأنا لي الصوم: وجل عز الله <يقول

(1) 

 له غفر واحتسابا إيمانا رمضان صام <من: قال، ملسو هيلع هللا ىلص النبي ، عن÷ هريرة أبي وعن

 قام ذنبه> <من من تقدم ما له واحتسابا، غفر إيمانا رمضان قام <من ذنبه> من تقدم ما

 (6)ذنبه>.  من تقدم ما له غفر واحتسابا ماناإي القدر ليلة

 اَلنتصار على الشيطان-

وتقوى هذه الشهوات ، ذلك أن وسيلة الشيطان إلغواء بني آدم هي الشهوات

باألكل والشرب، والصيام يضي ق مجاري الدم، فتضيق مجاري الشيطان، فتسكن 

 الشيطان <إن: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال: حيي، قالت بنت صفية عن (3). وساوسه وُيقهر بذلك

 (1)الدم>.  مجرى اإلنسان من يجري

 (1151( ومسلم )9196رواه البخاري ) (1)

 ( في مواضع أخر929( في مواضع أخر ومسلم )1991رواه البخاري ) (6)

 ( بنحوه. 619( وروضة المحبين )ص: 152/ 1مدارج السالكين ) (3)

 (6195( ومسلم )3661رواه البخاري ) (1)
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فصفده له ليسهل له وعليه هذا النوع ، سبحانه وتعالى ذلك للصائم للهوقد هيأ ا

 اَلنتصارمن 

 فتحت رمضان شهر دخل <إذا: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال، ÷ هريرة عن أبي

 (1)الشياطين>.  جهنم، وسلسلت أبواب السماء، وغلقت أبواب

 ومردة الشياطين فيه فيغل محمد بأمة الله يلطف رمضان شهر في: رجب قال ابن

 ولهذا الذنوب تسويل من غيره في عليه يقدرون كانوا ما على يقدروا َل حتى الجن

 (6)األمة.  في رمضان شهر في المعاصي تقل

 اَلنتصار على الشهوات -

ن شهوة شهوات المختلفة مالرمضان تمرين عملي للصائم على التغلب على 

، ÷ هريرة أبي عنالبطن والفرج والنظر والسمع والكالم والقلب والنفس وغيرها، 

 (3)أجلي>.  من وطعامه شهوته يدع: وجل عز الله <يقول: قال، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن

ألنه إن انهزم فيها ، في معركة الشهوات قضية مصيرية بالنسبة للمؤمن إن اَلنتصار

 اَلنهزامأدى به ذلك ـ دون شك ـ إلى ، طام لهاوفشل في مقاومتها وسلم العنان والخ

 في كل معاركه األخرى،

 .يره لم غيب لموعد حاضرة شهوة ترك لمن طوبى: السلف بعض قال

 من عندك َأَمرّ  يكرهه ما كان إذا: ربي؟ قال أحب متى: المصري النون ذو سئل

 (1). الصبر

 (1999( ومسلم )1699رواه البخاري ) (1)

 (161معارف َلبن رجب )ص: لطائف ال (6)

 (1151( ومسلم )9196رواه البخاري ) (3)

 (153لطائف المعارف َلبن رجب )ص:  (1)
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، شهواته عبادة الصيامومن أعظم العبادات التي تعين المسلم على اَلنتصار على 
 الشباب، من معشر <يا: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول لنا قال: قال، ÷ الله بن مسعود عبد عن

 يستطع لم للفرج، ومن للبصر، وأحصن أغض فليتزوج، فإنه الباءة منكم استطاع

 (1)وجاء>.  له بالصوم، فإنه فعليه

 (6). الكف عن الحرام فيسهل الشهوة يقمع الصوم: قال الحليمي

 نتصار على الشح والبخلاَل -

 من أهلك الشح الشح، فإن <اتقوا: قال، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن، الله عبد بن جابر عن

 (3)محارمهم>.  واستحلوا دماءهم سفكوا أن على قبلكم، حملهم كان

 أجود ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول كانلذلك ، من مقاصد الصيام المهمةفالتخلص من الشح 

 من ليلة كل في يلقاه جبريل، وكان يلقاه نحي رمضان في يكون ما أجود الناس، وكان

 (1)المرسلة.  الريح من بالخير أجود ملسو هيلع هللا ىلص الله القرآن، فلرسول فيدارسه رمضان

له عالقة بالشح  هوادة فيها على كل ما ويعلنها حربا َل، ملسو هيلع هللا ىلصفليتأس المؤمن به 

إَل يمكن أن يحوزه  َل، فالفالح الذي هو غايته ومبتغاه في الدنيا واآلخرة، والبخل

ا َوَأنِْفُقواكما قال تعالى: ﴿ ، إذا نجح في معركته مع الشح  ُيوَق  َوَمنْ  أِلَنُْفِسُكمْ  َخيْر 

 [12: التغابن] ﴾اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئَك  َنْفِسهِ  ُشحَّ 

وإطالق اليد بالعطاء، ويتعمق لديه ، فالصيام مدرسة يتعود فيها العبد على السخاء

 ليذوق: الصيام؟ قال ُشرع لمَ : السلف بعض سئل. لمحرومينفيها الشعور بمعاناة ا

 (1)الجائع.  ينسى فال الجوع طعم الغني

 (1199( ومسلم )1995رواه البخاري ) (1)

 (651/ 1فيض القدير للهروي ) (6)

 (6596رواه مسلم ) (3)

 ( من حديث ابن عباس6396( ومسلم )2رواه البخاري ) (1)
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 اَلنتصار على اللسان وآفاته -

 به، فليس والعمل الزور قول يدع لم <من: ملسو هيلع هللا ىلص عندما نسمع أو نقرأ حديث النبي 

 (6)وشرابه>.  طعامه يدع أن في حاجة لله

 أحد سابه يصخب، فإن وَل يرفث فال أحدكم ومص يوم كان <إذا: ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك قوله

 (3)صائم>.  امرؤ إني قاتله، فليقل أو

 األكل من الصيام <ليس: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول: قال: قال، ÷ هريرة أبي وحديث

 (1)والرفث>.  اللغو من الصيام إنما، والشرب

فمن لم يستطع أن ينتصر في ، في شهر رمضان اَلنتصارندرك أهمية هذا النوع من 

يمكنه أن ينتصر في معركته مع شيطانه  َل - خاصة وهو صائم -ركته مع لسانهمع

 أبي عنأمام اللسان وآفاته يؤدي بصاحبه إلى اإلفالس  اَلنهزامبل إن ، وشهواته

 َل من فينا المفلس: المفلس؟ > قالوا ما <أتدرون: قال، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن ÷هريرة 

بصالة، وصيام،  القيامة يوم يأتي أمتي من المفلس <إن: متاع، فقال وَل له درهم

هذا،  هذا، وضرب دم هذا، وسفك مال هذا، وأكل هذا، وقذف شتم قد وزكاة، ويأتي

 عليه ما يقضى أن قبل حسناته فنيت حسناته، فإن من حسناته، وهذا من هذا فيعطى

 (5)النار>.  في طرح عليه، ثم فطرحت خطاياهم من أخذ

 (126بن رجب )ص: لطائف المعارف َل (1)

 ÷( من حديث أبي هريرة 1993رواه البخاري ) (6)

 ÷( من حديث أبي هريرة 1151( ومسلم )1991رواه البخاري ) (3)

 (916/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع)3199( وابن حبان )1992رواه ابن خزيمة ) (1)

 (6561رواه مسلم ) (5)

www.altawhed.net www.elwaez.com



 قد لسانه الجبال، فيجد أمثال بحسنات القيامة يوم يأتيل العبد "إن: قال ابن القيم

 ذكر كثرة من هدمها قد لسانه فيجد الجبال أمثال بسيئات كلها، ويأتي عليه هدمها

 (1)الله". 

َل يستقيُم إيماُن عبٍد حتى يستقيَم <قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول الله ÷ وعن أنس بن مالك

 (6)>. ـهُ قلُبُه، وَل يستقيُم قلُبُه حتى يستقيَم لسانُ 

 عليك <أملك: النجاة؟ قال ما الله رسول يا: قلت: قال، ÷ عامر بن عقبة وعن

 (3)خطيئتك>.  على بيتك، وابك لسانك، وليسعك

 السلبية والالمباَلةالكسل واَلنتصار على  -

 أبي عن، الصيام ميدان رحب لتحقيق كل مظاهر الجدية واإليجابية لدى المؤمن

 رمضان. . . وينادي شهر من ليلة أول كان <إذا: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال ÷هريرة 

ليلة>.  كل النار، وذلك من عتقاء أقصر، ولله الشر باغي أقبل، و يا الخير باغي يا: مناد

(1) 

 أخدم كنت: ÷ مالك بن أنس عن، أكثر من اَلستعادة من العجز والكسل -
والحزن،  الهم من بك أعوذ إني <اللهم: يقول كثيرا أسمعه فكنت، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 (5). >والكسل والعجز

 اَلنتصار على أمراض القلوب -

 (121الداء والدواء )ص:  (1)

 (666/ 2( وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة )196/ 3أحمد )رواه  (6)

 (695/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6192( و الترمذي )156/ 1رواه أحمد ) (3)

 (193/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع)1216( وابن ماجه )266رواه الترمذي ) (1)

 (6966( ومسلم )6693رواه البخاري ) (5)
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ألن وسائل ، عليها واَلنتصارفإن شهر الصيام فرصة ذهبية للتخلص منها 

والمحفزات المساعدة على ذلك ميسرة إَل ، التنظيف والتطهير للقلب متوفرة بكثرة

 من أبى.

الباطنة،  والقوى الظاهرة رحالجوا حفظ في عجيب تأثير للصوم: قال ابن القيم

أفسدتها،  عليها استولت إذا التي الفاسدة المواد لها الجالب التخليط عن وحميتها

 أيدي منها استلبته ما إليها صحتها، ويعيد والجوارح القلب على يحفظ فالصوم

َها: ﴿ تعالى قال التقوى، كما على العون أكبر من الشهوات، فهو ِذينَ  َيا َأيُّ  نُواآمَ  الَّ

َيامُ  َعَليُْكمُ  ُكتَِب  ِذينَ  َعَلى ُكتَِب  َكَما الص   (1). [163: البقرة]﴾ َتتَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  َقبْلُِكمْ  ِمنْ  الَّ

 اَلنتصار على سوء الخلق -

فيه يتعلم الصائم ويتدرب ويمارس ، فرمضان مدرسة األخالق الفاضلة كذلك

 صوم يوم كان فإذا جنة الصيام<: ويجاء التوجيه النبلذلك ، كل أنواع الخلق الحسن

 (6)>. صائم امرؤ إني قاتله، فليقل أو أحد سابه يصخب، فإن وَل يرفث فال أحدكم

 سمعك فليصم صمت إذا: في نصيحة غالية للصائمين جابر بن عبد الله وقال
 وسكينة وقار عليك وليكن الجار أذى ودع والمحارم الكذب عن ولسانك وبصرك

 (3). سواء فطرك ويوم صومك يوم علتج وَل صومك يوم

تدرب فيه عمليا على نلمن أجلها  الله علينا الصيام فرضفمن أعظم الغايات التي 

، وعليه مدار سعادة العبد وفالحه في الدنيا واآلخرة، الذي هو الدين، حسن الخلق

 (1). الدين في عليك زاد: الخلق في عليك زاد فمن. خلق كله الدين: قال ابن القيم

 (66/ 6اد المعاد )ز (1)

 ÷( من حديث أبي هريرة 1151( ومسلم )1991رواه البخاري ) (6)

 (155لطائف المعارف َلبن رجب )ص:  (3)

 (691/ 6مدارج السالكين ) (1)
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 اَلنتصار على الصحبة السيئة-

 وآن األوان للتخلص من رفقة السوء           أقبل رمضان شهر الهداية والغفران

ا ﴾  اْلُمتَِّقينَ  إَِلَّ  َعُدوٌّ  لَِبْعضٍ  َبْعُضُهمْ  َيْوَمئِذٍ  اأْلَِخالَّءُ ﴿ : قول الله تعالى وتذكر دائم 

 [29: الزخرف]

ُسولِ  َمعَ  اتََّخْذُت  َيا َليَْتنِي َيُقوُل  َيَدْيهِ  َعَلى لظَّالِمُ ا َيَعضُّ  َوَيْومَ ﴿ : وقوله تعالى  الرَّ

يال  ُفالَن ا َأتَِّخذْ  َلمْ  َليْتَنِي َيا َوْيَلَتا (69) َسبِيال 
نِي َلَقدْ  (66) َخلِ ْكرِ  َعنِ  َأَضلَّ  إِذْ  َبْعدَ  الذ 

يَْطانُ  َوَكانَ  َجاَءنِي  [69 - 69: انالفرق]﴾  َخُذوَل   لإِلِْنَْسانِ  الشَّ

 فلينظر، خليله دين على <المرء: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن، ÷هريرة  أبي وحديث

 (1). يخالل> من أحدكم

 (596/ 6( وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة )331/ 6رواه أحمد ) (1)
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 ( ركعة من النوافل21صالة )

َها َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه ، ’ َعْن ُأم  َحبِيبَةَ   َما ِمْن َعبٍْد ُمْسلٍِم <َيُقوُل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

ا، َغيَْر َفِريَضٍة، إَِلَّ َبنَى اللُه َلُه َبيْت ا ِفي اْلَجنَّةِ ُيَصل ي لِ  ع  >. لَِّه ُكلَّ َيْوٍم ثِنَْتْي َعْشَرَة َرْكَعة  َتَطوُّ

(1) 

ِه ، ’ َعْن ُأم  َحبِيبَةَ  َمْن َصلَّى ِفي َيْوٍم َوَليَْلٍة ثِنَْتْي َعْشَرَة ملسو هيلع هللا ىلص: <َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَّ

ا َقبَْل الظُّْهِر، َوَرْكَعَتيِْن َبْعَدَها، َوَرْكَعَتيِْن َبْعَد الَمْغِرِب، َرْكَعة  ُبنَِي  َلُه َبيٌْت ِفي الَجنَِّة: َأْرَبع 

، َوَرْكَعَتيِْن َقبَْل َصالَِة اْلَفْجرِ 
ِ
 (6)>. َوَرْكَعَتيِْن َبْعَد الِعَشاء

ِه ، ’ َعْن َعائَِشةَ  َر َعَلى ثِنَْتْي َعْشَرَة َرْكَعة  ِمَن َمْن َثابَ ملسو هيلع هللا ىلص: <َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَّ

ي الَجنَِّة: َأْرَبِع َرَكَعاٍت َقبَْل الظُّْهِر، َوَرْكَعَتيِْن َبْعَدَها، َوَرْكَعتَ 
ُه َلُه َبيْت ا فِ نَِّة َبنَى اللَّ يِْن السُّ

، َوَرْكَعَتيِْن َقبَْل الَفْجرِ 
ِ
 (3). >َبْعَد الَمْغِرِب، َوَرْكَعتَيِْن َبْعَد الِعَشاء

 إطعام الطعام

إِنَّ فِي الَجنَِّة ُغَرف ا ُتَرى ُظُهوُرَها ِمْن ُبُطونَِها ملسو هيلع هللا ىلص: <َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ  ÷ َعْن َعلِي  

لَِمْن َأَطاَب <َفَقاَم َأْعَرابِيٌّ َفَقاَل: لَِمْن ِهَي َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: ، >َوُبُطوُنَها ِمْن ُظُهوِرَها

يِْل َوالنَّاُس نَِيامٌ الَكالََم، َوَأطْ  َياَم، َوَصلَّى بِاللَّ  (1)>. َعَم الطََّعاَم، َوَأَداَم الص 

إِنَّ ِفي اْلَجنَِّة ُغْرَفة  ُيَرى <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ، ÷األشعري  َعْن َأبِي َمالٍِك و

َها اللُه لِ  نَُها ِمْن َظاِهِرَها، َأَعدَّ
َمْن َأطَْعَم الطََّعاَم، َوَأََلَن اْلَكالََم، َظاِهُرَها ِمْن َباطِنَِها َوَباطِ

يِْل َوالنَّاُس نَِيامٌ  الََة، َوَقاَم بِاللَّ  (5)>. َوَتاَبَع الصَّ

 (966( رواه مسلم )1)

 (1966/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )115( َرَواُه الت ْرِمِذيُّ )6)

 (1921/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )111( رواه الترمذي )3)

 (162/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1961( رواه الترمذي )1)

 (162/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )3122( والطبراني )313/ 5( رواه أحمد )5)
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 تصلي الضحى أربعا وقبل الظهر أربعا

ِه  ÷ َعْن َأبِي ُموَسى ا، َوَقبَْل <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ َحى َأْرَبع  َمْن َصلَّى الضُّ

ا ُبنَِي َلُه بَِها َبيٌْت ِفي اْلَجنَّةِ  لظهر()ا اأْلُوَلى  (1)>. َأْرَبع 

 املشاركة يف بناء املساجد ولو بالقليل

انَ عن  ا َيبَْتِغي بِِه <َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قال، ÷ ُعثَْماَن بْن َعفَّ َمْن َبنَى َمْسِجد 

ُه َلُه ِمثَْلُه ِفي الَجنَّةِ  ِه َبنَى اللَّ  (6). >َوْجَه اللَّ

ِه  ^ َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اللَّهِ و ِه َكَمْفَحِص <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ ا لِلَّ َمْن َبنَى َمْسِجد 

ُه َلُه َبيْت ا ِفي اْلَجنَّةِ   (3)>. َقَطاٍة، َأْو َأْصَغَر، َبنَى اللَّ

 قراءة سورة اإلخالص عشر مرات

ُه َأَحٌد َحتَّى : َمْن َقَرأَ <: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي   ،÷ َعْن ُمَعاِذ بِْن َأَنٍس اْلُجَهنِي   ُقْل ُهَو اللَّ

اٍت  ا فِي اْلَجنَّةِ ، َيْختَِمَها َعْشَر َمرَّ  (1)>. َبنَى اللَُّه َلُه َقْصر 

 حسن اخللق وترك الكذب ولو مازحا وترك اجلدال

ِه ، ÷ َعْن َأبِي ُأَماَمةَ  ِعيٌم بَِبيٍْت فِي َرَبِض اْلَجنَِّة لَِمْن َأَنا زَ <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

ا  ا، َوبَِبيٍْت ِفي َوَسِط اْلَجنَِّة لَِمْن َتَرَك اْلَكِذَب َوإِْن َكاَن َماِزح  َتَرَك اْلِمَراَء َوإِْن َكاَن ُمِحقًّ

َن ُخُلَقهُ  ي َأْعَلى اْلَجنَِّة لَِمْن َحسَّ
 (5)>. َوبَِبيٍْت فِ

 الصرب على فقد فلذات األكباد

ِه ، ÷ َعْن َأبِي ُموَسى األَْشَعِري   إَِذا َماَت َوَلُد الَعبِْد َقاَل اللَُّه <َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللَّ

لَِمالَِئَكتِِه: َقَبْضُتْم َوَلَد َعبِْدي، َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفَيُقوُل: َقَبْضُتْم َثَمَرَة ُفَؤاِدِه، َفَيُقوُلوَن: 

 (121/ 5( وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة )1953الطبراني في األوسط )( رواه 1)

 (533( ومسلم )159( رواه البخاري )6)

 (1952/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )936( رواه ابن ماجه )3)

 (132/ 6( وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة )139/ 3( رواه أحمد )1)

 (392/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1699( رواه أبو داود )5)
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ا َقاَل َعبِْدي؟ َفَيُقوُلوَن: َحِمَدَك َواْستَْرَجَع، َفَيُقوُل اللَُّه: اْبنُوا لَِعبِْدي َنَعْم، َفَيُقوُل: َماذَ 

وُه َبيَْت الَحْمِد>  (1). َبيْت ا ِفي الَجنَِّة، َوَسمُّ

 دعاء السوق

وِق: ََل إَِلَه إَِلَّ <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ ، ^ عمر عبد الله بن َعنْ   َمْن َقاَل ِفي السُّ

ُه َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه، َلُه الُملُْك َوَلُه الَحْمُد، ُيْحِيي َوُيِميُت َوُهَو َحيٌّ ََل َيُموُت، بِيَِدِه  اللَّ

ُه َلُه َأْلَف َأْلِف َحَسنٍَة، َوَمَحا َعنُْه َأْلَف َأْلِف   َقِديٌر، َكَتَب اللَّ
ٍ
الَخيُْر َوُهَو َعَلى ُكل  َشْيء

 (6)>. َلُه َبيْت ا ِفي الَجنَّةِ  َسي ئٍَة، َوَبنَى

 طاعة اهلل ورسوله -

ُه َعَليِْهْم ِمَن النَّبِي يَن قال تعالى:  ِذيَن َأنَْعَم اللَّ َك َمَع الَّ
ُسوَل َفُأوَلئِ َه َوالرَّ ﴿َوَمْن ُيطِِع اللَّ

الِ   َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقيَن َوالشُّ د  ا﴾ َوالص   [29]النساء: ِحيَن َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرِفيق 

 حمبة األنبياء والصاحلني -

اَعُة؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُجال  َسَأَل النَّبِيَّ ، ÷ َعْن َأَنسٍ  اَعِة، َفَقاَل: َمَتى السَّ < َعِن السَّ

َأنَْت َمَع < ، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَلُه . َقاَل: ََل َشْيَء، إَِلَّ َأن ي ُأِحبُّ اللََّه وَ > َوَماَذا َأْعَدْدَت َلَها

، َفَرَحنَا بَِقْوِل النَّبِي  َقاَل َأَنٌس: . > َمْن َأْحَببَْت 
ٍ
 َأنَْت َمَع َمْن َأْحَببَْت < : ملسو هيلع هللا ىلصَفَما َفِرْحنَا بَِشْيء

اُهْم، َوَأَبا َبْكٍر، َوُعَمَر، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َمعَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَنا ُأِحبُّ النَّبِيَّ َقاَل َأَنٌس:  > ُهْم بُِحب ي إِيَّ

 (3). َوإِْن َلْم َأْعَمْل بِِمثِْل َأْعَمالِِهمْ 

 احملافظة على الوضوء والصالة بعد كل وضوء

ْثنِي  < ِعنَْد َصالَِة الَفْجرِ  َقاَل لِباِلَلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ : ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  َيا باِلَُل َحد 

َقاَل: َما  > اإِلْسالَِم، َفِإن ي َسِمْعُت َدفَّ َنْعَليَْك َبيَْن َيَديَّ ِفي الَجنَّةِ بَِأْرَجى َعَمٍل َعِملَْتُه ِفي 

 (199/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1961( رواه الترمذي )1)

 (1999/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )3169( رواه الترمذي )6)

 (3266( رواه البخاري )3)
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ا، ِفي َساَعِة َليٍْل َأْو َنَهاٍر، إَِلَّ َصلَّيُْت ِمن َعِملُْت َعَمال  َأْرَجى ِعنِْدي:  ْر َطُهور  َأن ي َلْم َأَتَطهَّ

 (1). ل َي بَِذلَِك الطُُّهوِر َما ُكتَِب لِي َأْن ُأَص 

 كثرة السجود -

َفَأَتيُْتُه  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكنُْت َأبِيُت َمَع َرُسوِل اللِه ، ÷ َربِيَعة بْن َكْعٍب اأْلَْسَلِمّي عن 

َأْو َغيَْر <َفُقلُْت: َأْسَأُلَك ُمَراَفَقَتَك ِفي اْلَجنَِّة. َقاَل:  >َسْل <بَِوُضوِئِه َوَحاَجتِِه َفَقاَل لِي: 

ُجودِ <َذاَك. َقاَل:  ُقلُْت: ُهوَ  >َذلَِك   (6)>. َفَأِعن ي َعَلى َنْفِسَك بَِكثَْرِة السُّ

 كفالة اليتيم -

>. َأَنا َوَكاِفُل الَيتِيِم فِي الَجنَِّة َهَكَذا<َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َسْهل بْن َسْعدٍ عن 

بَّاَبِة َوالُوْسَطى  (3). َوَقاَل بِِإْصَبَعيِْه السَّ

 ةالسعي على األرمل -

اِعي َعَلى األَْرَمَلِة َوالِمْسِكيِن، ملسو هيلع هللا ىلص: <َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  السَّ

اِئِم النََّهارَ  يَْل الصَّ  (1)>. َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسبِيِل اللَِّه، َأِو الَقاِئِم اللَّ

 مشروع الفوز بدرجات يف اجلنة

 اإلكثار من السجود -

ُجوِد <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسول اللِه عن ، ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اللِه  َثْوَباَن َمْوَلىعن  َعَليَْك بَِكثَْرِة السُّ

، َوَحطَّ َعنَْك بَِها َخطِيَئة   ، إَِلَّ َرَفَعَك اللُه بَِها َدَرَجة   (5)>. لِلَِّه، َفِإنََّك ََل َتْسُجُد لِلَِّه َسْجَدة 

ُكْم َعَلى َما َيْمُحو اللُه بِِه أَ <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ  ََل َأُدلُّ

َرَجاِت؟   َعَلى <َقاُلوا َبَلى َيا َرُسوَل اللِه َقاَل: >. اْلَخَطاَيا، َوَيْرَفُع بِِه الدَّ
ِ
إِْسَباُغ اْلُوُضوء

الَِة،  الَِة َبْعَد الصَّ َباطُ اْلَمَكاِرِه، َوَكثَْرُة اْلُخَطا إَِلى اْلَمَساِجِد، َوانْتَِظاُر الصَّ  (1)>. َفَذلُِكُم الر 

 (6156( ومسلم )1119( رواه البخاري )1)

 (169( رواه مسلم )6)

 (2995اه البخاري )( رو3)

 (5353( رواه البخاري )1)

 (166( رواه مسلم )5)
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َمْن َغَدا إَِلى اْلَمْسِجِد، َأْو َراَح، َأَعدَّ اللُه <: قال، ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 

، ُكلََّما َغَدا، َأْو َراَح   (6)>. َلُه ِفي اْلَجنَِّة ُنُزَل 

 حفظ القرآن والعمل به

ِه َقاَل ، ÷ َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري   ُيَقاُل لَِصاِحِب اْلُقْرآِن إَِذا < : ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسوُل اللَّ

 َمَعهُ ، َدَخَل اْلَجنََّة اْقَرأْ َواْصَعدْ 
ٍ
 (3)>.  َفيَْقَرُأ َوَيْصَعُد بُِكل  آَيٍة َدَرَجة  َحتَّى َيْقَرَأ آِخَر َشْيء

ِه ، ^ َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمٍرو ُيَقاُل لَِصاِحِب اْلُقْرآِن: : < ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

نَْيا، َفِإنَّ َمنِْزَلَك ِعنَْد آِخِر آَيٍة َتْقَرُؤَها ُل ِفي الدُّ ْل َكَما ُكنَْت ُتَرت   (1)>.  اْقَرأْ، َواْرَتِق، َوَرت 

 استغفار الولد الصاحل ألبيه

ُجَل لَ < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي   ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ   ُتْرَفُع َدَرَجُتُه ِفي اْلَجنَِّة َفَيُقوُل: إِنَّ الرَّ

 (5)>. َأنَّى َهَذا؟ َفُيَقاُل: بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك 

 اجلهاد يف سبيل اهلل

ِه  ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ   َها اللَُّه ملسو هيلع هللا ىلص: < َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ إِنَّ ِفي الَجنَِّة ِماَئَة َدَرَجٍة، َأَعدَّ

 َواألَْرضِ لِلُْمَجاِهدِ 
ِ
َماء َرَجَتيِْن َكَما َبيَْن السَّ  (2)>.  يَن ِفي َسبِيِل اللَِّه، َما َبيَْن الدَّ

 الصرب على البالء -

َما ُيِصيُب اْلُمْؤِمَن ِمْن َشْوَكٍة َفَما ملسو هيلع هللا ىلص: <َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللِه ، ’ َعْن َعائَِشةَ 

،  (9)>. َأْو َحطَّ َعنُْه بَِها َخطِيَئة   َفْوَقَها إَِلَّ َرَفَعُه اللُه بَِها َدَرَجة 

 غراس اجلنة

 (651( رواه مسلم )1)

 (229( ومسلم )226( رواه البخاري )6)

 (1319/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3969( وابن ماجه )19/ 3( رواه أحمد )3)

 (1319/ 6يح الجامع )( وصححه األلباني في صح1121( وأبو داود )196/ 6( رواه أحمد )1)

 (331/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3229( رواه ابن ماجه )5)

 (6999( رواه البخاري )2)

 (6596( رواه مسلم )9)
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ِه  ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ   ا، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ َيا َأَبا < َمرَّ بِِه َوُهَو َيْغِرُس َغْرس 

ا لِي، َقاَل:  >ُهَرْيَرَة، َما الَِّذي َتْغِرُس؟  َك َعَلى ِغَراٍس َخ < ُقلُْت: ِغَراس  يٍْر َلَك ِمْن َأََل َأُدلُّ

ُقْل: ُسبَْحاَن اللَِّه، َواْلَحْمُد لِلَِّه، َوََل إَِلَه إَِلَّ اللَُّه، < َقاَل: َبَلى َيا َرُسوَل اللَِّه، َقاَل:  >َهَذا؟ 

ُه َأْكَبُر، ُيْغَرْس َلَك بُِكل  َواِحَدٍة َشَجَرٌة ِفي اْلَجنَّةِ   (1)>.  َواللَّ

أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ملسو هيلع هللا ىلص: < لله قال: قال رسول ا، ^ عن ابن عمرو

 (6). > ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها، َل حول وَل قوة إَل بالله

 بستان يف اجلنة

ِه  ÷ َعْن ابِْن َمْسُعودٍ   َلِقيُت إِْبَراِهيَم َليَْلَة ُأْسِرَي بِي َفَقاَل:  < ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

ُد، َأقِْرْئ أُ  ، َوَأنََّها َيا ُمَحمَّ
ِ
الََم َوَأْخبِْرُهْم َأنَّ الَجنََّة َطي َبُة التُّْرَبِة َعْذَبُة الَماء َتَك ِمن ي السَّ مَّ

ُه َأْكَبُر  ُه َواللَّ ِه َوََل إَِلَه إَِلَّ اللَّ ِه َوالَحْمُد لِلَّ  (3)>. ِقيَعاٌن، َوَأنَّ ِغَراَسَها ُسبَْحاَن اللَّ

 خنلة يف اجلنة

ِه الَعظِيِم َوبَِحْمِدِه، ُغِرَسْت  <َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي   ÷ َعْن َجابِرٍ   َمْن َقاَل: ُسبَْحاَن اللَّ

 (1)>. َلُه َنْخَلٌة ِفي الَجنَِّة 

 (519/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع)3699( وابن ماجه )19591( رواه النسائي )1)

 (621/ 1ح الجامع )( وحسنه األلباني في صحي13351( رواه الطبراني )6)

 (912/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )3126( رواه الترمذي )3)

 (1999/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3121( رواه الترمذي )1)
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، وانتهاك الحرمات، وارتكاب الجرائم، الفتن ألعظم سبب البصر إطالق إن

، وكم ؟ شباب كان لله طائعا   من بسببه انتكس معابد؟ وك من النظر بسبب فسد فكم

 والعياذ والفاحشة الزنا في أناس بسببه وقع ، وكم؟ ثوَب حيائها خلعت بسببه فتاةٌ 

وكم وقعت بسببه الفاحشة مع ؟ ، بالله؟ وكم ُهِدم بسببه بيت من بيوت المسلمين

 . . . . ؟ وكم وقع بسببه األخ في الفاحشة مع زوجة أخيه.؟ المحارم. . . . . 

وا لِلُْمْؤِمنِينَ  ُقْل ﴿قال تعالى:  -   َأْزَكى َذلَِك  ُفُروَجُهمْ  َوَيْحَفُظوا َأْبَصاِرِهمْ  ِمنْ  َيُغضُّ

 [39: النور] ﴾ َيْصنَُعونَ  بَِما َخبِيرٌ  اللَّهَ  إِنَّ  َلُهمْ 

وا َأنْ  اْلُمْؤِمنِينَ  لِِعَباِدهِ  َتَعاَلى اللَّهِ  ِمنَ  َأْمرٌ  َهَذا: ‘ كثير ابن اإلمام قال  ِمنْ  َيُغضُّ

ا َأْبَصاِرِهمْ  مَ  َعمَّ وا َوَأنْ ، إَِليْهِ  النََّظرَ  َلُهمُ  َأَباَح  َما إَِلى إَِلَّ  َينُْظُروا َعَليِْهْم، َفاَل َحرَّ  َيُغضُّ

َفَق  اْلَمَحاِرِم، َفِإنِ  َعنِ  َأْبَصاَرُهمْ  م َلىعَ  اْلَبَصرُ  َوَقعَ  َأنْ  اتَّ  َقْصٍد، َفلَْيْصِرْف  َغيْرِ  ِمنْ  ُمحرَّ

ا.  َعنْهُ  َبَصَرهُ   (1)َسِريع 

إَِليِْه،  اْلَحَواس   ُطُرِق  اْلَقلِْب، َوَأْعَمرُ  إَِلى اأْلَْكبَرُ  اْلَباُب  ُهوَ  اْلَبَصرُ : ‘ قال القرطبي

ُقوطُ  َكُثرَ  َذلَِك  َوبَِحَسِب  هُ  التَّْحِذيرُ  َوَوَجَب . ِجَهتِهِ  ِمنْ  السُّ  َجِميعِ  َعنْ  َواِجٌب  ِمنُْه، َوَغضُّ

َماِت، َوُكل    (6)َأْجلِِه.  ِمنْ  اْلِفتْنَةُ  ُيْخَشى َما اْلُمَحرَّ

ةِ  َأْصُل  َوالنََّظرُ : ‘ قال ابن القيم تِي اْلَحَواِدِث  َعامَّ نَْساَن، َفالنَّظَْرةُ  ُتِصيُب  الَّ  اإْلِ

دُ  ، ُثمَّ  ُتَول  دُ  َخطَْرة  ، ُثمَّ  اْلَخطَْرةُ  ُتَول  دُ  ِفْكَرة  ، ُثمَّ  اْلِفْكَرةُ  ُتَول  دُ  َشْهَوة  ْهَوةُ  ُتَول  ، ُثمَّ  الشَّ  إَِراَدة 

 (11/ 2تفسير ابن كثير) (1)

 (663/ 16تفسير القرطبي ) (6)
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، َفَيَقعُ  َعِزيَمة   َفَتِصيرُ  َتْقَوى ، َما َوََل  اْلِفْعُل  َجاِزَمة  : قِيَل  َهَذا َوفِيَمانٌِع،  ِمنْهُ  َيْمنَعْ  َلمْ  ُبدَّ

بْرُ  بْرِ  ِمنَ  رُ َأْيَس  اْلَبَصرِ  َغض   َعَلى الصَّ  .َبْعَدهُ  َما َأَلمِ  َعَلى الصَّ

اِعرُ  َقاَل   :الشَّ

َررِ  ُمْسَتْصَغرِ  ِمنْ  النَّارِ  َوُمْعَظمُ               النََّظرِ  ِمنَ  َمبَْداَها اْلَحَواِدِث  ُكلُّ   الشَّ

ْهمِ  َكَمبَْلغِ              َصاِحبَِها َقلِْب  ِفي َبَلَغْت  َنظَْرةٌ  َكمْ   َواْلَوَترِ  َقْوسِ الْ  َبيْنَ  السَّ

ُبهُ  َطْرٍف  َذا َدامَ  َما َواْلَعبْدُ   اْلَخَطرِ  َعَلى َمْوُقوٌف  اْلِعينِ  َأْعُينِ  ِفي         ُيَقل 

َررِ  َعادَ  بُِسُرورٍ  َمْرَحب ا ََل           ُمْهَجَتهُ  َضرَّ  َما ُمْقَلَتهُ  َيُسرُّ   (1)بِالضَّ

 َغضَّ  َبَصَرهُ  اْلَعبْدُ  َغضَّ  اْلَقلِْب، َفِإَذا ِمْرآةَ  َعيْنَ الْ  اللَّهُ  َجَعَل  َوَقدْ : ‘ قال ابن القيم

 (6). َشْهَوَتهُ  اْلَقلُْب  َأطَْلَق  َبَصَرهُ  َأطَْلَق  َوإَِراَدَتُه، َوإَِذا َشْهَوَتهُ  اْلَقلُْب 

﴿ : مبينا للصحابة الطريقة الشرعية في التعامل مع زوجات النبي تعالى ويقول -

ا نَّ َسَأْلُتُموهُ  َوإَِذا   ِمنْ  َفاْسَأُلوُهنَّ  َمَتاع 
ِ
﴾  َوُقُلوبِِهنَّ  لُِقُلوبُِكمْ  َأطَْهرُ  َذلُِكمْ  ِحَجاٍب  َوَراء

 [53: األحزاب]

 فغيرهم أحرى وأولى بذلك:ملسو هيلع هللا ىلص فإذا كان هذا في حق الصحابة مع زوجات النبي 

 َأنْ  َفَأَمَرنِي اْلُفَجاَءةِ  رِ َنظَ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َسَأْلُت : َقاَل ، ÷اللِه  َعبْدِ  بْنِ  َجِريرِ  َعنْ 

 (3)َبَصِري.  َأْصِرَف 

فال  قصد غير من األجنبية َعَلى َبَصُرهُ  َيَقعَ  َأنْ  اْلَفْجَأةِ  َنَظرِ  َمْعنَى: ‘النووي  قال

لِ  ِفي َعَليْهِ  إثم ي َبَصَرهُ  َيْصِرَف  َأنْ  َعَليْهِ  َوَيِجُب  َذلَِك  َأوَّ
 الِ اْلحَ  ِفي َصَرَف  َفِإنْ  اْلَحالِ  فِ

 (1)َأثَِم.  النََّظرَ  اْسَتَدامَ  َوإِنِ  َعَليْهِ  إِْثمَ  َفالَ

 (153الداء والدواء )ص:  (1)

 (96روضة المحبين )ص:  (6)

 (6159واه مسلم )ر (3)

 (139/ 11شرح النووي على مسلم ) (1)
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َنا،  ِمنَ  َحظَّهُ  آَدمَ  اْبنِ  َعَلى َكَتَب  اللهَ  < إِنَّ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأنَّ : ÷ وعن أبي ُهَرْيَرةَ  الز 

َوَتْشَتِهي،  َتَمنَّى النُّطُْق، َوالنَّْفُس  انِ الل َس  النََّظُر، َوِزَنا اْلَعيْنَيْنِ  َمَحاَلَة، َفِزَنا ََل  َذلَِك  َأْدَركَ 

ُق  َواْلَفْرُج  ُبُه >.  َأوْ  َذلَِك  ُيَصد   (1)ُيَكذ 

ُجُل  َينُْظرُ  < ََل : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ÷ اْلُخْدِري   َسِعيدٍ  وعن َأبِي  َعْوَرةِ  إَِلى الرَّ

ُجِل، َوََل   (6)َأِة >. اْلَمرْ  َعْوَرةِ  إَِلى اْلَمْرَأةُ  الرَّ

ُجل، َوالمْرَأة إَِلى َعْوَرة قال اإلمام النووي:  ُجل إَِلى َعْوَرة الرَّ َفِفيِه َتْحِريم َنَظر الرَّ

ُجل إَِلى َعْوَرة المْرَأة َوالمْرَأة إَِلى َعْوَرة  المْرَأة، َوَهَذا ََل ِخالَف ِفيِه، َوَكَذلَِك َنَظر الرَّ

ْجَماِع َونَ  ُجل َحَرام بِاإْلِ ُجل َعَلى َنَظِرِه إَِلى َعْوَرة  ملسو هيلع هللا ىلصبََّه الرَّ ُجل إَِلى َعْوَرة الرَّ بِنََظِر الرَّ

ْوَجاِن َفلُِكل  ، المْرَأة َوَذلَِك بِالتَّْحِريِم َأْوَلى، َوَهَذا التَّْحِريم ِفي َحّق َغيْر اأْلَْزَواج ا الزَّ َأمَّ

 (3). َواِحد ِمنُْهَما النََّظر إَِلى َعْوَرة َصاِحبه َجِميعَها

ُجل َما َبيْن : ‘وقال  ُجل َمَع الرَّ ا َضبْط اْلَعْوَرة ِفي َحّق اأْلََجانِب، َفَعْوَرة الرَّ َوَأمَّ

ُجل إَِلى المْرَأة َفَحَرام فِي ُكّل  ا َنَظر الرَّ ْكبَة، َوَكَذلَِك المْرَأة َمَع المْرَأة. َوَأمَّ ة َوالرُّ رَّ السُّ

ُرم َعَليَْها النََّظر إَِلى ُكّل َشْيء ِمْن َبَدنه َسَواء َكاَن َنَظره َشْيء ِمْن َبَدنَها، َفَكَذلَِك َيحْ 

 (4). َوَنَظرَها بَِشْهَوٍة َأْم بَِغيِْرَها

: 

 لك اهلل ومراقبة، عليك اهلل اطالع استحضار - 

 لكنَّ ؛ يعلمها َل جارك، خائنة   نظرة تكون فقد، بك محيط وهو يراك فإنه سبحانه

ُدورُ  ُتْخِفي َوَما اأْلَْعُينِ  َخاِئنَةَ  َيْعَلمُ ﴿: تعالى قال. يعلمها الله  [19: غافر﴾ ]الصُّ

 متفق عليه.  (1)

 (336رواه مسلم ) (6)

 (39/ 1شرح النووي على مسلم ) (3)

 (31/ 1شرح النووي على مسلم ) (1)
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ُجُل  ُهوَ : ^ عباس ابن قال  اْلَمْرَأةُ  َبيَْتُهْم، َوِفيِهمُ  اْلَبيِْت  َأْهلِ  َعَلى َيْدُخُل  الرَّ

 َغّض، َفِإَذا َفطِنُوا إَِليَْها، َفِإَذا َلَحظَ  َغَفُلوا اْلَحْسنَاُء، َفِإَذا ةُ اْلَمْرأَ  َوبِِهمُ  بِهِ  َتُمرُّ  اْلَحْسنَاُء، َأوْ 

 اطََّلعَ  َلوِ  َأنْ  َودّ  َأنَّهُ  َقلْبِهِ  ِمنْ  اللَّهُ  اطََّلعَ  َوَقدِ ، َعنَْها َبَصَرهُ  َغضَّ  َفطِنُوا َلَحَظ، َفِإَذا َغَفُلوا

 (1). َفْرِجَها َعَلى

 :المراقبة زلةمنْ  في ‘القيّم  ابن قال

 ُمطَّلِعٌ  َوُهوَ . لَِقْولِهِ  إَِليِْه، َساِمعٌ  َعَليِْه، َناظِرٌ  َرِقيٌب  ُسبَْحاَنهُ  اللَّهَ  بَِأنَّ  ِعلِْمهِ  َثَمَرةُ  ِهَي 

 (2). َعيْنٍ  َطْرَفةِ  َوُكلَّ  َنَفسٍ  َلْحَظٍة، َوُكلَّ  َوُكلَّ  َوْقٍت  ُكلَّ  َعَملِهِ  َعَلى

 :احملّرم إىل نظره من سرعأ إليه اهلل نظر بأّن العلم -

 إَِليَْك  اللَّهِ  َنَظرَ  َأنَّ  بِِعلِْمَك : ، َقاَل ؟ اْلَبَصرِ  َغض   َعَلى ُيْسَتَعانُ  بِمَ : ‘ اْلُجنَيْدُ  ُسئَِل 

َمامُ  َوَكانَ . َتنُْظُرهُ  َما إَِلى َنَظِركَ  ِمنْ  َأْسَبُق   :ُينِْشدُ  َأْحَمدُ  اإْلِ

ْهرَ  َخَلْوَت  َما إَِذا ا الدَّ  َرِقيُب  َعَليَّ  ُقْل  َوَلِكنْ  َخَلْوُت            َتُقْل  َفالَ َيْوم 

 (3)َيِغيُب  َعَليْهِ  َيْخَفى َما َأنَّ  َوََل                   َساَعة   َيْغُفُل  اللَّهَ  َتْحَسَبنَّ  َوََل 

 حسنة امرأة من كم: امرأته له قالت رجع فلما العيد يوم سنان أبي بن حسان خرج

 منذ إبهامي في إَل نظرت ما ويحك: قال. عليه أكثرت يها؟ فلماإل اليوم نظرت قد

 (1)إليك.  رجعت حتى خرجت

 ودعائه يديه بني و االنطراح باهلل االستعانة -

 [29: غافر]﴾ َلُكمْ  َأْسَتِجْب  اْدُعونِي َربُُّكمُ  َوَقاَل ﴿ : تعالى قال

 (139/ 9تفسير ابن كثير ) (1)

 (25/ 6مدارج السالكين ) (6)

 (199/ 1جامع العلوم والحكم ) (3)

 (21الدنيا )ص: الورع َلبن أبي  (1)
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ا َعل ْمنِي اللَّهِ  َرُسوَل  َيا: َفُقلُْت  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأَتيُْت : َقاَل ، ÷ ُحَميْدٍ  بْنِ  َشَكلِ  َعنْ  ذ   َتَعوُّ

ذُ  ي َفَأَخذَ : َقاَل . بِهِ  َأَتَعوَّ  َشر   َسْمِعي، َوِمنْ  َشر   ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِن ي ُقْل اللَُّهمَّ  <: َفَقاَل  بَِكف 

َفْرَجُه.  ْعنِي>. يَ  َمنِي ي َشر   َقلْبِي، َوِمنْ  َشر   لَِسانِي، َوِمنْ  َشر   َبَصِري، َوِمنْ 
(1) 

، شكر إلى منك تحتاج وهي، تعاىل اهلل من هي عندك نعمة كل أن تعلم أن -

؟ اإلحسان إَل اإلحسان جزاء وهل، الله حرم عما حفظها شكرها من البصر فنعمة

 [53: النحل]﴾ اللَّهِ  َفِمنَ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  بُِكمْ  َوَما﴿ : تعالى قال

، اليأس عن والبعد، ذلك على والصرب البصر غض على وتعويدها النفس جماهدة -

ِذينَ ﴿: تعالى قال ﴾  اْلُمْحِسنِينَ  َلَمعَ  اللَّهَ  َوإِنَّ  ُسُبَلنَا َلنَْهِدَينَُّهمْ  ِفينَا َجاَهُدوا َوالَّ

 [29: العنكبوت]

هُ ُيعِ  َيْسَتْعِفْف  َوَمنْ  <: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َأنَّ َرُسوَل ، ÷ الُْخْدِري   َسِعيدٍ  َأبِي َعنْ   اللَُّه،  فَّ

 (6)>.  اللَّهُ  ُيَصب ْرهُ  َيَتَصبَّرْ  اللَُّه، َوَمنْ  ُيْغنِهِ  َيْسَتْغنِ  َوَمنْ 

 ما أول إن: فقال عيد يوم في الثوري سفيان مع خرجنا: قال عن وكيع بن الجراح

 (3)أبصارنا.  غض يومنا في به نبدأ

 إىل الذهاب ذلك ، ومنالنظر فتنة من فيها اإلنسان خيشى اليت األماكن اجتناب –

 .الطرقات يف واجللوس األسواق

اُكمْ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ÷ اْلُخْدِري   َسِعيدٍ  َأبِي َعنْ  ُرَقاِت > ِفي َواْلُجُلوَس  < إِيَّ  الطُّ

ُث  َمَجالِِسنَا ِمنْ  ُبدٌّ  َلنَا َما اللهِ  َرُسوَل  َيا: َقاُلوا  < َفِإَذا: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  ِفيَها، َقاَل  َنَتَحدَّ

 (699/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )3196( والترمذي )1551رواه أبو داود ) (1)

 ( 1129رواه البخاري )  (6)

 (23الورع َلبن أبي الدنيا )ص:  (3)
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ِريَق  َفَأْعُطوا اْلَمْجلَِس  إَِلَّ  َأَبيُْتمْ  ُه > الطَّ ُه؟ ، َقاَل  َوَما: َقاُلوا َحقَّ  اْلبََصِر، َوَكفُّ  < َغضُّ : َحقُّ

الَمِ  اأْلََذى، َوَردُّ   (1)اْلُمنَْكِر >.  َعنِ  بِاْلَمْعُروِف، َوالنَّْهُي  َواأْلَْمرُ  السَّ

ْت  إَِذا: َقاَل ، ÷ َأَنس بن مالك َعنْ  ْض  بَِك  َمرَّ ُتَجاِوَزَك.  َحتَّى َعيْنَيَْك  اْمَرَأٌة، َفَغم 

(6) 

 :العبادات نوافل من اإلكثار -7

 جوارح حفظ في سبٌب ، بالفرائض القيام على المحافظة مع منها اإلكثار فإن

 َوَما، . . . . :. اَل قَ  اللَّهَ  < إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي فَعنْ ، العبد

ُب  َعبِْدي َيَزاُل  ِذي َسْمَعهُ  ُكنُْت : َأْحَببْتُهُ  ُأِحبَُّه، َفِإَذا َحتَّى بِالنََّواِفلِ  إَِليَّ  َيَتَقرَّ بِِه،  َيْسَمعُ  الَّ

تِي بِِه، َوَيَدهُ  ُيبِْصرُ  الَِّذي َوَبَصَرهُ  تِي بَِها، َوِرْجَلهُ  َيبْطُِش  الَّ  َسَأَلنِي نْ بَِها، َوإِ  َيْمِشي الَّ

 (3)أَلُِعيَذنَُّه >.  اْسَتَعاَذنِي أَلُْعطَِينَُّه، َوَلئِنِ 

ُث  َيْوَمئِذٍ ﴿ : تعالى قال، املعصية عليها متارس اليت األرض شهادة تذكر –  ُتَحد 

 [1: الزلزلة]﴾ َأْخَباَرَها

 َعَليُْكمْ  َوإِنَّ ﴿: تعالى قالأعمالك،  عليك حيصون الذين املالئكة تذكر -

ا (19) َحاِفظِينَ لَ   [16 - 19: اَلنفطار] ﴾َتْفَعُلونَ  َما َيْعَلُمونَ  (11) َكاتِبِينَ  كَِرام 

 ُقْل ﴿تعالى  قوله مثل، البصر إطالق عن الناهية النصوص بعض استحضار -

وا لِلُْمْؤِمنِينَ   بَِما َخبِيرٌ  لَّهَ ال إِنَّ  َلُهمْ  َأْزَكى َذلَِك  ُفُروَجُهمْ  َوَيْحَفُظوا َأْبَصاِرِهمْ  ِمنْ  َيُغضُّ

 [39: النور] ﴾ َيْصنَُعونَ 

 العالج أنفع من وهما و الصوم، الزواج –

 (6161( ومسلم )6125رواه البخاري ) (1)

 (22الورع َلبن أبي الدنيا )ص:  (6)

 ( 2596رواه البخاري )  (3)
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َباِب، َمنِ  َمْعَشرَ  < َيا: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َلنَا َقاَل : َقاَل ، ÷ اللِه بن مسعود َعبْدِ  فَعنْ   الشَّ

ْج، َفِإنَّهُ  اْلَباَءةَ  ِمنُْكمُ  اْسَتَطاعَ   َيْسَتطِعْ  َلمْ  لِلَْفْرِج، َوَمنْ  ِر، َوَأْحَصنُ لِلْبََص  َأَغضُّ  َفلَْيَتَزوَّ

ْوِم، َفِإنَّهُ  َفَعَليْهِ   (1)ِوَجاٌء >.  َلهُ  بِالصَّ

الَةَ  إِنَّ ﴿: تعالى قال احملافظة على إقامة الصالة –   َعنِ  َتنَْهى الصَّ
ِ
 َواْلُمنَْكرِ  اْلَفْحَشاء

﴾ 

 لوصال طلبا   الله حرم ما عن الصبر على لك حاديا   ليكون، العني احلور تذكر –

ا َوَكَواِعَب ﴿  تعالى قال، الحور  َعنِ ، ÷ َمالٍِك  بْن وعن َأنَس [33: النبأ﴾ ]َأْتَراب 

َلَعْت  الَجنَّةِ  َأْهلِ  ِمنْ  اْمَرَأة   َأنَّ  <. . . َوَلوْ : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي    َما أَلََضاَءْت  األَْرضِ  َأْهلِ  إَِلى اطَّ

ا، َبيْنَُهَما، َوَلَمألََْتهُ  نَْيا ِمنَ  َخيْرٌ  َرأِْسَها َعَلى َوَلنَِصيُفَها ِريح   (6)ِفيَها >.  َوَما الدُّ

 .البصر إطالق آثار وتقدمت، النظرة هذه تعقب اليت واحلسرة األمل تذكر –

 :أن تعلم أن اهلل تعاىل سيسألك عن بصرك -

ْمعَ  إِنَّ ﴿: قال تعالى  [32: اإلسراء]﴾  َمْسُئوَل   َعنْهُ  َكانَ  ُأوَلِئَك  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلبََصرَ  السَّ

يُّ  < َيا: لَِعِلي   ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َأبِيِه،  ُبَرْيَدَة، َعنْ  ابْنِ  َعنِ 
 النَّظَْرةَ  ُتتْبِعِ  ََل  َعلِ

 (3)اآْلِخَرُة >.  َلَك  َوَليَْسْت  اأْلُوَلى َلَك  النَّظَْرَة، َفِإنَّ 

 .تقدمت قدو، فوائد من البصر لغض ما معرفة –

 .املوت عند التأسف ومن، اخلامتة سوء من اخلوف – 

، خليله دين على واملرء، املخالطني خصال من يسرق الطبع فإن، األخيار صحبة –

 .ساحب والصاحب
 :الطاعات من واإلكثار اهلل بذكر االشتغال -

افِِعيُّ  َقاَل  . بِاْلَباطِلِ  َشَغَلتَْك  َوإَِلَّ  بِاْلَحق   َتْشَغلَْها َلمْ  إِنْ  َنْفُسَك : ‘ الشَّ
(4) 

 (.  1199( ومسلم )  1995أخرجه البخاري )  (1)

 ( 6992رواه البخاري )  (6)

 (1312/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )6119رواه أبو داود ) (3)

 (152الداء والدواء )ص:  (1)
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 :بصره وغضَّ رّبه مقام خاف ملن اهلل عند ما تذّكر -

اِمِت  بْنِ  ُعبَاَدةَ  َعنْ   َأنُْفِسُكمْ  ِمنْ  ِستًّا لِي < اْضَمنُوا: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأنَّ ، ÷ الصَّ

ْثُتمْ  إَِذا اْصُدُقوا: اْلَجنَّةَ  َلُكمُ  َأْضَمنْ  ، اْؤُتِمنْتُمْ  إَِذا َوَأدُّوا، َوَعْدُتمْ  إَِذا َوَأْوُفوا، َحدَّ

وا، ُفُروَجُكمْ  َواْحَفُظوا وا، َأْبَصاَرُكمْ  َوُغضُّ  (1). َأْيِدَيُكْم > َوُكفُّ

 من فوائد غض البصر

 :ومعاده معاشه في العبد سعادة غاية هو ، الذياهلل من األمر امتثال -

 على شيء سرته، فَأَضرُّ ح دامت نظره أطلق من ؛ فإناحلسرة من القلب ختليص -

 غاية عنه، وذلك له صبر وصوله، وَل إلى سبيل َل ما يريه البصر، فإنه إرسال القلب

 .األلم

 :الفرزدق قال

دَ  ا                  لهُ  َتدعْ  لم نظرة   منها َتَزوَّ  تزودا قد بما يشعر ولم فؤاد 

 أقصدا حين مثلها سالح بغير                  قاتال  أر ولم مقتوَل   أر فلم

 يورث العبد نور البصرية -

 تنفتح لك ليس عما بصرك غض هذا يا: فقالت عفيفة امرأة إلى رجل نظر

 .لك هو ما فترى بصيرتك

 المراقبة، وغض بدوام السنة، وباطنه باتباع ظاهره عّمر من: الكرماني شجاع وقال

 فراسته. تخطئ الحالل، لم من وأكل الشهوات عن نفسه المحارم، وكف عن بصره

 القلب. نور سبب أسبابه؛ وذلك عليه ، ويسهلوأبوابه العلم طرق له ُتفتح -

 سلطان مع البصيرة سلطان له اللَّه فيجعل؛ وشجاعته وثباته القلب قوة يورث -

 .الحجة

 (631/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )363/ 5رواه أحمد ) (1)
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 سلب والهوى، قد الشهوة أسر من أشد أسر فال، الشهوة أسر من القلب ُيخلِّص -

 .الدواء يهعل والقوة، وعزَّ  الحول

 .يكون قد الذي املسموم السهم أثر وصول من مينع -

 .باللَّه ُأنسًا القلب يورث -

 .القلب من مداخله الشيطان على يسّد -

 .بها واالشتغال مصاحله يف للتفكر القلب يفرغ -

 القلب، وإذا فسد النظر فسد للقلب، فإذا منفذ النظر الفساد؛ ألن من القلب يسلم -

 .النظر سدف القلب فسد

 .الّزنى انتشار من اجملتمع يصون -

 .العّفة ويستجلب وأعوانه بالّشيطان يضّر -

 سبب لدخول اجلنة -

اِمِت  بْنِ  ُعبَاَدةَ  َعنْ   َأنُْفِسُكمْ  ِمنْ  ِستًّا لِي < اْضَمنُوا: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأنَّ ، ÷ الصَّ

ْثتُ  إَِذا اْصُدُقوا: اْلَجنَّةَ  َلُكمُ  َأْضَمنْ  ، اْؤُتِمنْتُمْ  إَِذا َوَأدُّوا، َوَعْدُتمْ  إَِذا َوَأْوُفوا، مْ َحدَّ

وا، ُفُروَجُكمْ  َواْحَفُظوا وا، َأْبَصاَرُكمْ  َوُغضُّ  (1). َأْيِدَيُكْم > َوُكفُّ

 أنه سبب للنجاة من النار -

َمِت : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أنَّ ، ÷ َريَْحاَنةَ  َأبِي عن  َخْشَيةِ  ِمنْ  َعْت َدمَ  َعيْنٍ  َعَلى النَّارُ  < ُحر 

َمِت  َمِت  َسبِيلِ  ِفي َسِهَرْت  َعيْنٍ  َعَلى النَّارُ  اللِه، ُحر  ْت  َعيْنٍ  َعَلى النَّارُ  اللِه، ُحر   َعنْ  َغضَّ

 (6). اللِه > َمَحاِرمِ 

 (631/ 1ي في صحيح الجامع )( وحسنه األلبان363/ 5رواه أحمد ) (1)

 (369/ 2( وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة )6616رواه النسائي ) (6)
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 عامر بن يسأو عليكم < يأتي: ، يقولملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال÷  عن عمر بن الخطاب

 له درهم موضع منه، إَل فبرأ برص به قرن، كان من مراد، ثم من اليمن أهل أمداد مع

 (1)فافعل >.  لك يستغفر أن استطعت ألبره، فإن الله على أقسم بر، لو بها هو والدة

 يقول وكان، يصبح حتى فيركع الركوع ليلة هذه: يقول أمسى إذا القرني أويس كان

 بيته في بما تصدق أمسى إذا يصبح، وكان حتى فيسجد السجود ةليل هذه: أمسى إذا

 ومن به تؤاخذني فال جوعا مات من اللهم: يقول ثم والثياب الطعام من الفضل من

 (6)به.  تؤاخذني فال عريانا مات

 الذي العزيز عبد بن عمر الزاهد زاهد، إنما عني يقولون الناس: دينار بن قال مالك

 (3). فتركها الدنيا تتهأ

لم تعط من الدنيا شيئ ا ، َقاَل: َقاَل ُعَمُر: إِنَّ َنْفِسي َهَذه َتّواقة عن جويرية بن أسماء

إَل تاقت إلى ما هو أفضل منه، فلّما ُأعطيت الخالفة التي َل شيء أفضل منها، تاقت 

 (1)الجنة أفضل من الخالفة.  -إلى ما هو أفضل منها! ! أي 

: أنها دخلت عليه فإذا هو في ُمَصالّه يده طمة امرأة عمر بن عبد العزيزوقالت فا

على خده سائلة دموعه: فقالت: يا أمير المؤمنين أشيء حدث؟! َقاَل: يا فاطمة إني 

ائع، والعاري  ملسو هيلع هللا ىلصتقلَّدت أمر أمة محمد  فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضَّ

 (6516رواه مسلم ) (1)

 (69/ 6حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (6)

 (131/ 5سير أعالم النبالء ط الرسالة ) (3)

 (331/ 5حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
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سور، والكبير، وذي العيال في أقطار المجهود، والمظلوم المقهور، والغريب المأ

فخشيت أَل  ملسو هيلع هللا ىلصدونهم محمد  ياألرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم، وأن خصم

 (1)تثبت لي حجة عند خصومته! فرحمت نفسي؛ فبكيت. 

ا، فقال: لو أن عندنا شيئا من تفاح،  وعن عمرو بن مهاجر َقاَل: اْشَتَهى عمر تفاح 

سول، َقاَل: ما أطيبه فإنه طيب، فقام رجل من أهله فأهد ا، فلّما جاء به الرَّ ى إليه تفاح 

الم، وقل له: إن هديتك قد  وأطيب ريحه وأحسنه، ارفع يا غالم واقرأ على فالن السَّ

وقعت عندنا بحيث تحب، َقاَل عمرو بن مهاجر: فقلت له يا أمير المؤمنين: ابن عمك 

الهدية، وَل يأكل الصدقة، َقاَل:  كان يأكل ملسو هيلع هللا ىلصبلغك أن النَّبِّي رجل من أهل بيتك، وقد 

 (6)هدية، وهي لنا ِرْشَوة.  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ الهدية كانت للنبي 

: إنه قد يكون في النَّاس من هو أكثر صالة قالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز

ا من عمر بن عبد العزيز، وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه منه، كان إذا صلى  وصيام 

ه؛ ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه، ثم يتنبه فال يزال العشاء قعد في مسجد

ا يديه يبكي حتى تغلبه عينه، يفعل ذلك ليله أجمع.   (3)يدعو رافع 

لو رأيت الجنة عيان ا ما كان عندي مستزاد، ولو : عن نفسه يقولما ظنك برجل 

 (1)رأيت النار عيان ا ما كان عندي مستزاد. 

 يقول وكان نفسه به يخوف بيته مسجد في سوطا علق قد الخوَلني مسلم أبو وكان

 دخلت منى! فإذا َل منك الكلل يكون حتى زحفا بك ألزحفن فوالله قومي: لنفسه

 (131/ 5عالم النبالء ط الرسالة )سير أ (1)

 (691/ 5حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (6)

 (616الزهد ألحمد بن حنبل )ص:  (3)

 (169/ 6حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
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 دابتي! وكان من بالضرب أولى أنت: ويقول ساقه به وضرب سوطه تناول الفترة

زحاما  عليه لنزاحمهم والله كال دوننا به يستأثروا أن ملسو هيلع هللا ىلص محمد أصحاب أيظن: يقول

 (1)رجاَل.  وراءهم خلفوا قد أنهم يعلموا حتى

 فيها وجل عزَّ  الله ُيطاع ساعة في التيمي سليمان أتينا ما: قال سلمة بن حماد عن

ا، إن وجدناه إَلَّ   صالة ساعة تكن لم مصلي ا، وإن وجدناه صالة ساعة في كان مطيع 

ا وجدناه ا، أو وضئ ا، أومت إمَّ ا عائد  ا أو، لجنازة مشيع   فكنا: المسجد، قال في قاعد 

 (6)وجل.  عز الله يعصي يحسن َل أنه نرى

؟ تنام َل وأنت ينامون الناس أرى مالي أبت يا: له تقول خثيم بن الربيع ابنة كانت

 البيات. يخاف أباك إنَ  ابنتاه يا: فيقول

 لعلك بني يا: والسهر، نادته البكاء من الربيع يلقى ما خثيم نب الربيع أم رأت ولما

 عنك؟ فوالله فيعفوا أهله نطلب حتى هو فمن: قالت! أماه يا نعم: قتيال ؟! قال قتلَت 

 (3)!. نفسي هي أماه يا: فيقول! عنك لرحموك، وعفوا فيه أنت ما يعلمون لو

 أن عن فيعجز يصلى أحدهم كان اَلرج أدركت: ما ظنك برجل يقول عن مشايخه

 (1)حبوا.  إَل فراشه يأتي

 (111/ 1إحياء علوم الدين ) (1)

 (66/ 3حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (6)

 (119/ 1إحياء علوم الدين ) (3)

 (111/ 1إحياء علوم الدين ) (1)
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 فكنت. سنة عشرين بها وتنعمت سنة عشرين الصالة كابدت: البناني ثابت قال

الة في أدخل  خارج ألني فرغت إذا صدري ويضيق منها خروجي همَّ  فأحمل الصَّ

 (1). منها

 اللهم: دعائه في قال حرالس كان فإذا سنة خمسين الليل يقوم كان أبي: تقول ابنته

 (6). فأعطنيها قبره في الصالة خلقك من أحدا   أعطيت كنت إن

 أن قدر ما غدا تموت إنك سلمة بن لحماد قيل لو: مهدي بن الرحمن قال عبد

 (3)شيئا.  العمل في يزيد

 أشد رأيت ما سلمة، لكن بن حماد من أعبد هو من رأيت قد: قال عفان بن مسلم

 .منه -تعالى- لله القرآن، والعمل الخير، وقراءة على اظبةمو

 بن سلمة حماد رأيت ما إني: لكم قلت لو: التبوذكي إسماعيل بن موسى قال

 قسم يصلي، قد يسبح، أو يقرأ، أو يحدث، أو أن مشغوَل، إما ضاحكا، لصدقت، كان

 (1). ذلك على النهار

 فالُح  بالكرامِ  بهالتش إنَّ . . . مثلهم تكونوا لم أن فتشبهوا

 (151/ 6صفة الصفوة ) (1)

 (155/ 6صفة الصفوة ) (6)

 (659/ 2حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (3)

 (119/ 9سير أعالم النبالء ط الرسالة ) (1)
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ملسو هيلع هللا ىلص

قي في  معا نقف عدة وقفات مع عشٍر كلها نفحات وبركات نبحث سويا عن الرُّ

 من حصتها العشر هذه فأعط، الدرجات وعن الرضا من رب األرض والسماوات

 ملسو هيلع هللا ىلص الخلق بخير مقتديا، منها وافر حظ لك فليكن، بتكريم تكريما لتقابلك، التكريم

 أهله. وأيقظ ليله وأحيا مئزره شدّ  األواخر العشر دخل إذا كان الذي

وهو الذي غفر له ما تقدم من  ملسو هيلع هللا ىلص 

 اْلَعْشُر، َأْحَيا َدَخَل  اإِذَ ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَلْت ، ’ َعائَِشةَ  َعنْ ، ذنبه وما تأخر

يَْل، َوَأْيَقظَ   (1)اْلِمئَْزَر.  َوَشدَّ  َأْهَلُه، َوَجدَّ  اللَّ

 َيْجَتِهدُ  ََل  اأْلََواِخِر، َما اْلَعْشرِ  ِفي َيْجَتِهدُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َكانَ : ’ َعائَِشةُ  وَقاَلْت 

 (6)َغيِْرِه.  ِفي

 َكانَ  َفِإَذا، َوَنْومٍ  بَِصالَةٍ  اْلِعْشِرينَ  َيْخلِطُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َوَكانَ : ’ َعائَِشةُ  وَقاَلْت 

رَ  اْلَعْشرُ   (3). اْلِمئَْزرَ  َوَشدَّ  َشمَّ

 َل بأعمال رمضان من األواخر العشر يخّص  ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان: ‘ رجب ابن قال

 (1)الشهر.  بقية في يعملها

 يف العشر األخري ملسو هيلع هللا ىلصصور من اجتهاده  -

 :إحياء الليل -2

 اللعب البالي، أو الحديث وَل، الالهي بالسهر ليس؟ لليل. بماذانعم إحياء ا

 َأْرَبعَ  < ُيَصل ي: القرآن وقراءة القيام وطول والصالة بالعبادة إحياء ولكنه، والتسالي

 ( واللفظ له1191( ومسلم )6961رواه البخاري ) (1)

 (1195رواه مسلم ) (6)

 (112/ 2رواه أحمد ) (3)

 (161ائف المعارف َلبن رجب )ص: لط (1)
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ا، َفالَ ُيَصل ي ُثمَّ ، َوُطولِِهنَّ  ُحْسنِِهنَّ  َعنْ  َتْسَأْل  َفالَ، َرَكَعاٍت   نَّ ُحْسنِهِ  َعنْ  َتْسَأْل  َأْرَبع 

، ُثمَّ  ا >.  ُيَصل ي َوُطولِِهنَّ  (1)َثالَث 

َباِح، َوَما َحتَّى َليَْلة   َقامَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َرَأْيُت  َما: َقاَلْت ’  وعن عائشة  َصامَ  الصَّ

ا ا َشْهر   (6)َرَمَضاَن.  إَِلَّ  ُمَتَتابِع 

 َليَْلٍة، َوََل  ِفي ُكلَّهُ  آنَ اْلُقرْ  َقَرأَ ملسو هيلع هللا ىلص اللِه  َرُسوَل  َأْعَلمُ  ََل : قالت’وعند النسائي عنها 

بَّاِح، َوََل  َحتَّى َليَْلة   َقامَ  ا َصامَ  الصَّ  (3)َرَمَضاَن.  َغيْرَ  َكاِمال  َشْهر 

 يقوم أنه المعنى يكون أو، الليل أغلب يقوم أنه على > الليل < أحيا قولها فيحمل

 معظم يحيي نهأ المراد فيكون وغيرهما والسحور العشاء ذلك يتخلل لكن كله الليل

 .الليل

فأحيي ليَلَك أيها العبد بالتملق بين يدي ربك يغفر لك ذنبك ويستر عيبك ويحيي 

 قلبك

 اْلَعِزيَمة قمرُ  َوردفهُ  البطالة ليلِ  ظالم فِي الهمة نجمُ  طلعَ  إِذا: ‘ قال ابن القيم

 (1). َربَها بِنور اْلقلب َأرض أشرقْت 

 وقع الليُل  َجنَّ  إذا: ‘ قال ابن القيم، جاهد نفسك وَل تستسلم لسلطان النوم

 وصار اليقظة عسكر مقدمة في والخوف الشوُق  فكان والسهر النوم بين الحرُب 

 الفتور جنود هزمَ  صادقة   حملة   الغريمُ  حمل فإذا الغفلة كتيبة في والتواني الكسل

 عند وما السهمان قسمت وقد إَل الفجر يطلع فما والغنيمة الظفر فحصل والنوم

 .خبر النائمين

 ’( من حديث عائشة 936( ومسلم )3529رواه البخاري ) (1)

 (912رواه مسلم ) (6)

 (1339رواه النسائي ) (3)

 (51الفوائد َلبن القيم )ص:  (1)
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 غير في ضاع زمن على يبكون الدجى ستر تحت الجد أقدام على المتهجدون قام 

 .الوصال

 لم الليل طوَل  نام فمن المسرى            فاغتنموا السيرُ  طاب الليل رفقة يا

 (1)يصلِ 

عندما سئل عن  ÷ يا من يتحجج بكثرة المشاغل اسمع ما يقول عمر بن الخطاب

 ضيعت بالليل نمت ولو المسلمين ضيعت بالنهار نمت فلو وللنوم مالي: قلة نومه

 (6)نفسي. 

 . . . . وأيقظ أهله. . . . .:. األهل إيقاظ -1

، أهله نصح في والراعي األب دور عظم تؤكد، إصالحية تربوية رسالة وهذه

، بالخير دونهم اَلستئثار ينبغي ما وأنه، ذلك عن مسئول وأنه، الخير على وتربيتهم

َرِعيَّتِِه >.  َعنْ  َمْسُئوٌل  َوُكلُُّكمْ  َراعٍ  الكبير < ُكلُُّكمْ  الفضل ذلك في وبنيه أهله يشرك لب

(3) 

َعلِّي بن  َعنْ ، كان حريصا على إيقاظ أهله ليشركوه في الخيرملسو هيلع هللا ىلص فهذا رسول الله 

 (1)َرَمَضاَن.  ِمنْ  األََواِخرِ  الَعْشرِ  ِفي َأْهَلهُ  ُيوِقظُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأنَّ ، ÷أبي طالب 

، َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِمنْ  اأْلََواِخرِ  اْلَعْشرِ  ِفي َأْهَلهُ  ُيوِقظُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َكانَ : وفي لفظ َقاَل 

الََة.  ُيطِيُق  َوَكبِيرٍ  َصِغيرٍ  َوُكلَّ   (5)الصَّ

 (636/ 3بدائع الفوائد ) (1)

 (359/ 1إحياء علوم الدين ) (6)

 يث ابن عمر ^. ( من حد1669( ومسلم )6199رواه البخاري ) (3)

 (695/ 6( وصححه األلباني في صحيح الترمذي )995رواه الترمذي ) (1)

 (9165رواه الطبراني في األوسط ) (5)
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 لقيام يوقظهم كان ولكن، السنة سائر في أهله يوقظ كان ملسو هيلع هللا ىلص أنه المعلوم ومن

 ،الليل بعض

، َفَقاَل  اْسَتيَْقظَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأنَّ : ’ َسَلَمةَ  ُأم   فَعنْ  يَْلةَ  ُأنِْزَل  َماَذا اللَّهِ  < ُسبَْحانَ : َليَْلة   اللَّ

 (1)الُحُجَراِت؟ >.  َصَواِحَب  ُيوِقظُ  الَخَزاِئِن، َمنْ  ِمنَ  ُأنِْزَل  الِفتْنَِة، َماَذا ِمنَ 

ِفَراِشِه،  َعَلى ُمْعتَِرَضةٌ  َراِقَدةٌ  َوَأَنا ُيَصل ي ملسو هيلع هللا ىلص يُّ النَّبِ  َكانَ : َقاَلْت ، ’ َعائَِشةَ  وَعنْ 

 (6)َفَأْوَتْرُت.  َأْيَقَظنِي ُيوتِرَ  َأنْ  َأَرادَ  َفِإَذا

، َفَقاَل  َوَفاطَِمةَ  َطَرَقهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ : ÷ َطالٍِب  َأبِي بْنَ  وعن َعلِيَّ   < َأَلَ : َليَْلة 

َياِن؟ >.   (3)ُتَصل 

 .السنة سائر في منه أبرز كان رمضان من األواخر العشر في ألهله ملسو هيلع هللا ىلص يقاظهإ لكن 

، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي َعنْ ، الزوجين على أن يعين بعضهما اآلخر على القيامملسو هيلع هللا ىلص وحث 
يْلِ  ِمنَ  َقامَ  َرُجال  اللَّهُ  < َرِحمَ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل   َفِإنْ اْمَرَأَتُه،  َفَصلَّى، َوَأْيَقظَ  اللَّ

هُ  اْلَماَء، َرِحمَ  َوْجِهَها ِفي َأَبْت، َنَضَح  يْلِ  ِمنَ  َقاَمْت  اْمَرَأة   اللَّ  َفَصلَّْت، َوَأْيَقَظْت  اللَّ

 (1)اْلَماَء>.  َوْجِههِ  ِفي َأَبى، َنَضَحْت  َزْوَجَها، َفِإنْ 

 بالليل يتهجد أن األواخر العشر دخل إذا إلي أحبُّ : ‘ الثوري سفيان قال

 (5)ذلك.  أطاقوا إن الصالة إلى وولده أهله وينهض يهف ويجتهد

 اجلّد واالجتهاد -3 

 (1162رواه البخاري ) (1)

 (516( ومسلم )516رواه البخاري ) (6)

 (1169رواه البخاري ) (3)

 (259/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1396رواه أبو داود ) (1)

 (162لطائف المعارف َلبن رجب )ص:  (5)
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 بنشاط الطاعة يأتي أن يستدعي وذلك، الطاعات فعل في الجهد بذل: واجِلّد هو

فمن ، والتثاقل والخمول الكسل نفسه عن يبعد أن ومحبة، ويستدعي ورغبة، وصدق

وَل يدرك البطَّال منازل ، رقدجدَّ وجد وَمن زرع حصد وليس َمن سهر وتعب كمن 

 األبطال.

 اإلبل ُتوَردُ  سعدُ  يا هَكَذا َما            ُمْشَتِمْل  وَسْعدٌ  َسْعدٌ  أْوَرَدَها

ةٍ  آَتيْنَاُكمْ  َما ُخُذوا﴿ قال تعالى فاألمر جّد وما هو باهلزل  وقال  [23: البقرة]﴾  بُِقوَّ

ةٍ  َفُخْذَها﴿سبحانه  ةٍ  اْلِكتَاَب  ُخذِ ﴿قال ، و[115: األعراف]﴾ بُِقوَّ  [16: مريم]﴾ بُِقوَّ

َينَْفُعَك،  َما َعَلى < اْحِرْص : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ُهَرْيَرَة  وفي حديث َأبِي

 (1)َتْعَجْز >.  َوََل  بِاللهِ  َواْسَتِعنْ 

 :شدَّ املئزر -4 

 غيره فيملسو هيلع هللا ىلص  عادته على زيادة العبادات في اَلجتهاد هو قيل - المئزر( )شد ومعنى

 له تشمرت أي مئزري األمر لهذا شددت العبادات. يقال في التشمير ومعناه

 وتفرغت.

 (6)بالعبادات.  لالشتغال النساء اعتزال عن كناية هو وقيل -

 (3)بأطْهارِ  باَتْت  النّساء وَلوْ  مآزَرُهم                           دونَ  شّدوا حارُبوا إذا قومٌ 

 االعتكاف -5

 االعتــكــاف معنى

 واللزوم والمكث الحبس: اللغة في اَلعتكاف

 (6221رواه مسلم ) (1)

 (91/ 6شرح النووي على مسلم ) (6)

 (119ديوان األخطل )ص:  (3)
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 مخصوص شخص من المسجد في المكث: ‘ النووي أما في الشرع قال

 (1). مخصوصة بصفة

 الخلوة هي وهذه، لذلك بالله والخلوة للعبادة التفرغ هو: ‘ باز ابن قال

 خالئقال كل عن العالئق قطع هو: اَلعتكاف تعريف في بعضهم وقال. الشرعية

 (6). الخالق بخدمة لالتصال

 سبحانه الله لطاعة مسجدا   اإلنسان لزوم هو اَلعتكاف: ‘ عثيمين ابن قال

 (3). لذلك ويتفرغ، الله بطاعة الناس، ويشتغل عن به وتعالى، لينفرد

 :ويسمى اجملاورة

 ِفي ُمَجاِورٌ  َوُهوَ  َرأَْسهُ  إَِليَّ  ُيْصِغي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : َقاَلْت ، ’ َعائَِشةَ  َعنْ 

ُلهُ   (1)َحاِئٌض.  َوَأَنا الَمْسِجِد، َفُأَرج 

تِي الَعْشرَ  َرَمَضانَ  ِفي ُيَجاِورُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َكانَ : ÷ الُخْدِري   َسِعيدٍ  َأبِي َعنْ   فِي الَّ

ْهرِ  َوَسطِ   َهِذهِ  ُأَجاِورَ  َأنْ  لِي َبَدا َقدْ  الَعْشَر، ُثمَّ  َهِذهِ  ُأَجاِورُ  < ُكنُْت : َقاَل  . . . . . ثم. الشَّ

 (5)األََواِخَر >.  الَعْشرَ 

 كلمــــــــات عن االعتكاف
 يتركه لم ملسو هيلع هللا ىلص مع أن النبي اَلعتكاف تركوا للمسلمين عجب ا: ‘ قال الزهري

الله!.  قبضه حتى المدينة دخل منذ
((6))

 

 يا لُه ِمْن شرٍف ألهل اإلميان

 (22/ 6شرح النووي على مسلم ) (1)

 (136/ 15مجموع الفتاوى َلبن باز ) (6)

 (155/ 69مجموع الفتاوى َلبن عثيمين ) (3)

 (6966رواه البخاري ) (1)

 (1129( ومسلم )6916رواه البخاري ) (5)

 (665/ 1(( فتح الباري َلبن حجر )2))
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 ويعظُمه؛ كما يحبُّه من إَل ويواظب َيلزم َل المرءُ  كان لما: ‘ قال ابن تيمية

 على الشهوات أهُل  ويعُكف، وتماثيلهم أصنامهم على يعُكفون المشركون كان

 سبحانه ربهم على يعُكفوا أن اإِليمان ألهل سبحانه الله شهواتهم؛ شرع

. وتعالى
((1))

 

 اثيلِ التم على َعَكَف  َوحَده اللهِ  على َقلُبهُ  َيْعُكْف  لم من: ‘ وقال ابن القيم

تِي التََّماثِيُل  َهِذهِ  < َما لَِقْوِمهِ  الحنفاء إَِمام َقاَل  َكَما المتنوعةِ  َعاكُِفوَن >.  َلَها َأنُْتمْ  الَّ

((2))
 

 في اَلعتكاف هي األمة لهذه المشروعة الخلوة: ‘ قال ابن رجب

 نفسه عن وقطع وذكره الله طاعة على نفسه حبس قد . . فالمعتكف. المساجد

 َهمٌّ  له بقي فما منه يقربه وما ربه على وقالبه بقلبه وعكف عنه يشغله شاغل كل

 عنه. يرضيه وما الله سوى

 بخدمة لالتصال الخالئق عن العالئق قطعوحقيقته:  اَلعتكاف فمعنى

 الخالق

 اَلنقطاع صاحبها أورثت به واألنس له والمحبة بالله المعرفة قويت وكلما

 خاليا بيته في منفردا يزال َل بعضهم كان حال كل على بالكلية تعالى الله إلى

 من جليس أنا: يقول وهو أستوحش كيف: تستوحش؟ قال أما: له فقيل بربه

. ذكرني
((3))

 

 (999/ 6(( شرح عمدة الفقه )1))

 (192(( الفوائد َلبن القيم )ص: 6))

 (199(( لطائف المعارف َلبن رجب )ص: 3))
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 عكوف القلب على الله

 إلى سيره طريق على واستقامته القلب صالح كان لما: ‘ قال ابن القيم

 الله على بالكلية بإقباله هَشَعثِ  الله، وَلمِ  على جمعيته على تعالى، متوقفا الله

 الذي اَلعتكاف لهم أن شرع بعباده الرحيم العزيز رحمة تعالى، اقتضت

به،  عليه، والخلوة تعالى، وجمعيته الله على القلب عكوف وروحه مقصوده

سبحانه.  وحده به بالخلق، واَلشتغال اَلشتغال عن واَلنقطاع
((1))

 

ملسو هيلع هللا ىلص

 .وأيسره هدي أكمل كان اَلعتكاف فيملسو هيلع هللا ىلص  وهديه -

وجل،  عز الله توفاه حتى رمضان من األواخر العشر يعتكف ملسو هيلع هللا ىلص كان -

 .شوال في مرة، فقضاه وتركه

 ليلة يلتمس األخير العشر األوسط، ثم األول، ثم العشر في مرة اعتكف -

 عز بربه لحق حتى اعتكافه على األخير، فداوم العشر في أنها له تبين القدر، ثم

 .وجل

 .وجل عز بربه فيه يخلو المسجد في له فيضرب بخباء يأمر وكان -

 دخله. ثم الفجر صلى اَلعتكاف أراد إذا وكان -

 فيه ُقبض الذي العام في كان أيام، فلما عشرة سنة كل يعتكف وكان -

 يوما. عشرين اعتكف

 وحده. قبته دخل اعتكف إذا وكان -

 اإلنسان. لحاجة إَل اعتكافه حال في بيته يدخل َل وكان -

 (66/ 6(( زاد المعاد )1))

www.altawhed.net www.elwaez.com



 وهو في عائشة، فترجله، وتغسله بيت إلى المسجد من رأسه يخرج وكان -

 حائض. وهي المسجد

 معها قام تذهب قامت فإذا. معتكف وهو تزوره أزواجه بعض وكانت -

 يقلبها إلى باب المسجد.

 غيرها. وَل بقبلة َل معتكف وهو نسائه من امرأة يباشر ولم -

 وَل عليه يعرج طريقه، فال على وهو بالمريض مرَّ  لحاجته خرج إذا وكان -

 ((1))عنه.  يسأل

 اْلقلب َأرض أشرقت اْلَعِزيَمة قمر َوردفهُ  البطالة ليل ظالم ِفي الهمة نجم طلع إِذا

 ((6))َربَها.  بِنور

 تحقيق اإلخالص والتربية عليه -

 هتقوية الصلة بالله واللجوء إليه ومناجات -

 التربية على التخلص من فضول المباحات -

 تربية النفس على العبادة من قيام وذكر وقراءة قرآن. . . . . . . -

 التربية على الصبر ومجاهدة النفس وحبسها على الطاعة -

 التربية على محاسبة النفس -

 التربية على األنس بالله والخلوة به -

 عدم تضييع الثوانيالتربية على المحافظة على األوقات و -

 التربية على الجدية والعزيمة القوية -

 (61/ 6(( زاد المعاد في هدي خير العباد )1))

 (51القيم )ص:  (( الفوائد َلبن6))
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 تفعيل ملكة التفكر والتدبر من خالل -

 تعويد النفس على مالزمة األخيار واَلنتفاع بصحبتهم -

 سنة وهي الناس من كثير هجرها التي السنن أعظم من عظيمة سنة أحياء -

 .اَلعتكاف

 في ويتنافس الصائمون بها للظفر يتسابق التي الثمينة الجوهرة كتل القدر ليلة

 .القائمون عنها التنقيب

 َخيْرٌ  اْلَقْدرِ  َليَْلةُ : ﴿تعالى قال؛ عليها فرجحت شهر بألف الليلة هذه وزنت ولقد

 .[3: القدر]﴾ َشْهرٍ  َأْلِف  ِمنْ 

 ذنبه. من تقدم ما له غفر احتسابا و إيمانا قامها من لتيا القدر ليلة إنها نعم

 وهي سورة القدر.، القيامة يوم إلى تتلى سورة شأنها في تعالى الله أنزل -

( 63) من أكثر الله عبدَت  كأنك لك ُكتب لقيامها ُوفقَت  إن التي القدر ليلة إنها -

 .عاما

اْلَقْدِر.  َليَْلةُ  ِفيَها َوَليَْس  َشْهرٍ  َأْلِف  َدةِ ِعَبا ِمنْ  العبادة فيها َأفَْضُل : ‘قال ابن كثير 

(1) 

 .مصافاة و قربة و، مناجاة و وخدمة، مباهاة و عتق ليلة، القدر ليلة إنها -

 [1: القدر]﴾ اْلَقْدرِ  َليَْلةِ  ِفي َأنَْزْلنَاهُ  إِنَّا﴿القدر التي أنزل الله فيها كتابه  ليلة إنها -

 (113/ 6تفسير ابن كثير ) (1)
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، [6: القدر]﴾ اْلَقْدرِ  َليَْلةُ  َما َأْدَراكَ  َوَما﴿ قال تعالى القدرسماها الله تعالى بليلة  -

 تعالى اللَّه ألن بذلك شرفها، وسميت مدى قدرها، وبيان وتعظيم شأنها لتفخيم وهذا

 (1). وشرفها قدرها لعظيم القابلة، أو السنة إلى أمره من شاء ما فيها يقدر

 [3: الدخان]﴾ ُمَباَرَكةٍ  َليَْلةٍ  ِفي نَاهُ َأنَْزلْ  إِنَّا﴿إنها الليلة المباركة  -

ُل ﴿ الليلة المشهودة  أنها - وُح  اْلَمالَِئَكةُ  َتنَزَّ يَها َوالرُّ
 [1: القدر]﴾ فِ

يَْلةِ  َهِذهِ  ِفي اْلَمالَِئَكةِ  َتنزُل  َيْكُثرُ : َأْي  ُلونَ  َبَرَكتَِها، َواْلَمالَِئَكةُ  لَِكثَْرةِ  اللَّ لِ  َمعَ  َيَتنَزَّ  َتنَزُّ

ْحَمِة.  ْلَبَرَكةِ ا َوالرَّ
(6) 

يَْلةَ  تِلَْك  اْلَمالَِئَكةَ  إِنَّ  <: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ   األَْرضِ  فِي اللَّ

 (3). اْلَحَصى > َعَددِ  ِمنْ  َأْكَثرُ 

 [5: القدر]﴾ اْلَفْجرِ  َمطَْلعِ  َحتَّى ِهَي  َسالَمٌ ﴿والسالم،  إنها ليلة األمن -

يَْطانُ  َيْسَتطِيعُ  َسالَِمٌة، ََل  ِهَي ف ا ِفيَها َيْعَمَل  َأنْ  الشَّ  وُتسلمُ ، َأذ ى ِفيَها َيْعَمَل  َأوْ  ُسوء 

 (1). اْلَفْجرُ  َيطُْلعَ  اْلَمَساِجِد، َحتَّى َأْهلِ  َعَلى فيها اْلَمالَِئَكةُ 

 [1: الدخان﴾ ]يمٍ َحكِ  َأْمرٍ  ُكلُّ  ُيْفَرُق  فِيَها﴿إنها ليلة تقدير اآلجال واألرزاق،  - 

نة أمر الكتبة إلى المحفوظ اللوح من يفصل أي  اآلجال من فيها يكون وما السَّ

 (5)يغير.  وَل يبدل َل محكم أمر كل، آخرها إلى فيها يكون وما، واألرزاق

 ؟متى تكون ليلة القدر

 (331/ 39التفسير المنير للزحيلي ) (1)

 (111/ 6تفسير ابن كثير ) (6)

 (921/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )519/ 6رواه أحمد ) (3)

 (111/ 6تفسير ابن كثير ) (1)

 (111/ 6تفسير ابن كثير ) (5)
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ْوا: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَلْت  ’، َعائَِشةَ  َعنْ   اْلَعْشرِ  ِفي ْدرِ اْلقَ  َليَْلةَ  < َتَحرَّ

 (1)َرَمَضاَن >.  ِمنْ  اأْلََواِخرِ 

ْوا: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ : ’ لحديث َعاِئَشةَ ، آكد العشر أوتار وفي  َليَْلةَ  < َتَحرَّ

 (6)َرَمَضاَن >.  ِمنْ  األََواِخرِ  الَعْشرِ  الِوْتِر، ِمنَ  ِفي الَقْدرِ 

 الَعْشرِ  ِفي اْلَتِمُسوَها <: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  نَّ أَ : ÷ الُخْدِري   َسِعيدٍ  َأبِي وَعنْ 

 (3)ِوْتٍر >.  ُكل   ِفي األََواِخِر، َوالَتِمُسوَها

 ؟احلكمة من إخفائها

  فِي اْلِحْكَمةُ : الُْعَلَماءُ  َقاَل 
ِ
 بِِخالَِف  اْلتَِماِسَها ِفي اَِلْجتَِهادُ  لَِيْحُصَل  اْلَقْدرِ  َليَْلةِ  إِْخَفاء

 (1)َعَليَْها.  ََلقُْتِصرَ  َليَْلةٌ  َلَها ُعي نَْت  َلوْ  َما

يَْلةَ  َهِذهِ  َأْخَفى الله تعالى: ‘قال الرازي  هُ  َساِئرَ  َأْخَفى َكَما، اللَّ ، َفِإنَّ
ِ
 اأْلَْشَياء

، َوَأْخَفى ِفي َيْرَغُبوا الطَّاَعاِت، َحتَّى ِفي ِرَضاهُ  َأْخَفى  اْلَمَعاِصي ِفي َغَضَبهُ  اْلُكل 

َجاَبةَ  َوَأْخَفى، اْلُكل   َعنِ  ْحتَِرُزوالِيَ    ِفي اإْلِ
ِ
َعاء َعَواِت، َوَأْخَفى ُكل   ِفي لُِيَبالُِغوا الدُّ  الدَّ

، َوَأْخَفى ُكلَّ  لُِيَعظ ُموا اأْلَْعَظمَ  اَِلْسمَ 
ِ
 َعَلى اْلُمَكلَُّف  لُِيَواظَِب  التَّْوَبةِ  َقُبوَل  اأْلَْسَماء

 اللَّيَْلةَ  َهِذهِ  َأْخَفى اْلُمَكلَُّف، َفَكَذا لَِيَخاَف  اْلَمْوِت  َوْقَت  ، َوَأْخَفىالتَّْوَبةِ  َأْقَسامِ  َجِميعِ 

 (5)َرَمَضاَن.  َلَيالِي َجِميعَ  لُِيَعظ ُموا

 (1129)( ومسلم 6969رواه البخاري ) (1)

 (6919رواه البخاري ) (6)

 متفق عليه.  (3)

 (622/ 1فتح الباري َلبن حجر ) (1)

 (669/ 36تفسير الرازي ) (5)
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 مقفلة وهي العشرة الصناديق هذه أحد في نادرة جوهرة أمامك إن: ألحدنا قيل لو

 ستختار فكيف! فتحهاب لتبدأ محدد وقت ومعك 39 إلى 61 من ومرقمة بإحكام

 فتحها؟ طريقة

 جميع ستفتح أنك أم 65 أو 69: مثال  واحد صندوق بفتح ستكتفي هل

 الصناديق؟

 واحدا   فتحها في يجتهد وسوف اليدين مكتوف يقف لن الفطن العاقل أن َل شك

 .اآلخر تلو

 :القدر ليلة بها تعرف اليت العالمات

ْمُس  َتطُْلعَ  َأنْ  َماَرتَهاأنَّ أَ  أخبر ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ÷ كعب بن أبّي  عن  َصبِيَحةِ  ِفي الشَّ

 (1)َلَها.  ُشَعاعَ  ََل  َبيَْضاءَ  َيْوِمَها

 َلَ ، َبلَْجةٌ  َطلَْقةٌ  َليَْلةٌ  < ِهَي : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ^ اللهِ  َعبْدِ  بْنِ  َجابِرِ  وَعنْ 

ةٌ  ا ِفيَها َكَأنَّ ، َباِرَدةٌ  َوَلَ  َحارَّ َبَهاكَ  َيْفَضُح  َقَمر 
َفْجُرَها  ُيِضيءَ  َحتَّى َشيَْطاُنَها َيْخُرُج  َلَ ، َواكِ

< .(6) 

ةٌ  َلَ ، َطلَْقةٌ  < َليَْلةٌ : اْلَقْدرِ  َليَْلةِ  ِفي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ^ َعبَّاسٍ  ابْنِ  وَعنِ   َوَلَ  َحارَّ

ْمُس  ُتْصبُِح ، َباِرَدةٌ  > َحْمَراءَ  َيْوَمَها الشَّ  (3). َضِعيَفة 

اِمِت  بْنِ  ُعبَاَدةَ  وَعنْ   َأنََّها اْلَقْدرِ  َليَْلةِ  َأَماَرةَ  إِنَّ : > َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ÷ الصَّ

ا ِفيَها َكَأنَّ  َبلَْجةٌ  َصاِفَيةٌ  ا َقَمر  نَةٌ  َساطِع 
 لَِكْوَكٍب  َيِحلُّ  َوَلَ  َحرَّ  وَلَ ، ِفيَها َبْردَ  َلَ  َساِجَيةٌ  َساكِ

 (962رواه مسلم ) (1)

(وصححه األلباني لغيره في التعليقات 326( وابن حبان )6199رواه ابن خزيمة في صحيحه ) (6)

 (115/ 5الحسان )

 (6196 رواه ابن خزيمة في صحيحه ) (3)
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ْمَس  َأنَّ  َأَماَرَتَها َوإِنَّ ، ْصبَِح تُ  َحتَّى فِيَها بِهِ  ُيْرَمى َأنْ   َليَْس  ُمْسَتِوَية   َتْخُرُج  َصبِيَحَتَها الشَّ

يَْطانِ  َيِحلُّ  َلَ ، اْلَبْدرِ  َليَْلةَ  اْلَقَمرِ  ِمثَْل  ُشَعاعٌ  َلَها  (2) (1). َيْوَمِئٍذ > َمَعَها َيْخُرَج  َأنْ  لِلشَّ

 والدعاء ليلة القدر

، الصالة من إلّي  أحّب  القدر( ليلة)الليلة  تلك في الدعاء: ‘ الثوري سفيان قال

 (3). أفضل كان والدعاء والتالوة الصالة بين جمع فإن

أنها  ’ َعاِئَشةَ  في هذه الليلة وخاصة ما ورد عن الدعاء من اإلكثار فيستحب

يَها َأُقوُل  َما رِ اْلَقدْ  َليَْلةُ  َليَْلةٍ  َأيُّ  َعلِْمُت  إِنْ  َأَرَأْيَت  اللَّهِ  َرُسوَل  َيا ُقلُْت : قالت
: َقاَل  فِ

 (1). > َعن ى َفاْعُف  اْلَعْفوَ  ُتِحبُّ  َعُفوٌّ  إِنََّك  اللَُّهمَّ : <ُقولِي

 أكرم بالذنب يبتل لم إليه األشياء أحب العفو يكن لم لو: ‘ معاذ بن يحيى قال

 عليه. الناس

، دهعبا سيئات عن يتجاوز تعالى، وهو الله أسماء من العفو: ‘ رجب ابن قال

 من ويحب، عباده عن يعفو أن فيحب؛ العفو ُيحُب  وهو، عنهم آلثارها الماحي

 بعض. عن بعضهم يعفو أن عباده

 وفي فيها األعمال في اَلجتهاد بعد القدر ليلة في العفو بسؤال أمر وإنما: قال

 صالحا   عمال  ألنفسهم يرون َل ثم، األعمال في يجتهدون العارفين ألن العشر ليالي

 .المقصر المذنب كحال العفو سؤال إلى مقاَل ، فيرجعون وَل حاَل   وَل

 الذنب عن عفو فشأنك             للقرب أصلح َل كنت إن

 (361/ 5رواه أحمد ) (1)

"بلجة" أي: مسفرة مشرقة. "ساجية" يقال: َسجا الليل إذا سكن الناس واألصوات فيه. "مستوية" َل  (6)

 حركة لها، بخالف ما إذا كان لها شعاع فإنه يخيل لها حركة بحركة الشعاع. 

 (691لطائف المعارف َلبن رجب )ص:  (3)

 (611/ 6حه األلباني في صحيح الجامع )( وصح3513رواه الترمذي ) (1)
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 عنا. فاعف عنا ترض لم فإن عنا ارض اللهم: دعائه في يقول مطرف وكان

 العفو في يطمع أن أمله غاية وكان الرضا في يطمع لم نفسه في ذنوبه عظمت من

 (1). المنزلة هذه في إَل نفسه ير لم معرفته كملت ومن

 اَلعتذار قصص ورفعوا اَلنكسار أقدام على األسحار هذه في المذنبون قام لو

َها َيا: ﴿مضمونها نَا اْلَعِزيزُ  َأيُّ رُّ  َوَأْهَلنَا َمسَّ  اْلَكيَْل  َلنَا َفَأْوِف  ُمْزَجاةٍ  بِبَِضاَعةٍ  َوِجئْنَا الضُّ

ْق   [66: يوسف] ﴾َعَليْنَا َوَتَصدَّ

 َأْرَحمُ  َوُهوَ  َلُكمْ  اللَّهُ  َيْغِفرُ  اْلَيْومَ  َعَليُْكمُ  َتثِْريَب  َل: ﴿عليها التوقيع لهم لبرز

اِحِمينَ   (6). [96: يوسف] ﴾الرَّ

 

 

 مفاتيح الفوز بليلة القدر

 فيها واجتهد قامها لمن األجر عظيم وتصور ثوابها معرفة: األول المفتاح -

 عالماتها ومراقبة تحريها: الثاني المفتاح -

 الثمينة لحظاتها تضييع وعدم القيام من واإلكثار فيها اَلجتهاد: الثالث المفتاح -

 الله عند األجر واحتساب فيها اإلخالص: الرابع المفتاح -

 ؟القدر ليلة ساعات من ساعة كل في الله عبادة تستطيع كيف
 :الجواب

 أشهر وثالثة سنوات تسع عبادة جرأ تنال فقط واحدة ساعة في أنك لك قيل لو

 ؟! تفرط فهل

 (692لطائف المعارف َلبن رجب )ص:  (1)

 (695لطائف المعارف َلبن رجب )ص:  (6)
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 سنوات تسع عبادة ثواب تعدل القدر ليلة في الواحدة الساعة عبادة أن تعلم هل

 .تقريبا ساعات تسع الليل أن إذ العام هذا في أشهر وثالثة

 وثالثة سنوات تسع بعبادة ستفوز أنها وحّدث نفسك فيها ساعة أول من فاجتهد

 .والثالثة الثانية ةالساع وهكذا أشهر

 :مهمة ملحوظة
 حتى أولها من واجتهد فجد، الفجر طلوع إلى المغرب أذان من تبدأ الليلة

 .نهايتها

 .وذكر وتالوة ودعاء صالة ما بين العبادة في نّوع -

 .الليالي جميع في اَلجتهاد من َلبد هذا فمعنى عنا ُأخفيت أنها تذكر -

 .نفسك لصالح سبيل هي يفوك، قلبك على العبادة أثر تذكر -

 .لنفسك تركن وَل بالله استعن -

 .اعتكافك رفيق كان ولو حتى لغيرك مجامل غير جادا كن -

 .عام بعد إَل تعود لن أنها تذكر -

 ختامه مسك

 األعمال باخلواتيم، السباق أذن بالفوات، والعربة بالنهايات

 بنفسك رفقت لو له فقيل شديدا اجتهادا هموت قبل ÷ األشعري موسى أبو اجتهدَ 

 ما جميعَ  أخرجْت  مجراها رأس فقاربْت  ُأرسلْت  إذا الخيل إنَّ : فقال؟! الرفق بعض

 مات. حتى ذلك على يزل فلم، ذلك من أقّل  َأَجلى ِمن بقَي  والذي، عندها

 ِهَي  َماَفِإنَّ  المبادَرةَ  الُمبادَرةَ : َمْوِعَظتِهِ  ِفي َيقول‘  الحسن البصري َوَكانَ 

تِي َأْعَماُلُكمُ  َعنُْكمْ  انَْقَطَعْت  ُحبَِست َلوْ  اأْلَنَْفاُس  ُبونَ  الَّ  رحم، وجل َعزَّ  اللَّهِ  إَِلى بَِها َتَتَقرَّ

 عدا > َلُهمْ  َنُعدُّ  < إِنََّما اآْلَيةَ  َهِذهِ  َقَرأَ  ُثمَّ  ُذُنوبِهِ  َعَددِ  َعَلى َوَبَكى َنْفِسهِ  إَِلى َنَظرَ  امرأ الله
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 اْلَعَددِ  آِخرُ ، َأْهلَِك  ِفَراُق  اْلَعَددِ  آِخرُ ، َنْفِسَك  ُخُروُج  اْلَعَددِ  اأْلَنَْفاَس. وآِخرُ  ْعنِييَ 

 (1)قبرك.  ِفي ُدُخوُلَك 

 ختلَّص لتصلح: يا َمن يشتكي من احلرمان -

 َوَما اللَّْومِ  ِمنَ  َوُأِجيُروا، ِسْرَت  َوَما اْلَمْحُبوِب  إَِلى َوَساُروا، َوَخِسْرَت  اْلَقْومُ  َربَِح 

يْلِ  ِفي ُقمْ ، ِمنُْهمْ  َأْبَعَدْتَك  َوَخَطاَياكَ ، َعنُْهمْ  َطَرَدْتَك  ُذُنوُبَك ، ُأِجْرَت   تِلَْك  َتَرى اللَّ

فَْقةَ  ةُ  َبُعَدِت  َوإِنْ  َطِريَقَتُهمْ  َواْسُلْك ، الرُّ قَّ ِركَ  َعَلى َواْبِك ، الشُّ . اْلُفْرَقةَ  َواْحَذرِ  َتَأخُّ
(2) 

اَرانِيُّ  ُسَليَْمانَ  َأُبو َقاَل   َأْحَسنَ  َوَمنْ  َعَليْهِ  ُكِدرَ  َكَدرَ  َوَمنْ  َلهُ  ُصِفَي  َصَفى َمنْ : ‘ الدَّ

 (3)َليْلِِه.  فِي كوفيء َنَهاره ِفي َأْحَسنَ  َوَمنْ  َنَهاِرهِ  ِفي كوفىء ليله ِفي

ُل  َما: ‘ ابن الجوزي َقاَل  ِهمْ  ِفي َأْخَلَص  َمنْ  إَلَّ  بِِهمْ  لِلَْخلَْوةِ  اْلُمُلوكُ  ُيَؤه   ُود 

ا ُلوَنهُ  َفاَل اْلُمَخاَلَفةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ  َمنْ  َوُمَعاَمَلتِِهْم، َفَأمَّ  لَِذلَِك. َيْرَضْوَنهُ  َوََل  ُيَؤه 

يِْل، َقاَل  ِقَيامَ  َنْسَتطِيعُ  َما: ÷ َمْسُعودٍ  َِلبْنِ  قِيَل   .ُذُنوُبُكمْ  َأْبَعَدتُْكمْ : اللَّ

يِْل، َقاَل  ِقَيامُ  َأْعَجَزَنا: ‘ لِلَْحَسنِ  َوقِيَل   اْلَعبْدَ  إنَّ : َوَقاَل . َخَطاَياُكمْ  َقيََّدْتُكمْ : اللَّ

نَْب  َلُيْذنُِب  يْلِ  ِقَيامَ  بِهِ  َفُيْحَرمُ  الذَّ  .اللَّ

يْلِ  ِقَيامَ  بِهِ  َفُحِرْمت َذنْب ا َأْذَنبْت: ‘ الثوري َوَقاَل   .َأْشُهرٍ  ِستَّةَ  اللَّ

يْلِ  ِقَيامِ  َعَلى َتْقِدرْ  َلمْ  إَذا: ‘ ِعيَاضٍ  بْنُ  اْلُفَضيُْل  َوَقاَل   َأنَّك َفاْعَلمْ  النََّهارِ  َوِصَيامِ  اللَّ

يئَتُك َكبََّلتْك ُمَكبٌَّل  َمْحُرومٌ 
 (1). َخطِ

 املداومة على األعمال الصاحلة

 (. 129/ 1إحياء علوم الدين ) (1)

 (. 169/ 1التبصرة َلبن الجوزي ) (6)

 (. 165ذم الهوى ) ص:  (3)

 (591/ 6غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب ) (1)
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نا، فكل إلى نسير الحياة هذه في نحن بناي يوم رب  ، الدنيا من اآلخرة، ويبعدنا من قر 

منقطع،  غير متواصل سيرٍ  في الطريق مراحل نقطع أن ربنا إلى سيرنا في أحَوَجنا فما

 نستنفذ الطريق، ولم طول استحضرنا إذا إَل ذلك يكون وَل! ملل وَل كلل غير من

م أن نلزم المه، الطريق لبقية جهدنا الطريق، فاستبَقيْنا مراحل بعض في كله الجهد

 الطريق ونواصل السير ولو كان فيه ضعف

رةٍ  ُحُمرٍ  على َونحن ُدْهم خيلٍ  على اْلَقْومُ  سبَقنَا: ‘ لِلْحسِن البصري قيل ؟ ُمَعقَّ

 (1)بهم.  اللحاق أْسرعَ  َفَما طريقهم على كنَت  إِن: َفَقاَل 

 :جليلة منها وخصائُص  يمعظ فضٌل  لها الطاعات على المداومة

َها < َيا: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسول قال: َقاَلْت  َأنََّها، ’ َعائَِشةَ  َعنْ   ِمنَ  َعَليُْكمْ  النَّاُس  َأيُّ

 ُدوِومَ  َما هِ الل إَِلى اأْلَْعَمالِ  َأَحبَّ  َتَملُّوا، َوإِنَّ  َحتَّى َيَملُّ  ََل  اللهَ  ُتطِيُقوَن، َفِإنَّ  َما اأْلَْعَمالِ 

 (6). َقلَّ > َعَليِْه، َوإِنْ 

< : اللِه؟ َقاَل  إَِلى َأَحبُّ  اْلَعَملِ  َأيُّ  ُسِئَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ’ َعائَِشةَ  وَعنْ 

 (3)َقلَّ >.  َوإِنْ  َأْدَوُمهُ 

ٍد، َعنْ  بْنُ  وقال اْلَقاِسمُ   اأْلَْعَمالِ  بُّ < َأَح : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَلْت َعائَِشةَ  ُمَحمَّ

َلِزَمتُْه.  اْلَعَمَل  َعِمَلِت  إَِذا ’َعاِئَشُة  َوَكاَنْت : َقلَّ >، َقاَل  َأْدَوُمَها، َوإِنْ  َتَعاَلى اللهِ  إَِلى

(1) 

 (13ئد َلبن القيم )ص: ( الفوا1)

 (966رواه مسلم ) (6)

 (966رواه مسلم ) (3)

 (963رواه مسلم ) (1)
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 من خير الدائم قليله وأن العمل على المداومة على الحث فيه: ‘ قال النووي

 تدوم القليل بدوام ألن المنقطع الكثير من خيرا الدائم القليل كان وإنما ينقطع كثير

 وتعالى سبحانه الخالق على واإلقبال واإلخالص والنية والمراقبة والذكر الطاعة

 (1)كثيرة.  أضعافا المنقطع الكثير على يزيد بحيث الدائم القليل ويثمر

ملسو هيلع هللا ىلص

 َكيَْف  اْلُمْؤِمنِينَ  ُأمَّ  َيا: ُقلُْت : َقاَل ، ’َعاِئَشَة  اْلُمْؤِمنِينَ  ُأمَّ  َسَأْلُت : َقاَل ، َعلَْقَمة قال

اِم؟ َقاَلْت  ِمنَ  َشيْئ ا َيُخصُّ  َكانَ  َهْل ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسولِ  َعَمُل  َكانَ  ،  َعَمُلهُ  ََل، َكانَ : اأْلَيَّ ِديَمة 

ُكمْ  يعُ  َوَأيُّ
 (6)َيْسَتطِيُع.  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َكانَ  َما َيْسَتطِ

؟ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   إَِلى َأَحبَّ  َكانَ  الَعَملِ  َأيُّ : ’ َعاِئَشةَ  َسَأْلُت : ‘ مسروق قالو

اِئُم. : َقاَلْت   (3)الدَّ

 َعَليْهِ  َيُدومُ  الَِّذي ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسولِ  إَِلى الَعَملِ  َأَحبُّ  َكانَ : َقاَلْت  َأنََّها، ’ َعائَِشةَ  وَعنْ 

 (1)َصاِحُبُه. 

دٍ  آُل  َكانَ : َقاَلْت  َهاَأنَّ ، ’ َعائَِشةَ  َعنْ   (5). َأْثَبُتوهُ  َعَمال  َعِمُلوا إَِذاملسو هيلع هللا ىلص  ُمَحمَّ

ِذينَ ﴿ : قال تعالى مادحا أهل اإليمان  : المعارج] ﴾ َداِئُمونَ  َصالَتِِهمْ  َعَلى ُهمْ  الَّ

63] 

 [31: المعارج] ﴾ُيَحاِفُظونَ  َصالَتِِهمْ  َعَلى ُهمْ  ينَ َوالَّذِ ﴿: وقال سبحانه في مدحهم

 (91/ 2شرح النووي على مسلم ) (1)

 (963رواه مسلم ) (6)

 (2121رواه البخاري ) (3)

 (2126رواه البخاري ) (1)

 (966رواه مسلم ) (5)
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 المؤمنين فهم دائما في طاعة لربهم الله عباد صفات من الطاعات على فالمحافظة

َك  َواْعُبدْ ﴿ : وكل عباده المؤمنينملسو هيلع هللا ىلص قال تعالى مخاطبا نبيه    اْلَيِقينُ  َيأْتَِيَك  َحتَّى َربَّ
 [99: الحجر] ﴾

الَةِ  َوَأْوَصانِي﴿: وأنطق اللُه عيسى في المهد بهذه الكلمات العظيمة َكاةِ  بِالصَّ  َوالزَّ

ا له ما حييت". [31: مريم]﴾ َحيًّا ُدْمُت  َما  "فليكن شعارك أنا عبٌد لله مطيع 

 المحافظة عليه، ففي ويحافظ الدوام على يفعل أن به الله أمر فيما لاألص ألن 

 الله. لشريعة وتعظيم لها وتعظيم بالنصوص وعمل لألوامر تطبيق

 عليه يداوم رآه الصالح، فإذا العمل عن المسلم تثبيط يحب تعالى الله عدو ألن

 لغيظه. سبب ا لكذ كان فيه ويستمر

 :الطاعات؛ منها على المداومة على ُتعين وأسباٌب  وسائل هناك

ك عليه الثبات على ُتعين بفوائده واإلحاطةُ  الشيء ثمرات فمعرفة   به؛ كما والتمسُّ

ا بِهِ  ُتِحطْ  َلمْ  َما َعَلى َتْصبِرُ  َوَكيَْف ﴿ : السالم عليهما لموسى الَخِضر قال  ﴾ ُخبْر 

 [26: الكهف]

 وظاهره، وَل بباطنِه أَحطَت  ما أمرٍ  على َتصبر كيف أي: ‘ السعدي قال 

 (1)ومآَله؟.  منه المقصودَ  علمَت 

 (166تفسير السعدي )ص:  (1)
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 َرب   َفَيُقوَل  اْلَمْوُت  َأَحَدُكمُ  َيأْتَِي  َأنْ  َقبْلِ  ِمنْ  َرَزْقنَاُكمْ  َما ِمنْ  َوَأنِْفُقوا: ﴿ تعالى قال 

ْرَتنِي َلْوََل  َق  َقِريٍب  َأَجلٍ  إَِلى َأخَّ دَّ الِِحينَ  ِمنَ  َوَأُكنْ  َفَأصَّ رَ  َوَلنْ *  الصَّ ا اللَّهُ  ُيَؤخ   إَِذا َنْفس 

 .[11، 19: المنافقون]﴾  َتْعَمُلونَ  بَِما َخبِيرٌ  َواللَّهُ  َأَجُلَها َجاءَ 

 في سبق ذلك السوابق، فكل ميراُث  فالخواتيم: الجملة وفي: ‘ رجب ابن قال 

 كان َمن الخاتمة، ومنهم سوء من السلف خوف َيشتدُّ  كان هنا السابق، ومن الكتاِب 

 بماذا: بالخواتيم؛ يقولون معلَّقة األبرار قلوب إن: قيل السوابق، وقد ِذكر من َيقلُق 

بين لنا؟ وقلوب ُيْختم  (1)لنا؟.  سبَق ماذا: سوابق، يقولونبال معلقة المقرَّ

 والثبات، فمن بالعزيمة العبد كمال: فيقول ‘ القيم ابن ذلك أهمية عن يحدثنا 

. ناقص فهو عليها له ثبات َل ولكن عزيمة له كانت ناقص، ومن فهو عزيمة له يكن لم

 (6)كامل.  وحال شريف ممقا كل أثمر العزيمة إلى الثبات انضم فإذا

 َعَلى َواْلَعِزيَمةَ ، األَْمرِ  ِفي الثََّباَت  َأْسَأُلَك  إِن ي اللَُّهمَّ  <: ملسو هيلع هللا ىلصولهذا جاء في دعاء النبي 

ْشدِ  >.  الرُّ
(3) 

 من إَل العبد ُأتي الفالح، وما جماع هما الكلمتان وهاتان: ‘ القيم ابن يقول

 واستفزاز، والطيش العجلة باب من إَل أحدٌ  ُأتي فما، أحدهما تضييع أو، تضييعهما

 فإذا، مواتاتها بعد الفرصة وتضييع، والتماوت التهاون باب من أو، له البداءآت

 (1). الفالح كلَّ  أفلح؛ ثانيا   أوَل ، والعزيمة الثبات حصل

 (191/ 1جامع العلوم والحكم ) (1)

 (622( طريق الهجرتين )ص: 6)

( وجود إسناده األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة 9135( والطبراني )166/ 1رواه أحمد ) (3)

(9 /295) 

 (116/ 1مفتاح دار السعادة ) (1)
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 المللو السآمة إلى المشقة، وتفضي إلى تؤدي بأعمال النفس على فال يثقل العبد

 َأيُّ : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  ُسِئَل : َقاَلْت  َأنََّها، ’ َعاِئَشةَ  َعنْ  الصحيحين في جاء فقد العبادة من

 َما األَْعَمالِ  ِمنَ  < اْكَلُفوا: َقلَّ >. َوَقاَل  َوإِنْ  < َأْدَوُمَها: اللَِّه؟ َقاَل  إَِلى َأَحبُّ  األَْعَمالِ 

 (1)ُتطِيُقوَن >. 

ر دوالت الغلو   من ملسو هيلع هللا ىلص وحذَّ  < إِنَّ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ ، ÷ُهَرْيَرَة  َأبِي فجاء َعنْ  شدُّ

ينَ  ينَ  ُيَشادَّ  ُيْسٌر، َوَلنْ  الد  ُدوا إَِلَّ  َأَحدٌ  الد   َوَقاِرُبوا، َوَأْبِشُروا، َواْسَتِعينُوا َغَلَبُه، َفَسد 

ْوَحةِ  بِاْلَغْدَوةِ    َوالرَّ
ٍ
ْلَجِة >.  ِمنَ  َوَشْيء  قصدا   عبادته تكون أن المسلم لمرءا فعلى (6)الدُّ

 لعبدملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  فقد َقاَل ؛ ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول سنة وفق على تكون بل، تفريط وَل إفراط َل

ة   َعَملٍ  لُِكل   إِنَّ  <: ^ العاص بن عمرو بن الله ةٍ  َولُِكل  ، ِشرَّ  َكاَنْت  َفَمنْ ، َفتَْرةٌ  ِشرَّ

 (3). َهَلَك > َفَقدْ ، َذلَِك  َغيْرِ  إَِلى َفتَْرُتهُ  َكاَنْت  َوَمنْ ، َأْفَلَح  َفَقدْ ، ُسنَّتِي إَِلى َفتَْرُتهُ 

بِاْقتَِصادٍ،  اْجتَِهادٍ  ِفي اْلَخيْرِ  َفُكلُّ : الحديث هذا على معلقا  ‘:  القيم ابن يقول

َباعِ  َمْقُرونٍ  َوإِْخالَصٍ  َحاَبةِ  َبْعُض  َقاَل  َكَما. بِاَِلت   ِمنَ  نٍَّة، َخيْرٌ َوُس  َسبِيلٍ  ِفي اْقتَِصادٌ : الصَّ

  ِمنَْهاِج  َعَلى َأْعَماُلُكمْ  َتُكونَ  َأنْ  َوُسنٍَّة، َفاْحِرُصوا َسبِيلٍ  ِخالَِف  ِفي اْجتَِهادٍ 
ِ
 اأْلَنْبَِياء

الَمُ  َعَليِْهمُ   (1). َوُسنَّتِِهمْ  السَّ

 (963( ومسلم )2152رواه البخاري ) (1)

 (. 39رواه البخاري ) (6)

 (131/ 1في صحيح الجامع )( وصححه األلباني 166/ 6رواه أحمد ) (3)

 (196/ 6مدارج السالكين ) (1)

www.altawhed.net www.elwaez.com



 الَحبُْل؟ > َهَذا < َما: ساريتين، َفَقاَل  بين ممدودا   حبال  رأى المسجد ملسو هيلع هللا ىلص دخل لما و 

 َأَحُدُكمْ  لِيَُصل   ُحلُّوهُ  < َلَ : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َفَقاَل ، َتَعلََّقْت به َفَتَرْت  َفِإَذا لَِزْينََب  َحبٌْل  َهَذا: َقاُلوا

 (1)َفلْيَْقُعْد >.  َفتَرَ  َنَشاَطُه، َفِإَذا

تِي َيْهِدي ْرآنَ اْلقُ  َهَذا إِنَّ ﴿قال تعالى ، أقوم هي للتي يهدي القرآن فإن   َأْقَومُ  ِهَي  لِلَّ

 [9: اإلسراء]﴾ 

 ُقْل ﴿الصالح،  العمل على المداومة على والتثبيت الثبات وسائل من وسيلة وهو

َلهُ  ِذينَ  لِيَُثب َت  بِاْلَحق   َرب َك  ِمنْ  اْلُقُدسِ  ُروُح  َنزَّ ى آَمنُوا الَّ ﴾ لِلُْمْسلِِمينَ  َوُبْشَرى َوُهد 

 [196: النحل]

الهمم،  القرائح، وأعلى النفوس، وصفى منها وأدبها، وزكى َ األمة ربى الذي وهو

 يقرأ. لما المتدبر القارئ لقلب تثبيت قراءته األفئدة، وفي في اإليمان وغرس

أما ذكر الموت وتقصير األمل ، العمل ويقعد عن، الكسل يورث األمل طول فإن

بْرِ  َواْسَتِعينُوا﴿ قال تعالى ، العبد إلى العمل دفعا يدفع الَةِ  بِالصَّ  إَِلَّ  َلَكبِيَرةٌ  َوإِنََّها َوالصَّ

ِذينَ ( 15) اْلَخاِشِعينَ  َعَلى ِهمْ  ُمالَُقو َأنَُّهمْ  َيُظنُّونَ  الَّ ، 15: البقرة]﴾ َراِجُعونَ  إَِليْهِ  َوَأنَُّهمْ  َرب 

12] 

 َوََل ، َعَملِهِ  ِفي َذلَِك  َرَأى إَِلَّ  اْلَمْوِت  ِذْكرَ  َعبْدٌ  َأْكَثرَ  َما: ‘ البصري قال اْلَحَسن

 (6)اْلَعَمَل.  َأَساءَ  إَِلَّ  َقطُّ  َعبْدٍ  َأَمُل  َطاَل 

 ÷. ( من حديث أنس 961(، ومسلم )1159رواه البخاري ) (1)

 (616الزهد ألحمد بن حنبل )ص:  (6)
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 َهاِذمِ  ِذْكرَ  < َأْكثُِروا: فقال الموت ذكر من اإلكثار إلى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرشدنا لذلك

اِت >. َيْعنِي  بطول يغتر عمله، ولم في َنَشط الموت ذكر من أكثر فمن (1). اْلَمْوَت  اللَّذَّ

 .الدنيا إلى الركون من أجله، ويحذر نزول قبل باألعمال يبادر أمله؛ بل

بَاَح، َوإَِذا َتنَْتظِرِ  َفاَل َأْمَسيَْت  إَِذا: َيُقوُل ، ^ ُعَمرَ  ابْنُ  َوَكانَ   َتنَْتظِرِ  َفالَ َأْصَبْحَت  الصَّ

تَِك  ِمنْ  الَمَساَء، َوُخذْ   (6)لَِمْوتَِك.  َحَياتَِك  لَِمَرِضَك، َوِمنْ  ِصحَّ

 حين بالطاعة للقيام ينشط اإلنسان وجل؛ فإن عز الله طاعة على يعينون الذين 

 على رآهم إن نفسه من بالخجل يشعر عليها، وقد مقيمون حوله من إخوانه أن يرى

 إذا الذين والصالح الفضل األخيار، وأهل صحبة كانت مقصر، فلهذا وهو طاعة

رته اإلنسان رآهم قال ، اإلسالم اهتمام وبطاعته؛ محل وجل عز بالله رؤيتهم ذكَّ

ِذينَ  َمعَ  َنْفَسَك  َواْصبِرْ ﴿: تعالى ُهمْ  َيْدُعونَ  الَّ  َوََل  َوْجَههُ  ُيِريُدونَ  َواْلَعِشي   بِاْلَغَداةِ  َربَّ

نَْيا ةِ اْلَحَيا ِزينَةَ  ُتِريدُ  َعنُْهمْ  َعيْنَاكَ  َتْعدُ  َبعَ  ِذْكِرَنا َعنْ  َقلَْبهُ  َأْغَفلْنَا َمنْ  ُتطِعْ  َوََل  الدُّ  َهَواهُ  َواتَّ

 [66: الكهف]﴾ ُفُرط ا َأْمُرهُ  َوَكانَ 

ْسالَمِ  َشيُْخ  َقاَل  لُْت : ‘ َتيِْميَّةَ  ابْنُ  اإْلِ   َأنَْفعَ  َتَأمَّ
ِ
َعاء  اْلَعْونَ  ُسَؤاُل الله ُهوَ  اَفِإذَ  الدُّ

اكَ  َنْعُبدُ  إِيَّاكَ ﴿ ِفي اْلَفاتَِحةِ  ِفي َرَأْيُتهُ  َمْرَضاتِِه، ُثمَّ  َعَلى  الله فإن (3)﴾. َنْسَتِعينُ  َوإِيَّ

: ﴿ الهداية على الثبات ربهم يسألون أنهم العلم في الراسخين على أثنى قد سبحانه

( من حديث أبي هريرة 621/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6399رواه الترمذي ) (1)

 .÷ 

 (2112رواه البخاري ) (6)

 (199/ 1السالكين ) مدارج (3)
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نَا اُب  َأنَْت  إِنََّك  َرْحَمة   َلُدنَْك  ِمنْ  َلنَا َوَهْب  َهَدْيَتنَا إِذْ  َبْعدَ  ُقُلوَبنَا ُتِزغْ  ََل  َربَّ  آل]﴾  اْلَوهَّ

 [6: عمران

 (1)ِدينَِك >.  َعَلى َقلْبِي َثب ْت  الُقُلوِب  ُمَقل َب  < َيا: َيُقوَل  َأنْ  ُيْكثِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  وَكانَ 

ه يعينَه أن صالة كل بعد ويدع بأن ÷ جبلٍ  بنَ  معاذَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  وأوصى   ربُّ

 < َيا: بَِيِدِه، َوَقاَل  َأَخذَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اللهِ  َأنَّ ، ÷ َجبَلٍ  بْنِ  ُمَعاذِ  فَعنْ ، وشكره ذكره على

ُهمَّ : أن َتُقول َصالَةٍ  ُكل   ُدُبرِ  ِفي َتَدَعنَّ  ََل : ُمَعاذُ  َيا ُأوِصيَك ، أَلُِحبَُّك  إِن ي َواللَّهِ ، ُمَعاذُ   اللَّ

 (6)ِعَباَدتَِك>.  ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسنِ  َعَلى يَأِعن  

،  ُتِعنْ  َوََل  َأِعن ي َرب  : < َيُقوُل  َيْدُعو ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : َقاَل ، ^ َعبَّاسٍ  ابْنِ  وَعنْ  َعَليَّ

، َواْمُكرْ  َتنُْصرْ  َوََل  َوانُْصْرنِي ، َواْهِدنِي َتْمُكرْ  َوََل  لِي َعَليَّ  (3)>. لِي  الُهَدى رِ َوَيس   َعَليَّ

 :قال من أحسن وحده، وقد الله من والعون فالتوفيق 

 اجتهاده عليه يجني ما فأول                                 للفتى الله من عون يكن لم إذا

 الشر إلى يدعو والشر الخير إلى يدعو أختها، والخير إلى تجر المعصية فإن 

 من وكم، ليلة قيام منعت أكلة من الكثير. فكم إلى يجرُّ  منهما واحد كل من والقليل

 وكما، سنة قيام بها فيحرم فعلة يفعل أو أكلة ليأكل العبد وإن سورة قراءة منعت نظرة

 وسائر الصالة عن تنهى الفحشاء فكذلك والمنكر الفحشاء عن تنهي الصالة إن

 الخيرات.

 .ذنوُبكم أبعدتكم: الليل. قال قيام نستطيع ما: ÷ مسعود َلبن قيل

، وصححه ’( من حديث أم سلمة 3566و )÷ ( من حديث أنس 6119رواه الترمذي ) (1)

 (. 691/ 6األلباني في صحيح الجامع )

 (1369/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1566رواه أبو داود ) (6)

 (611/ 5بي داود )( وصححه األلباني في صحيح أ3551( والترمذي )1519رواه أبو داود ) (3)
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 الليل قيام وأحبُّ  ُمعافى أبيت إني سعيد أبا يا: ‘ للحسن البصري وقال رجل

 قيدتك!. ذنوبك: فقال؟! أقوم َل بالي فما طهوري وأعدُّ 

 ذاك وما: أذنبته. قيل بذنب أشهر خمسة الليل قيام ُحرمُت : ‘ الثوري وقال 

 !.مراءٍ  هذا نفسي في لتفق يبكي رجال  رأيت: قال الذنب

 بعض نعُي  أتاك: فقلت يبكي وهو، ‘ َوَبرة بن ُكرز على دخلت: بعُضهم وقال 

 بابي: قال؟ ذاك فما: أشد. قلت: قال؟ يؤلمك وجعٌ : فقلت. أشدُّ : فقال؟ أهلك

 (1)!. أحدثته بذنب إَل ذاك وما البارحة حزبي أقرأ ولم ُمْسبل وستري مغلق

 فاعلم النهار وصيام الليل قيام على تقدر لم إذا :‘ عياض بن الفضيل وقال

 (6). خطيئتك كبلتك مكبٌَّل  محرومٌ  أنك

 -

ا. وكل  ا، قليال  أو كثير  ا أو كبير  فكل عمل صالح َيزيد اإليماَن بحَسبِه؛ إن كان صغير 

 الحسنة يعمل الرجل رأيت إذا: قال ‘ ن الزبيرعروة ب عن، طاعة تجرُّ إلى غيرها

 أخوات، فإن عنده لها أن فاعلم السيئة يعمل رأيته أخوات، وإذا عنده لها أن فاعلم

 (3). أختها على تدل السيئة أختها، وإن على تدل الحسنة

 ،

 (352/ 1إحياء علوم الدين ) (1)

 (591/ 6غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب ) (6)

 (319/ 1صفة الصفوة ) (3)
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 َيَزاُل  . . . . َوَما:. َقاَل  اللَّهَ  < إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ُهَرْيَرَة  َأبِي َعنْ  

ُب  َعبِْدي  المداومة أن على ففي هذا دليل (1)ُأِحبَُّه >.  َحتَّى بِالنََّوافِلِ  إَِليَّ  َيَتَقرَّ

 للعبد. تعالى الله لمحبة سبٌب ، الصالح العمل على واَلستمرار

. 

ا َأنَّ  َلوْ  < َأَرَأْيُتمْ : َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ   َأَحِدُكمْ  بَِباِب  َنْهر 

اٍت، َهْل  َخْمَس  َيْومٍ  ُكلَّ  ِمنْهُ  َيْغَتِسُل   هِ َدَرنِ  ِمنْ  َيبَْقى ََل : َشْيٌء؟ >. َقاُلوا َدَرنِهِ  ِمنْ  َيبَْقى َمرَّ

َلَواِت  َمَثُل  < َفَذلَِك : َشْيٌء، َقاَل   (6)اْلَخَطاَيا >.  بِِهنَّ  اللهُ  اْلَخْمِس، َيْمُحو الصَّ

. 

ا، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسولِ  َخلَْف  ُكنُْت : َقاَل ، ^ َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ   يإِن   ُغالَمُ  < َيا: َيْوم 

هَ  َكلَِماٍت، اْحَفظِ  ُأَعل ُمَك  : رواية وفي (3)ُتَجاَهَك >.  َتِجْدهُ  اللَّهَ  َيْحَفظَْك، اْحَفظِ  اللَّ
ف . >الشدة في يعرفك الرخاء في الله إلى <تعرَّ

ينجيه  السالم عليه يونس هو ها (1)

الله تعالى من الكربات والظلمات بسبب أنه كان مداوما على ذكر الله تعالى 

 ﴾ ُيبَْعُثونَ  َيْومِ  إَِلى َبطْنِهِ  ِفي َلَلبَِث  (113) اْلُمَسب ِحينَ  ِمنَ  َكانَ  َأنَّهُ  َفَلْوََل ﴿ : بيحهوتس

مَ  َما َلْوََل : والمعنى [111، 113: الصافات]   ِفي اْلَعَملِ  ِمنَ  َلهُ  َتَقدَّ
ِ
َخاء . الرَّ
(5) 

 وجل، وتوكال عز بالله وتعلقا الله دين على وثباتا   ا  ونور قوة   القلب يعطي وذلك

ْل  َوَمنْ ﴿همه  يكفيه ثم عليه، ومن  ﴾.َحْسُبهُ  َفُهوَ  اللَّهِ  َعَلى َيَتَوكَّ

 (. 2596رواه البخاري ) (1)

 (229( ومسلم )566رواه البخاري ) (6)

 (1316/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6512( والترمذي )693/ 1رواه أحمد ) (3)

 (399/ 1رواه أحمد ) (1)

 (39/ 9تفسير ابن كثير ) (5)
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 فِي َربََّك  َواْذُكرْ : ﴿ بها؛ فقال اَلت صاف عن وأهَلها، ونهى الغفلة الله ذمَّ  وقد

ا َنْفِسَك  ع   اْلَغاِفلِينَ  ِمنَ  َتُكنْ  َوََل  َواآْلَصالِ  بِاْلُغُدو   اْلَقْولِ  ِمنَ  اْلَجْهرِ  َوُدونَ  يَفة  َوخِ  َتَضرُّ

 [695: األعراف]﴾ 

 فاجعلِ  نفَسك األعمال صالِح  ففي                         نفَسه َيجَعُل  حيُث  إَلَّ  المرءُ  وما

 ما له ُكتِب، سفر أو مرضٍ  من عذر له عرض ثم، الصالح لعملا إذا داوم العبد على 

 < إَِذا: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل ، ÷ األشعري موسى أبي عن، وإقامته صحته حال يعمل كان

ا َيْعَمُل  َكانَ  َما ِمثُْل  َلهُ  َساَفَر، ُكتَِب  الَعبُْد، َأوْ  َمِرَض  ا >.  ُمِقيم   حجر ابن قال (1)َصِحيح 

 يدوم أن المانع لوَل نيَّتُه وكانت، منها فُمنِع طاعة   يعمل كان من حق في هذا: ‘

 (2). عليها

 بَِليْلٍ  َصالَةٌ  َلهُ  َتُكونُ  اْمِرئٍ  ِمنَ  < َما: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ’ وعن َعائَِشةَ 

 (3)َعَليِْه >.  َصَدَقة   ْوُمهُ نَ  َصالَتِِه، َوَكانَ  َأْجرَ  َلهُ  اللَّهُ  َكَتَب  إَِلَّ  َنْومٌ  َعَليَْها َفَغَلَبهُ 

 يداوم وعمٌل ، عليه يحافظ وردٌ  له كان فيمن يكون إنما، تعالى الله من الفضل وهذا

 .عليه

 يقوى المحرمات، حتى وترك الطاعات بفعل نفسه يجاهد يزال َل المؤمن ألن 

ِذينَ  اللَّهُ  ُيَثب ُت ﴿  الممات حتى الصالح العمل على حاله، ويستمر عزمه، ويستقيم  آَمنُوا الَّ

 بِاْلَقْولِ 

نْيَا اْلَحيَاةِ  فِي الثَّابِِت    [69: إبراهيم] ﴾ َيَشاءُ  َما اللَّهُ  َوَيْفَعُل  الظَّالِِمينَ  اللَّهُ  َوُيِضلُّ  اآْلِخَرةِ  َوفِي الدُّ

 (6992رواه البخاري ) (1)

 (132/ 2فتح الباري َلبن حجر ) (6)

 (695/ 6( وصححه األلباني في إرواء الغليل )1961رواه النسائي ) (3)
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. 

 ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأنَّ : ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي فَعنْ ، الجنة في ملسو هيلع هللا ىلص النبي يدي بين ÷ بالل هو ها

ْثنِي باِلَُل  َيا الَفْجِر < َصالَةِ  لِباِلٍَل ِعنْدَ  َقاَل   اإِلْسالَِم، َفِإن ي ِفي َعِملَْتهُ  َعَملٍ  بَِأْرَجى َحد 

 َلمْ  َأن ي: ِعنِْدي َأْرَجى َعَمال  َعِملُْت  َما: >. َقاَل الَجنَِّة  ِفي َيَديَّ  َبيْنَ  َنْعَليَْك  َدفَّ  َسِمْعُت 

رْ  ا، فِي َأَتَطهَّ يُْت  َنَهاٍر، إَِلَّ  َأوْ  َليْلٍ  َساَعةِ  َطُهور  ُأَصل َي.  َأنْ  لِي ُكتَِب  َما الطُُّهورِ  بَِذلَِك  َصلَّ

(1) 

، قليال  كان وإن الصالح العمل على المداومة يحب تعالى الله أن الحديث فأفاد

 .الجنة بدخول عامله يجزي وأنه

اللَِّه،  َسبِيلِ  فِي َزْوَجيْنِ  َأنَْفَق  َمنْ  <: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأبِي وَعنْ 

الَةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ  َخيٌْر، َفَمنْ  َهَذا اللَّهِ  َعبْدَ  َيا: الَجنَّةِ  َأْبَواِب  ِمنْ  ُنوِدَي   اِب بَ  ِمنْ  ُدِعَي  الصَّ

الَِة، َوَمنْ  يَامِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ  الِجَهاِد، َوَمنْ  َباِب  ِمنْ  ُدِعَي  الِجَهادِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ  الصَّ  الص 

اِن، َوَمنْ  َباِب  ِمنْ  ُدِعَي  يَّ َدَقةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ  الرَّ َدَقةِ  َباِب  ِمنْ  ُدِعَي  الصَّ  َبْكرٍ  َأُبو >. َفَقاَل  الصَّ

ي َأنَْت  بَِأبِي: ÷ َضُروَرٍة،  ِمنْ  األَْبَواِب  تِلَْك  ِمنْ  ُدِعَي  َمنْ  َعَلى َما اللَّهِ  َرُسوَل  َيا َوُأم 

 (6)ِمنُْهْم >.  َتُكونَ  َأنْ  َوَأْرُجو < َنَعمْ : ُكل َها، َقاَل  األَبَْواِب  تِلَْك  ِمنْ  َأَحدٌ  ُيْدَعى َفَهْل 

 إلى ترى أَل إليه ونسب به عرف شيء من أكثر من أن فيه: ‘ البر عبد ابن قال

 أهل من الجميع ألن إليها فنسب منها أكثر من يريد الصالة > أهل من كان < فمن قوله

 من دعي إليه ونسب المعنى هذا على الصيام ومن الجهاد من أكثر من وكذلك الصالة

 (3)ذلك.  بابه

 (6156( ومسلم )1119رواه البخاري ) (1)

 (1969( ومسلم )1699رواه البخاري ) (6)

 (165/ 9يد )التمه (3)
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َجاُل وَ  َلْم َيتَِّصْف بَِمَعانَِي َوْصِفهم                     َعيٌْب َأْن ُيَقاَل لَِمنْ ُهم الر 

 َرُجُل 

÷

الّسابق إلى التَّصديق، الملقب بالعتيق المؤيد من الله بالتوفيق، ﴿َثانَِي اْثنَيِْن إِْذ ُهَما 

 [19]سورة التوبة:  ِفي اْلَغاِر﴾

 مرضهملسو هيلع هللا ىلص  النبي مرض لما: قالت، ’ عائشة عن، معالدَّ  غزير القلب رقيق كان

 أبا إن: قلت، فليصل > بكر أبا < مروا: بالصالة، فقال يوذنه بالل أتاه فيه مات الذي

 (1)القراءة.  على يقدر يبكي، فال مقامك يقم إن أسيف رجل بكر

 ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول ، أن÷ هريرة أبي عن، ضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير
خير،  هذا الله عبد يا: الجنة أبواب من الله، نودي سبيل في زوجين أنفق ن< م: قال

 من دعي الجهاد أهل من كان الصالة، ومن باب من دعي الصالة أهل من كان فمن

 أهل من كان الريان، ومن باب من دعي الصيام أهل من كان الجهاد، ومن باب

 ما الله رسول يا وأمي أنت بأبي: ÷ بكر أبو فقال، > الصدقة باب من دعي الصدقة

كلها،  األبواب تلك من أحد يدعى ضرورة، فهل من األبواب تلك من دعي من على

 (6)منهم >.  تكون أن وأرجو < نعم: قال

 قال صائما؟ > اليوم منكم أصبح منملسو هيلع هللا ىلص: <  الله رسول قال: قال، ÷ هريرة أبي عن

 < فمن: أنا، قال: ÷ بكر أبو الق جنازة؟ > اليوم منكم تبع < فمن: أنا، قال: ÷ بكر أبو

 مريضا؟ > اليوم منكم عاد < فمن: أنا، قال: ÷ بكر أبو قال مسكينا؟ > اليوم منكم أطعم

 (116( ومسلم )916( رواه البخاري )1)

 (1969( ومسلم )1699( رواه البخاري )6)
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 (1)الجنة >.  دخل امرئ، إَل في اجتمعن < ما: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أنا، فقال: ÷ بكر أبو قال

 الله حمدقام فملسو هيلع هللا ىلص فعندما مات رسول الله ، ومع رقته كان أثبت الناس عند الشدائد

 يعبد كان مات، ومن قد محمدا فإن ملسو هيلع هللا ىلص محمدا يعبد كان من أَل: ثم قال، عليه وأثنى

دٌ  َوَما﴿: يموت، ثم قرأ َل حي الله فإن الله ُسُل  َقبْلِهِ  ِمنْ  َخَلْت  َقدْ  َرُسوٌل  إَِلَّ  ُمَحمَّ ﴾ الرُّ

اكِِرينَ ﴿ إَِلى  (6). [111: عمران آل]. ﴾الشَّ

 (3)مؤمن.  عبد جنب في شعرة أني كان يقول: وددت ومع ما له من السبق والفضل

÷: 

 ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أمرنا ÷يقول ، وينافس على القمة، عالي الهمة، فاروق األمة

يوما،  سبقته إن بكر أبا أسبق اليوم: عندي، فقلت ماَل ذلك نتصدق، فوافق أن يوما

: مثله، قال: قلت، ألهلك؟ > أبقيت < ما: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مالي، فقال بنصف فجئت

: ألهلك؟ >. قال أبقيت < ما: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول له عنده، فقال ما بكل ÷بكر  أبو وأتى

 (1)أبدا.  شيء إلى أسابقك َل: ورسوله، قلُت  الله لهم أبقيت

مع سريع القلب رقيق إَل أنه كان الكّفار على شدته ومع ، شداد بن الله عبد عن. الدَّ

 إنما﴿: يقرأ وهو الصبح صالة في الصفوف آخر في وأنا عمر جنشي سمعت: قال

 (5)﴾. الله إلى وحزني بثي أشكو

 ورده من باآلية يمر وكان. البكاء من الشراك مثل أسودان خطان وجهه في وكان

 .للمرض يعاد حتى البيت في ويبقى يسقط حتى فيبكي بالليل

 (1966( رواه مسلم )1)

 (3226( رواه البخاري )6)

 (99( الزهد ألحمد بن حنبل )ص: 3)

 . (322/ 5( وحسنه األلباني في صحيح أبي داود )1296( رواه أبو داود )1)

 . (355/ 1( وابن أبي شيبة في المصنف )111/ 1( رواه البخاري معلقا )5)
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 (1)!. له الله يغفر لم إن رلعم الويل: موته عند يقول الجميلة كل أعماله وبعد

÷: 

 النَّهار من حظُّه النورين، كان ذو الجواد الهجرتين، الكريم ذو الحيي القانت

 .تصيبه بلوى على بالجنة والقيام، مبشر السجود الليل والصيام، ومن الجود

 في الليل يحيي كان نهفإ تتركوه أو تقتلوه إن: ليقتلوه عليه دخلوا حين امرأته قالت

 (6)!. القرآن فيها يجمع ركعة

 فقال رومة بئر غير يستعذب ماء بها وليس المدينة ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قدم: ÷وقال 

 في منها له بخير المسلمين دَلء مع دلوه فيجعل رومة بئر يشتري < من: ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

< : ملسو هيلع هللا ىلص الله سولر بأهله، قال ولما ضاق المسجد. مالي صلب من فاشتريتها؟ الجنة >

 من الجنة >؟ فاشتريتها في منها له بخير المسجد في فيزيدها فالن آل بقعة يشتري من

 (3)مالي.  من العسرة جيش مالي. وجهزت صلب

 يبل حتى بكى قبر على وقف إذا ÷كان ، ومع ما له في اإلسالم من قدم صدق

ملسو هيلع هللا ىلص  الله رسول إن: فقالهذا؟  من وتبكي تبكي فال والنار الجنة تذكر: له لحيته، فقيل

 لم منه، وإن أيسر بعده فما منه نجا اآلخرة، فإن منازل من منزل أول القبر < إن: قال

 (1)منه >.  أشد بعده فما منه ينج

÷: 

 . (166/ 1( التبصرة َلبن الجوزي )1)

 (136/ 1( والتبصرة َلبن الجوزي )153/ 1( الزهد والرقائق َلبن المبارك )6)

 (39/ 2( وحسنه األلباني في إرواء الغليل)3993( رواه الترمذي )3)

 (319/ 1أللباني في صحيح الجامع )( وحسنه ا1629( وابن ماجه )6396( رواه الترمذي )1)
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إجابة،  الصحابة أسرع العابدين، من المتقين، وإمام المطيعين، وولي ُنور

رجل يحب الله ورسوله ويحبه ، قضية علما، وأقومهم حلما، وأوفرهم وأعظمهم

 ملسو هيلع هللا ىلص.الله ورسوله بشهادة رسول الله 

 طلعت حتى فمكث كآبة وعليه يمينه عن انفتل سلم فلما، صلى الفجر يوما

 شيئا اليوم أرى وما ملسو هيلع هللا ىلص محمد أصحاب رأيت لقد والله: وقال يده قلب ثم الشمس

 الله كتاب يتلون وقياما سجدا لله اباتو قد صفرا غبرا شعثا يصبحون كانوا يشبههم

 يوم في الشجر يميد كما مادوا الله ذكروا إذا وكانوا وجباههم أقدامهم بين يراوحون

حوله.  كان من غافلين. يعنى باتوا القوم وكأن ثيابهم تبل حتى أعينهم وهملت الريح

(1) 

 لك خير هو ما أخبرك < أَل: خادما، فقال تسأله ملسو هيلع هللا ىلص النبي، ’ فاطمة ولما أتت

 وثالثين، وتكبرين ثالثا الله وثالثين، وتحمدين ثالثا منامك عند الله منه؟ تسبحين

 ليلة وَل: له قيل، ملسو هيلع هللا ىلص النبي من سمعته منذ تركته ما: علي وثالثين >. قال أربعا الله

 (6). صفين ليلة وَل: صفين؟ قال

÷: 

فقال راحلتي،  وعلى وقاعدا قائما: قال؟ القرآن تقرأ كيف: بن جبل له معاذ قال

 (3)قومتي.  أحتسب كما نومتي وأقوم، فأحتسب فأنام أنا أما: معاذ

 (111/ 1( إحياء علوم الدين )1)

 ÷. ( من حديث علي 69( ومسلم )5326( رواه البخاري )6)

 (1311( رواه البخاري )3)
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فقيل ، )نحل جسده( حتى عاد كأنه خالل أبو موسى مصاعن أبي إدريس عائذ الله قَاَل: و

له: يا أبا موسى لو أجممت نفسك، َقاَل: إجمامها أريد، أني رأيت الّسابق من الخيل 

 (1) .المضمر

 رفقت أو أمسكت لو: له شديدا، فقيل اجتهادا موته قبل األشعري واجتهد أبو موسى

 جميع مجراها، أخرجت رأس فقاربت أرسلت إذا الخيل إن: الرفق؟ فقال بعض بنفسك

 (6)مات.  حتى ذلك على يزل فلم، ذلك.  من أقل أجلي من بقي عندها، والذي ما

÷: 

 لو الله عبد الرجل نعم: فقال ملسو هيلع هللا ىلص زكاه رسول الله، بد المتهجد المتتبع لألثرالمتع

 (3)قليال.  إَل الليل من ينام َل الله عبد فكان: سالم قال بالليل > يصلي كان

صالة،  لكل تطيقونه، الوضوء َل: بيته؟ قال في عمر ابن يصنع كان ماذا: لنافع قيل

 (1). بينهما فيما والمصحف

ر له جنَّ الليل يقوم إذا ÷ وكان ثم يصير إلى فراشه فيغفى إغفاء ، فيصلى ما ُقد 

الطَّائر، ثم يقوم فيتوضأ، ثم يصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فيغفى إغفاء الطَّائر، ثم يثب 

ا.   (5)فيتوضأ، ثم يصلي، فيفعل ذلك في الليلة أربع مرات، أو خمس 

 فيقف الجنة ذكر فيها باآلية فيمر بالليل يصلي ^ عمر ابن كان: قال نافع وعن

 بالله ويتعوذ فيقف النار ذكر فيها باآلية بكى، ويمر ويدعو، وربما الجنة الله فيسأل

 (613/ 1( صفة الصفوة )1)

 (196( قصر األمل َلبن أبي الدنيا )ص: 6)

 (6199( ومسلم )3939( رواه البخاري )3)

 (615/ 3ء ط الرسالة )( سير أعالم النبال1)

 (669/ 1( وصفة الصفوة )19( مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر )ص: 5)
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 أن آمنوا للذين يأن ألم﴿ اآلية هذه على أتى إذا بكى، وكان ويدعو، وربما النار من

 .رب يا رب، بلى يا بلى: بكى، وقال﴾ الله لذكر قلوبهم تخشع

 هذه على أتى فلما للمطففين ﴾ ﴿ويل ^ عمر ابن قرأ: يكة قالمل أبي ابن وعن

 (1)بعدها.  ما قراءة عن انقطع ، فبكى حتى﴾العالمين لرب الناس يقوم يوم﴿ اآلية

 صالة ليلة الليلة، وأّخر تلك أحيا جماعة في صالة فاتته إذا، عمر ابن وكان

 (6)!. رقبتين كوكبان، فأعتق طلع المغرب، حتى

÷: 

خار، دع  .تأويل األخبارالفقه وأن يعلمه الله  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِّي  ا لهبدر األحبار، والبحر الزَّ

َقاَل: خطبنا ابن عباس وهو أمير على الموسم، فافتتح  شقيق بن سلمة عن أبي وائلٍ 

سورة النُّور، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت وَل سمعت كالم رجل مثل 

وم والترك؛ ألسلمت.  هذا، لو سمعته فارس والرُّ
(3) 

َقاَل: َصِحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام  عن ابن أبي ُمليكةو

ْختِياني كيف كانت قراءته؟ َقاَل َقَرأ: ﴿َوَجاَءْت َسْكَرُة  شطر الليل، فسأله أيوب السَّ

فجعل يرتل، ويكثر في ذلك [ 19سورة ق: ] اْلَمْوِت بِاْلَحق  َذلَِك َما ُكنَْت ِمنُْه َتِحيُد﴾

 (1)النَّشيج. 

 الشراك مثل عينيه من وأسفل عباس ابن رأيت: قال العطاردي رجاء أبي وعن

 (5)الدموع.  من البالي

 (113( مختصر قيام الليل )ص: 1)

 (196/ 1( إحياء علوم الدين )6)

 (351/ 3( سير أعالم النبالء ط الرسالة )3)

 (696/ 1( صفة الصفوة )1)

 (169( الزهد ألحمد بن حنبل )ص: 5)
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 ’: 

ديقة بنت الصديق، أفقه نساء األمة على اإلطالق، المبرأة من فوق سبع  الص 

 سماوات

 يومئذ وهي بطبق فدعت ’ عائشة إلى ألف ومائة بثمانين الزبير ابن بعث

 أمست فلما، درهم ذلك من عندها وما الناس، فأمست بين تقسمه صائمة، فجلست

 أما استطعت: الجارية لها فقالت، وزيت بخبز فطري، فجاءتها هلمي جارية يا: قالت

ا بدرهم لنا نشتري أن اليوم قسمت مما  تعنفيني، لو َل :لها عليه؟ فقالت نفطر لحم 

 (1). لفعلت ذكرتيني كنت

 فغدوت. عليها أسلم عائشة ببيت أبدأ غدوت إذا كنت: قال بن محمد القاسم وعن

 َعَذاَب  َوَوَقاَنا َعَليْنَا اللَّهُ  َفَمنَّ : ﴿وتقرأ تصلي سبحة الضحى قائمة هي فإذا يوما  

ُمومِ   فذهبت القيام تملل حتى فقمت. وترددها وتبكي وتدعو [69: الطور]﴾ السَّ

 (6). وتبكي هي، تصلي كما قائمة هي فاذا رجعت ثم لحاجتي السوق الى

 

 

 (339/ 1( الزهد لهناد بن السري )1)

 (319/ 1( صفة الصفوة )6)
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 تعريف الصيام يف الشرع؟

 فجرمن الوسائر المفطرات هو اإلمساك عن األكل، والشرب، : تعريف الصيام -

 .التقرب إلى الله نيةبإلى المغرب 

 ؟نرمضا حكم صيام

ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب  ﴿ َيا لقوله تعالى، ركن من أركان اإلسالم الخمسةهو  َها الَّ َأيُّ

ِذيَن ِمْن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾  َياُم َكَما ُكتَِب َعَلى الَّ  [163]البقرة: َعَليُْكُم الص 

ِه  ، ابِْن ُعَمرَ ولحديث  ْسالَُم َعَلى َخْمٍس، َشَهاَدِة َأْن ُبنَِي ا< : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ إْلِ

َكاِة، َوَحج  اْلَبيْ   الزَّ
ِ
الَِة، َوإِيَتاء ا َعبُْدُه َوَرُسوُلُه، َوإَِقاِم الصَّ د  ِت، ََل إَِلَه إَِلَّ اللُه، َوَأنَّ ُمَحمَّ

 (1)>.  َوَصْوِم َرَمَضانَ 

 ؟متى فرض الصيام

قد صام النبي صلى الله عليه و، في شهر شعبانفرض في السنة الثانية للهجرة 

 .وسلم تسع رمضانات

 ؟متى جيب صوم رمضان

 :يجب صوم رمضان بأحد أمرين
ْهَر َفلَْيُصْمُه﴾: لقول تعالى، رمضان األول: رؤية هالل  ﴿ َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ

 [165]البقرة: 

. . >. َيتِِه َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِهِ ُصوُموا لُِرؤْ < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  ÷ َأبِي ُهَرْيَرةَ ولحديث 

(2) 

< : ملسو هيلع هللا ىلص ،: َقاَل النَّبِيُّ ÷ُهَريَْرَة  يَأبلحديث ، الثاني: إتمام شعبان ثالثين يوما  

َة َشْعَباَن َثالَثِينَ   (3)>.  ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِِه، َفِإْن ُغب َي َعَليُْكْم َفَأْكِمُلوا ِعدَّ

 ؟رمضان جيب صيامعلى من 

 متفق عليه.  (1)

 متفق عليه.  (6)

 ( )غبي( من الغباوة وهي عدم الفطنة وهو استعارة لخفاء الهالل. 1999رواه البخاري ) (3)
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تركوه  على مايوم القيامة ر ولكنهم يحاسبون افال يجب على الكف: المسلم – 1

 .من الواجبات

د على الصيام فال يجب على الصبي الصغير : البالغ – 6 ولكن يستحب أن ُيعوَّ

َعْن  ُرِفَع اْلَقَلمُ  <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷بن أبي طالب  َعْن َعلِّي فعلى حسب قدرته، 

بِي  َحتَّى َيْحَتلَِم، َوَعِن اْلَمْجنُوِن َحتَّى َيْعِقَل  >. َثالََثٍة: َعِن النَّاِئِم َحتَّى َيْسَتيِْقَظ، َوَعِن الصَّ

(1) 

 المجنون، للحديث السابق.فال يجب على : العاقل – 3

ا فال يجب على العاجز لقوله تعالىالقادر.  - 1 ُه َنْفس  ﴾ إَِلَّ ُوْسَعَها ﴿ ََل ُيَكل ُف اللَّ

 [662]البقرة: 

 العاجز عن الصيام ماذا يفعل؟

 العاجز نوعان:

 رجى برؤه. فإنه يطعم عن كل يوم مسكين.َل يُ  إذا كان عجزه مستمرا   - أ

وكذلك الشيخ ، ويدخل في ذلك المريض مرضا  مزمنا  َل يستطيع معه الصوم

ِذيَن  لقوله تعالى الكبير والمرأة العجوز اللذان يشق عليهما الصوم.  ﴿َوَعَلى الَّ

 [161]البقرة: ُيطِيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن﴾ 

عنه علته لقوله  زالترجى برؤه. فإنه يقضي صومه إذا إذا كان عاجزا عجزا يُ  - ب

اٍم ُأَخَر﴾ تعالى ٌة ِمْن َأيَّ ا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ  [165]البقرة:  ﴿َوَمْن َكاَن َمِريض 

ِريضا  َأْو َعَلى ، فال يجب على المسافر: المقيم – 5 لقوله تعالى )َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ

اٍم ُأَخَر(  ْن َأيَّ ٌة م  فال يجب الصيام على المسافر لدفع المشقة ﴾. 161﴿البقرة: َسَفٍر َفِعدَّ

 وإذا عاد إلى بلده قضي األيام التي أفطرها في السفر.، عنه

 (1/ 6( وصححه األلباني في إرواء الغليل )1191رواه أبو داود ) (1)
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 َأبِي َسِعيدٍ  لحديث، فال يجب على الحائض والنفساء: لموانعالخالي من ا - 2

 (1)>.  َأَليَْس إَِذا َحاَضْت َلْم ُتَصل  َوَلْم َتُصمْ < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ، ÷الخدري 

بعد زوال عذرها فيما ، وتقضي الحائض والنفساء ما أفطرتا من أيام في رمضان

 بعد رمضان.

 عامدا . الشربو األكل – 1

وأما من أكل أو شرب ناسيا  فليتم صومه ألن صومه صحيح وقد أطعمه الله 

 وسقاه.

َمْن َنِسَي َوُهَو َصاِئٌم، َفَأَكَل َأْو < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه  ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ف

 (2)>.  َشِرَب، َفلُْيتِمَّ َصْوَمُه، َفِإنََّما َأطَْعَمُه اللُه َوَسَقاهُ 

ُه َلُكْم َوُكُلوا  ﴿دليلها قوله تعالى الجماع.  - 6 َفاآْلَن َباِشُروُهنَّ َواْبتَُغوا َما َكَتَب اللَّ

 .[169البقرة: ] ﴾ َواْشَرُبوا َحتَّى َيتََبيََّن َلُكْم اْلَخيُْط اأْلَبَْيُض ِمْن اْلَخيِْط اأْلَْسَوِد ِمْن اْلَفْجر

ِه ، ÷ ُأَماَمَة اْلبَاِهلِّي  يَأبعن  َبيْنَا َأَنا َناِئٌم إِْذ < َيُقوُل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ

ا، َفَقاََل لِي: اْصَعْد َحتَّى إَِذا ُكنُْت فِي  ، َفَأَتَيا بِي َجَبال  َوْعر  َأَتانِي َرُجالَِن، َفَأَخَذا بَِضبَْعيَّ

 اْلجَ 
ِ
َبِل، َفِإَذا َأَنا بَِصْوٍت َشِديٍد، َفُقلُْت: َما َهِذِه اأْلَْصَواُت؟ َقاَل: َهَذا ُعَواُء َأْهِل َسَواء

َقٍة َأْشَداُقُهْم َتِسيُل َأْشَداقُ  ُهْم النَّاِر، ُثمَّ انَْطَلَق بِي َفِإَذا َأَنا بَِقْوٍم ُمَعلَِّقيَن بَِعَراِقيبِِهْم ُمَشقَّ

ا، َفُقلُْت: َمْن هَ  ِة َصْوِمِهمْ َدم  ِذيَن ُيْفطُِروَن َقبَْل َتِحلَّ  الَّ
ِ
؟ َفِقيَل: َهُؤََلء

ِ
 (3)>.  ُؤََلء

 (1951رواه البخاري ) (1)

 متفق عليه.  (6)

بُْع: الَعُضُد. 152/ 19( وصححه األلباني في التعليقات الحسان)9191رواه ابن حبان ) (3) ( الضَّ

ْدق:   الوْعر: الصعب، والصلب. الشَّ
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: أنَّ من ترك صوم رمضان بال عذر أنه وعند المؤمنين مقررٌ : قال الحافظ الذهبي

من الزاني ومدمن الخمر، بل َيُشّكون في إسالمه، ويظنون به الزندقة واَلنحالل.  شرٌ 

(1) 

 َعِن النَّبِي  ، ÷َأبِي ُهَرْيَرَة  حديثودليله في حال اليقظة:  ني بشهوةإنزال الم - 3

ْوُم لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َيَدُع َشْهَوَتُه َوَأْكَلُه َوُشْرَبُه ، ملسو هيلع هللا ىلص : الصَّ ُه َعزَّ َوَجلَّ َقاَل: < َيُقوُل اللَّ

 (2). ِمْن َأْجلِي >

 وهذا يتناقض مع حال الصائم. شهوةنوع من ال بشهوة حال اليقظة وإنزال المني 

 * أما َمن نام أثناء النهار واحتلم فصيامه صحيح.

ستغنى بها عن األكل وهي اإلبر المغذية التي يُ : ما كان بمعنى األكل والشرب - 1

 ءوما كان بمعنى الشي، ستغنى بها عنهألنها بمعنى األكل والشرب حيث يُ والشرب، 

 .فله حكمه

َأنَّ ، ÷ َأبِي ُهَرْيَرةَ  صحيح، لحديثغلبه القيء فصيامه  أما من: االقيء عمد   - 5

ا َفلَْيْقضِ < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ   (3)>.  َمْن َذَرَعُه الَقْيُء، َفَليَْس َعَليِْه َقَضاٌء، َوَمْن اْسَتَقاَء َعْمد 

َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ، ÷لحديث َأبِي َسِعيٍد الخدري : خروج دم الحيض والنفاس - 2

 (4). > َأَليَْس إَِذا َحاَضْت َلْم ُتَصل  َوَلْم َتُصمْ < : ملسو هيلع هللا ىلص

ا -وهو صائم  -ومن نوى الفطر  -9 فإن النية : بطل صومه، وإن لم يتناول مفطر 

ا له  -ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها  ا الفطر ومتعمد  انتقض صيامه َل  -قاصد 

 جانب الفم مما تحت الخد. َقبَْل َتِحّلِة َصْوِمِهْم: أي يفطرون قبل وقت اإلفطار. 

 (163/ 1( بريقة محمودية للخادمي )1)

 متفق عليه.  (6)

 (25/ 1( وصححه األلباني في إرواء الغليل)969رواه الترمذي ) (3)

 (1951رواه البخاري ) (1)
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 محالة.

طي المخدرات كالحبوب المخدرة ومن المفطرات أيضا  شرب الدخان أو تعا – 6

 أو الحقن المخدرة أو تعاطي المخدرات عن طريق الشّم وغير ذلك.

 فكل هذا من المفطرات ومن المحرمات. 

 س: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم؟

َقاَل: َقاَل ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ فلكن تنقصان من أجره، وتفطران الصائم،  َلج: 

ِه  وِر َوالَعَمَل بِِه، َفَليَْس لِلَِّه َحاَجٌة ِفي َأْن َيَدَع < : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَّ َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

 (1)>.  َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ 

 وقول الرفث عن اإلمساك الصيام حكم أن دليل فيه: المهلب قالقال ابن بطال: 

 صيامه قصتن فقد ذلك عن يمسك لم وإن والشراب، الطعام عن يمسك كما الزور،

: وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه غيره وقال. منه قبوله وترك ربه لسخط وتعرض

 (2).إذا لم يدع قول الزور

َأبِي  منها حديث، لعموم األحاديث اآلمرة بالسواكيباح السواك للصائم:  -1

ِه : ÷ُهَرْيَرَة  تِي َأْو َعَلى النَّاِس أَلََمْرُتُهْم َلْوََل < َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللَّ َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ

َواِك َمَع ُكل  َصالَةٍ   (3)>.  بِالس 

حتى َل يصل  لكن َل ينبغي للصائم أن يبالغ فيهماوالمضمضة واَلستنشاق:  - 6

الِْغ فِي بَ < : ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َقاَل:  ÷ َلِقيِط بِْن َصبَْرةَ  لحديث، الماء إلى الجوف

 ( 1993رواه البخاري ) (1)

  :(63/ 1(شرح صحيح البخارى )6)

 متفق عليه.  (3)
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ا  (1)>.  اَِلْستِنَْشاِق، إَِلَّ َأْن َتُكوَن َصاِئم 

اِئمِ : ‘ َوَقاَل الَحَسنُ  ِد لِلصَّ  (2). ََل َبأَْس بِاْلَمْضَمَضِة، َوالتََّبرُّ

، وهذا بشرط عدم دخوله الحلق: إذا احتاج لذلك يباح ذوق الطعام للصائم - 3

ْيَء َما َلْم َيْدُخْل ، طعامأَْس َأْن َيُذوَق الْ َلَ بَ : َقاَل ، ^ َعِن ابِْن َعبَّاسٍ لما ورد  َأِو الشَّ

 (3)َحلَْقُه َوُهَو َصاِئٌم. 

 ويتجنبه إذا كان لغير حاجة. 

هذه األمور َل تفطر سواء يباح الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين:  -1

، َأَنٌس  َوَلْم َيرَ قال اإلمام البخاري في صحيحه: وجد طعمه في حلقه أم لم يجده، 

ا اِئِم َبأْس   (4). َوالَحَسُن، َوإِبَْراِهيُم بِالُكْحِل لِلصَّ
ألن العين ليس منفذا  معتادا  فال يضر استعماله، وإن تركه إلى الليل فهو أحوط 

 وأفضل خروجا من الخالف.

َقاَل: ، ÷ َأبِي ُهَرْيَرةَ  لحديث: للتبرد يباح صب الماء على الرأس واَلغتسال - 9

ِه َرَأيْ  (5). ِمَن اْلَحر  َوُهَو َصاِئمٌ  َيُصبُّ َعَلى َرأِْسِه اْلَماءَ  ملسو هيلع هللا ىلصُت َرُسوَل اللَّ
 

 على المسلم أن يتحلى بهذه اآلداب عند دخول شهر رمضان وهي:

 ملسو هيلع هللا ىلص:إذا رأى المسلم هالل رمضان يدعو عند رؤيته بدعاء الرسول  -1

ُه اللَُّهمَّ َأْهلَّ < َكاَن إَِذا َرَأى الِهالََل َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ النَّبِيَّ أَ ، ÷ َعْن َطلَْحَة بِْن ُعبَيِْد اللَّهِ ف

 (136/ 9( وصححه األلباني في صحيح أبي داود )6322رواه أبو داود ) (1)

 (39/ 3)صحيح البخاري  (6)

 ( 19/ 3مصنف ابن أبي شيبة ) (3)

 (31/ 3صحيح البخاري ) (1)

 (599/ 1رواه الحاكم ) (5)
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الََمِة َواإِلْسالَِم، َرب ي َوَربَُّك اللَّهُ   (1)>.  َعَليْنَا بِالُيْمِن َواإِليَماِن َوالسَّ

 :اَلستعداد للصوم بتبييت النية من الليل -6

ِه َقاَل: َسِمعْ ، ÷ ُعَمَر بْن الَخطَّاِب فعن  إِنََّما األَْعَماُل < َيُقوُل: ، ملسو هيلع هللا ىلصُت َرُسوَل اللَّ

، َقاَلْت: َقاَل ’ بنت عمر َعْن َحْفَصةَ و (2)>. بِالن يَّاِت، َوإِنََّما لُِكل  اْمِرٍئ َما َنَوى 

ِه  يْلِ < : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَّ ط شر من الليل النيةتبييت و (3)>.  ََل ِصَياَم لَِمْن َلْم َيْفِرْضُه ِمَن اللَّ

لكل صيام واجب على المسلم مثل صيام رمضان وصيام الكفارة والنذر. فأما صيام 

 التطوع فال تشترط فيه النية.

 :في الصوم، وطلب مغفرته ورضوانه لهاإلخالص ل -3

يَن ُحنََفاَء﴾ قال تعالى ِصيَن َلُه الد 
َه ُمْخلِ  [5]البينة: : ﴿َوَما ُأِمُروا إَِلَّ لِيَْعُبُدوا اللَّ

ا < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ، ÷َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري   َعنْ و َما ِمْن َعبٍْد َيُصوُم َيْوم 

ا  (4)>.  ِفي َسبِيِل اللِه، إَِلَّ َباَعَد اللُه، بَِذلَِك اْلَيْوِم َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسبِْعيَن َخِريف 

ا < ،: ملسو هيلع هللا ىلصِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ و َمْن َصاَم َرَمَضاَن، إِيَمان 

َم ِمْن َذنْبِهِ  ا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ  (5)>.  َواْحتَِساب 

 :التقوي على الصوم بتناول وجبة السحور -4

ُحوِر َبَرَكة  < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ، ÷ َأنَس بْن َمالٍِك فعن  ُروا َفِإنَّ ِفي السَّ >.  َتَسحَّ

(6) 

 (621/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )3151رواه الترمذي ) (1)

 متفق عليه.  (6)

 (1619/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1999رواه ابن ماجه ) (3)

 متفق عليه.  (1)

 ق عليه. متف (5)

 متفق عليه.  (2)
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 أنه يقوي الصائم، وينشطه، ويهون عليه الصيام.بركة: وسبب ال

 ويستحب تأخير السحور ليزود الصائم بالطاقة والحيوية والنشاط.

ْرَنا َمَع النَّبِي  ، ÷ َعْن َزْيِد بِْن َثابٍِت و الَةِ ، ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َتَسحَّ ُقلُْت: َكْم ، ُثمَّ َقاَم إَِلى الصَّ

ُحوِر؟  (1)>.  َقْدُر َخْمِسيَن آَية  < َقاَل:  َكاَن َبيَْن األََذاِن َوالسَّ

 :اغتنام وقت السحر بالصالة والذكر والدعاء واَلستغفار وتالوة القرآن -5

ا َمْحُمود ا﴾   َك َمَقام  ْد بِِه َناِفَلة  َلَك َعَسى َأْن َيبَْعَثَك َربُّ يِْل َفتََهجَّ قال تعالى: ﴿ َوِمَن اللَّ

 [99]اإلسراء: 

يِْل َما َيْهَجُعوَن ﴿ َكانُ : وقال تعالى ﴾ َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن  (19)وا َقلِيال  ِمَن اللَّ

 [16، 19]الذاريات: 

تعجيل اإلفطار عند التأكد من دخول الوقت، ليستعيد الجسم نشاطه تقويا  على  -2

 :القيام

ِه ،: ÷ َعْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ ف ُلوا ََل < َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ َيَزاُل النَّاُس بَِخيٍْر َما َعجَّ

 (2)>.  الِفطْرَ 

 الدعاء عند اإلفطار: -9

اِئِم < : ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسوُل اللَِّه قال، ^ َعبْد اللَِّه بْن َعْمِرو بِْن الَْعاصِ فعن  إِنَّ لِلصَّ

 (3)>.  ِعنَْد ِفطِْرِه َلَدْعَوة  َما ُتَردُّ 

ِه َقاَل: َكا، ^عن عبد الله بن عمر وَ  َمُأ ، ملسو هيلع هللا ىلصَن َرُسوُل اللَّ إَِذا َأْفَطَر َقاَل: <َذَهَب الظَّ

 (4). َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق، َوَثَبَت اأْلَْجُر إِْن َشاَء اللَُّه>

 متفق عليه.  (1)

 متفق عليه.  (6)

 ( وضعفه األلباني. 1953رواه ابن ماجه ) (3)

 (655/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )6359رواه أبو داود ) (1)
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 :اإلفطار على رطبات أو تمرات، أو على الماء عند فقدهما - 6

ُرَطَباٍت َقبَْل َأْن  ُيْفطُِر َعَلىملسو هيلع هللا ىلص : َكاَن َرُسوُل اللَِّه قال، ÷ َأنَس بْن َمالٍِك فعن 

 
ٍ
 (1). ُيَصل َي، َفِإْن َلْم َتُكْن ُرَطَباٌت، َفَعَلى َتَمَراٍت، َفِإْن َلْم َتُكْن َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماء

ِه ، ÷ َعْن َسلَْماَن بِْن َعاِمرٍ و ا، : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ <إَِذا َكاَن َأَحُدُكْم َصاِئم 

ْر َعَلى التَّ 
 َفِإنَّ اْلَماَء َطُهوٌر>َفلُْيْفطِ

ِ
 (2). ْمِر، َفِإْن َلْم َيِجِد التَّْمَر، َفَعَلى اْلَماء

التوسط في الطعام والشراب، وتجنب اإلكثار منهما، لئال ُيضي ع على نفسه  -9

 فائدة الصوم اإليمانية والصحية:

 :استعمال السواك قبل اإلفطار وبعده وأثناء الصيام -19

فعل الخيرات، وأداء العبادات، واإلكثار من اإلنفاق وقراءة اَلستزادة من  -11

 :القرآن

في رمضان أكثر وتكون  فاَلستزادة من الطاعات مطلوبة ومؤكدة طوال العام

َقاَل: ، ^ َعِن ابِْن َعبَّاسٍ فرا. . وخاصة تالوة القرآن ومدارسته. جتأكيدا وأعظم أ

ِه  َكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن فِي َرَمَضاَن ِحيَن َيلَْقاُه ِجبِْريُل، َأْجَوَد النَّاِس، وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اللَّ

ِه  َأْجَوُد بِالَخيِْر ِمَن >، َوَكاَن َيلَْقاُه ِفي ُكل  َليَْلٍة ِمْن َرَمَضاَن َفُيَداِرُسُه الُقْرآَن، َفَلَرُسوُل اللَّ

يِح الُمْرَسَلةِ   (3). الر 

الصيام من المحارم واآلثام وإطالق حفظ النفس مّما يتنافى مع حقيقة  -16

الجوارح في المعاصي والذنوب كالغيبة والنميمة والكذب والغش والفحش وسوء 

 الخلق واإلضرار بالناس والنظر إلى المحرمات.

 (696/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )6352رواه أبو داود ) (1)

 (199/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )599/ 1اكم )( والح6355رواه أبو داود ) (6)

 متفق عليه.  (3)
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ُه ِمْن ِصَياِمِه  <: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللِه : َقاَل ، ÷ َعْن َأبِي ُهَريَْرةَ ف ُربَّ َصاِئٍم َحظُّ

َهرُ ، َطُش اْلُجوُع َواْلعَ  ُه ِمْن ِقَياِمِه السَّ  (1). > َوُربَّ َقاِئٍم َحظُّ

ِه ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ و ْرِب : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ َياُم ِمَن اأْلَْكِل َوالشُّ < َليَْس الص 

َفِث  ْغِو َوالرَّ َياُم ِمَن اللَّ َك َأَحٌد، َوَجِهَل َعَليَْك ، إِنََّما الص   (2). >َفُقْل: إِن ي َصاِئٌم  َفِإْن َسابَّ

إذا ُصْمَت فليصم سمُعك وبصرك ولساُنك عن الكذب  ^قال جابر بن عبد الله 

 صومك، وَل تجعل يومَ  والمآثم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقاٌر وسكينة يومَ 

 . فطرك ويَوم صوِمك سواء 
(3) 

 الصائمُ  والمفطرُ ، صائمٌ  فطرٍ مُ  نْ وكم مِ ، فطرٌ مُ  ن صائمٍ مِ  كمْ : قال بعض العلماء

 هو الذي يجوعُ  المفطرُ  والصائمُ ، ويشرُب  ه عن اآلثام ويأكُل جوارَح  هو الذي يحفظُ 

 (4). هجوارَح  طلُق ويُ  عطُش ويَ 

 تجنب المزاح و الضحك و إضاعة الوقت: -13

َتَعاَلى الله  إِنَّ : لهم بِقوم َيْضَحُكوَن َفوقف َوَقاَل  مرَّ : ‘ ُرِوَي َأن اْلحسن اْلبَْصِرّي 

وتخلف ، َفسبق َأقوام ففازوا، لخلقه َيْسَتبُقوَن ِفيِه بَِطاَعتِهِ زمانا  قد جعل شهر َرَمَضان 

وخاب  المسرعونفالعجب للضاحك الالعب ِفي اْلَيْوم الَِّذي َفاَز ِفيِه ، َأقوام فخابوا

 لمسيءُ بإحسانه وا الغطاء َلشتغل المحسنُ  شَف َلو كُ  ا َواللهِ مَ أَ ، المبطلونِفيِه 

 (5). بإساءته

دعوة األرحام والجيران والمقربين لتناول طعام اإلفطار استزادة في طلب  -11

 (393/ 6رواه أحمد ) (1)

 (916/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع)595/ 1رواه الحاكم ) (6)

 (155لطائف المعارف َلبن رجب )ص:  (3)

 (632/ 1إحياء علوم الدين ) (1)

 (633بستان الواعظين )ص:  (5)
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 :الخير والرحمة واألجر من الله تعالى

ِه ، ÷ َعْن َزْيِد بِْن َخالٍِد الُجَهنِي   ا َكاَن َلُه : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ َر َصاِئم  <َمْن َفطَّ

اِئِم َشيْئ ا ِمثُْل َأْجِرِه، َغيْرَ  ُه ََل َينُْقُص ِمْن َأْجِر الصَّ  (1). > َأنَّ

في إفطاره احتراما ، المرخص له باإلفطار، من األدب أن َل يجاهر المسلم -15

 لشعور الصائمين ولكي َل يشجع المستهترين من المفطرين بالمجاهرة في إفطارهم.

 اَلجتهاد في العبادة في العشر األواخر من رمضان: -12

يَْل، َوَأْيَقَظ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اللِه ، ’َعْن َعائَِشَة ف إَِذا َدَخَل اْلَعْشُر، َأْحَيا اللَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اللِه : ’َقاَلْت َعاِئَشُة وفي رواية لمسلم:  (2). َأْهَلُه، َوَجدَّ َوَشدَّ اْلِمئَْزرَ 

 .َتِهُد ِفي َغيِْرهِ َيْجَتِهُد ِفي اْلَعْشِر اأْلََواِخِر، َما ََل َيجْ 

 تحري ليلة القدر واَلجتهاد فيها بالطاعات: -19

َوَما  (1)فليلة القدر أفضل ليالي السنة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا َأنَزْلنَاُه ِفي َليَْلِة اْلَقْدِر 

ْن َأْلِف َشْهٍر  (6)َأْدَراَك َما َليَْلُة اْلَقْدِر  وُح ِفيَها َتنَزَّ  (3)َليَْلُة اْلَقْدِر َخيٌْر م  ُل اْلَمالَِئَكُة َوالرُّ

ن ُكل  َأْمٍر   .[5-1]القدرَسالٌَم ِهَي َحتَّى َمطَْلِع اْلَفْجِر ﴾  (1)بِِإْذِن َرب ِهم م 

أي العمل فيها، من الصالة والتالوة، والذكر، خير من العمل في ألف شهر، ليس 

 فيها ليلة القدر.

ا، ُغِفَر  ملسو هيلع هللا ىلصبِي  َعِن النَّ ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ و َقاَل: <َمْن َقاَم َليَْلَة الَقْدِر إِيَمان ا َواْحتَِساب 

َم ِمْن َذنْبِِه>  (3). َلُه َما َتَقدَّ

ِه َأَرَأْيَت إِْن َعلِْمُت َأيُّ َليَْلٍة َليَْلُة الَقْدِر ’ َعْن َعائَِشةَ و ، َقاَلْت: ُقلُْت: َيا َرُسوَل اللَّ

 (1995/ 6( وصححه األلباني صحيح الجامع)699الترمذي ) رواه (1)

 متفق عليه.  (6)

 متفق عليه.  (3)
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 (1)>.  ُقولِي: اللَُّهمَّ إِنََّك ُعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعن ي<  َما َأُقوُل ِفيَها؟ َقاَل:

، والبعد عن المعاصي حتى َل ُأضي ع أجر رمضان بعد الطاعة على اَلستمرار – 16

 صيام رمضان وقيامه:

ُل عَ : قال تعالى ُه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ نَا اللَّ ِذيَن َقاُلوا َربُّ َليِْهُم اْلَمالَِئَكُة َأَلَّ َتَخاُفوا ﴿إِنَّ الَّ

تِي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن﴾  [39]فصلت:  َوََل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّ

ْسالَِم ، ÷ َعْن ُسْفيَاَن بِْن َعبِْد اللِه الثََّقِفي  و َقاَل: ُقلُْت: َيا َرُسوَل اللِه، ُقْل لِي فِي اإْلِ

ا َبْعَدكَ َقْوَل  ََل َأْسَأُل   (2)>. ُقْل: آَمنُْت بِاللِه، َفاْسَتِقْم  <َقاَل: ، َعنُْه َأَحد 

 (212/ 1( وصححه األلباني في مشكاة المصابيح )3513رواه الترمذي ) (1)

 (36رواه مسلم ) (6)
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 رمضان كريم: حكم قول

 يقول: رمضان كريم فما حكم هذه الكلمة؟ عمن‘:  ابن عثيمين سئل الشيخ

غير صحيحة، وإنما يقال:  (رمضان كريم)فأجاب فضيلته بقوله: هذه الكلمة 

عطي حتى يكون كريما ، وما أشبه ذلك، ألن رمضان ليس هو الذي يُ  (رمضان مبارك)

ألداء ركن  وإنما الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل، وجعله شهرا  فاضال ، ووقتا  

 .من أركان اإلسالم

 الرتاويح؟ صالة حكم ما

دة ، صالة التراويح هي القيام في ليالي رمضان بعد صالة العشاء، وهي سنة مؤكَّ

 .هذه السنّة وإظهارها فيه أجر كبير، ومضاعفة لألعمال فإحياء

 ؟الرتاويحبني ركعات  وعظةاملإلقاء  ما حكم

بنصيحة أو تذكير، أو قراءة في كتاب مفيد، أو َل بأس باستغالل وقت الترويحة  

 نصرفتفسير آية يمّر بها القارئ، أو موعظة، أو ذكر حكم من األحكام، حتى َل ي

 .اَل يمّلوو المصلون

من أجل زيادة الفهم والتدبُّر  إلمام بالنظر يف املصحفلما حكم متابعة املأموم 

 ؟واخلشوع

َل بأس في حمل المصحف خلف اإلمام، ومتابعته في القراءة لهذا الغرض، أو 

ففائدة ، للفتح عليه إذا غلط، ويغتفر ما يحصل من حركة القبض وتقليب األوراق

، بحضور القلب لما يسمعه، وبالرقة والخشوع، متابعة اإلمام في المصحف ظاهرة

 وغير ذلك.وبإصالح األخطاء التي تقع في القراءة 

 هل جيوز للنساء تعاطي احلبوب ملنع احليض ألجل الصيام؟

األصل في هذا الجواز، و َل نعلم دليال يخالف هذا األصل، و كون المرأة تصلي 

صحة العبادة؛ فإن أحكامه َل  و الحيض محتبس بسبب تعاطي الحبوب َل أثر له في

تثبت إَل بعد ثبوت خروجه على حسب ما جرت به العادة، و تركه على سبيل 
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اَلحتياط إذا لم تدع إليه ضرورة. هذا إذا لم يكن له تأثير على منع الحمل بسبب 

 فالبد من إذن الزوج. ذلك امتناع الحيض مطلقا، فإن كان

 كثرة النوم يف شهر رمضان

مر كما ذكر، فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار إذا كان األ

تفريط منه، َل سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه 

 .من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم

 حكم استعمال اإلبر يف الوريد والعضل

في العضل؟ وما الفرق بينهما  ما حكم استعمال اإلبر في الوريد، واإلبرس: 

 وذلك للصائم؟

 الصحيح أنهما َل تفطران، وإنما التي تفطر هي إبرة التغذية خاصة.ج: 

 .وهكذا أخذ الدم للتحليل َل يفطر به الصائم

 استعمال خباخ ضيق النفس للصائم

 استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟س: 

الذي تستعمله لكونه يتبّخر وَل يصُل الجواب على السؤال: أن هذا البخاخ ج: 

 إلى المعدة.

فحينئذ نقول: َل بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم وَل تفطر بذلك ألنه 

كما قلنا َل يدخل إلى المعدة أجزاء ألنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول وَل يصل منه 

له وأنت ُجرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعم

 .صائم وَل يبطل الصوم بذلك

 هل االمتحان الدراسي عذر يبيح اإلفطار يف رمضان؟

: اَلمتحان الدراسي ونحوه َل يعتبر عذرا  مبيحا  لإلفطار في نهار رمضان، الجواب

وَل يجوز طاعة الوالدين في اإلفطار لالمتحان، ألنه ﴿َل طاعة لمخلوق في معصية 
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ي المعروف﴾ كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن الخالق﴾، و ﴿إنما الطاعة ف

 .النبي

 والشرب اإلسراف يف األكل -

من األخطاء الشائعة في رمضان اإلسراف في المأكوَلت والمشروبات، حتى 

صار بعض الناس ينفق في رمضان على طعامه أضعاف ما ينفقه في سائر شهور 

)األعراف  ﴾ ُكُلوا َواْشَرُبوا َوَل ُتْسِرُفوا إِنَُّه َل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ وَ ﴿ السنة، قال تعالى: 

31). 

 عن املباحات والوقوع يف احملرماتصوم ال -

أن َل يعلم الصوم اَلمتناع عن المفطرات الحسية، و من أن المقصود  بعض الناسيظن 

ية، ولذلك َقاَل َرُسوُل اللَِّه ا للمعص للطاعة واجتناب  المقصود منه هو حصول التقوى فعال 

وِر َواْلَعَمَل بِِه َفَليَْس لِلَِّه َحاَجٌة ِفي َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ < : ملسو هيلع هللا ىلص  (1)>.  َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

 الباطل فيدخل فيه المعاصي القولية والعملية. هو والزور

 عدم تبييت النية من الليل –

َعْن ، من الليل ل شهر رمضان وجب عليه تبييت نيته بالصيامإذا علم الصائم بدخو

يِْل، َفالَ ِصَياَم َلهُ < َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ ، ’ َحْفَصةَ  َياَم ِمَن اللَّ  (6)>.  َمْن َلْم ُيَبي ِت الص 

 ترك السحور -

 (3)>.  تسحروا فإن في السحور بركة< : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي ، ÷ أنس بن مالكعن 

 : المراد بالبركة: األجر والثواب.الحافظ ابن حجر قال

 أو البركة لكونه يقوي على الصوم، وينشط له، ويخفف المشقة فيه.

 (1993رواه البخاري ) (1)

 (1111/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )6331رواه النسائي ) (6)

 (1995( ومسلم )1963رواه البخاري ) (3)
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 وقيل: البركة ما يتضمن من اَلستيقاظ، والدعاء في السحر.

واألولى: أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة: وهي اتباع السنة، 

ه على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء ومخالفة أهل الكتاب، والتقوي ب

الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك، أو يجتمع معه 

على األكل، والتسبب للذكر، والدعاء، وقت مظنة اإلجابة، وتدارك نية الصوم لمن 

 (1). أغفلها قبل أن ينام

 ء صيامه يشك يف صحة صيامه.كل أو شرب ناسيًا أثناأبعض الناس إذا  -

إَِذا َنِسَي َفَأَكَل َوَشِرَب، َفلُْيتِمَّ َصْوَمُه، َفِإنََّما < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  ، ÷ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 

ُه َوَسَقاهُ   (6)>.  َأطَْعَمُه اللَّ

 فساد الصوم.إتحرج بعض النساء من تذوق الطعام خشية ي -

ه على طرف لسانه لأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجع: َل بقال الشيخ ابن جبرين

ليعرف حالوته وملوحته وضدها، ولكن َل يبتلع منه شيئا  بل يمجه أو يخرجه من فيه 

 (3)وَل يفسد بذلك صومه. 

تحرج البعض من استعمال السواك يف نهار رمضان، ورمبا ظن أن استعمال ي - 

 وهذا خطأ، السواك يفطر

تِي َأْو َعَلى < َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ : ÷ ةَ َعْن َأبِي ُهَرْيرَ  َلْوََل َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ

َواِك َمَع ُكل  َصالَةٍ   (1)>.  النَّاِس أَلََمْرُتُهْم بِالس 

اِئَم ِمْن َغيِْرهِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِّي  َوَلْم َيُخصَّ : ‘ قال البخاري   (5). الصَّ

 ( باختصار. 119/ 1فتح الباري َلبن حجر ) (1)

 (1155( ومسلم )1933رواه البخاري ) (6)

 (61ابن جبرين )ص:  -فتاوى الصيام  (3)

 (656( ومسلم )669رواه البخاري ) (1)

 (31/ 3صحيح البخاري ) (5)
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بالسواك بل هو سنة له ولغيره في كل  وَل يفطر الصائم: ‘ وقال ابن عثيمين

 (1). وقت في أول النهار وآخره

 بعض الصائمني يتحرج من املضمضة واالستنشاق أثناء صومه -

والممنوع أثناء الصيام ، وهذا خطأ فالمضمضة واَلستنشاق َل يفسدان الصوم

بِْن  َلِقيطِ عن ، حتى َل يصل الماء إلى جوف اإلنسان، المبالغة في اَلستنشاق فقط

ِه ، ÷ َصبَْرةَ  ا< : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ >.  َبالِْغ ِفي اَِلْستِنَْشاِق، إَِلَّ َأْن َتُكوَن َصاِئم 

(6) 

 بعض الصائمني ال يفطر إال بعد انتهاء املؤذن من أذانه احتياطّا وهذا خطأ -

ألذان أن يفطر ومن تأخر حتى نهاية ا يهمن سماع المؤذن فعل الصائم فمتى تأكد

عن فقد تنطع وتكلف بما ليس مطالبا  به. بل من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. 

إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، < : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول الله أن ÷  عمر

 (3)>.  وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

ما عجلوا َل يزال الناس بخير < قال: ، ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول الله : ÷ عن سهل بن سعدو

 (1)>.  الفطر

 فيما ال ينفع ورمبا فيما يضر حبجة )سلي صيامك( تضييع األوقات -

ِه  ، َعِن ابِْن َعبَّاسٍ ف، رأس مال اإلنسانهي ساعات العمر و : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

ا َقبَْل َخْمٍس: َشَباَبَك َقبَْل ِهَرِمَك  < تََك َقبَْل َسقَ ، اْغَتنِْم َخْمس  َوِغنَاَك َقبَْل ، ِمَك َوِصحَّ

 (5)>. َوَحَياَتَك َقبَْل َمْوتَِك ، َوَفَراَغَك َقبَْل ُشْغلَِك ، َفْقِركَ 

 (199/ 69مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) (1)

 (136/ 9( وصححه األلباني في صحيح أبي داود )966( والترمذي )6322رواه أبو داود ) (6)

 ()أفطر الصائم( يعني دخل وقت فطره1199( ومسلم )1951رواه البخاري ) (3)

 (1996( ومسلم )1959رواه البخاري ) (1)

 (611/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )119/ 1رواه الحاكم ) (5)
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 الفتور بعد األيام األوىل من الشهر -

بعض الصائمين ينطلق في بداية الشهر بهمة عالية فيمأل وقته بأنواع الطاعات 

ن برنامجه اليومي شيئا والقربات، ولكنه سرعان ما يصيبه الفتور، فتجده يتخلى ع

َأَحبُّ اأْلَْعَماِل إَِلى اللِه َتَعاَلى < : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللِه ، ’ َعْن َعائَِشةَ فشيئا، 

 (1)>.  َأْدَوُمَها، َوإِْن َقلَّ 

 املشاجرات وكثرة الغضب وسرعة الصدر ضيق –

لغضبه بأنه من الظواهر التي تنتشر في شهر رمضان كثرة الشجار، وبعضهم يحتج 

منا أن الصائم َل يخاصم، علّ  ملسو هيلع هللا ىلصصائم، وهو َل يعلم أنه ُيذِهب أجَر صيامه، والنبي 

ا َفالَ َيْرُفْث َوََل َيْجَهْل َفِإْن اْمُرٌؤ َشاَتَمُه َأْو َقاَتَلُه < فقال:  ا َصاِئم  إَِذا َأْصَبَح َأَحُدُكْم َيْوم 

فالصيام يؤدب ويحسن األخالق وليس األمر كما  (6)>.  َفلَْيُقْل إِن ي َصاِئٌم إِن ي َصاِئمٌ 

 .المغرضينيصوره بعض 

 يف الكالم والسمر كثرة السهر -

َل وقَت في رمضان للكالم والحكايات، ألنه موسم لتحصيل الحسنات، ورفع 

الدرجات، والتخلص من السيئات، ألنَّ أيامه أيام معدودات، فاغتنمها في تحصيل 

 رضى رب  البريات.

 النوم كثرة -

النهار وربما ينام عن صالة الظهر، وهذا داخل في معنى أغلب من ينام  الناس فمن

تضييع العمر وقد يكون سببه كثرة السهر، ومنهم ينام بعد السحور فيضيع فرصة 

 الدعاء واَلستغفار في الثلث األخير من الليل، وربما ينام عن صالة الفجر.

 (963( ومسلم )2121اه البخاري )رو (1)

 (1151رواه مسلم ) (6)
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َب كثيرا ، ومن شرب كثيرا ، نام كثيرا ، ومن من أكل كثيرا ، شرَقاَل بعض السلف: 

 (1)نام كثيرا ، فاته خير كثير. 

 والركون إىل الكسل حبجة أنه صائم التغيب عن العمل -

تأخر، وربما يذهب ياحتجاجا بمشقة الصوم كثير من الناس يتغيب عن عمله، أو 

في غير إلى العمل لمجرد تسجيل الحضور، وهذه الظاهرة آفة خطيرة إذا كانت 

أن الصيام سبب النشاط وترك من المعلوم رمضان، فكيف بها في شهر رمضان، و

الكسل؛ نظرا لما يورثه من خفة في الجسم والذهن، ومما يؤكد لنا ذلك أنك إذا 

 نظرت في التاريخ وجدت غزواِت اإلسالم وفتوحاته كثير منها كان في رمضان.

 مع اإلمام الرتاويح عدم إمتام صالة -

 ا ألجرٍ لناس من يصلي ركيعات من القيام ثم يسارع في اَلنصراف مضيع  من ا

÷  َعْن َأبِي َذر  لو صبر فقام حتى ينصرف مع اإلمام،  يستطيع أن يحصلهكان  عظيمٍ 

 (6)>.  َمْن َقاَم َمَع اإِلَماِم َحتَّى َينَْصِرَف ُكتَِب َلُه ِقَياُم َليَْلةٍ  <َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اللَِّه  عن

 تجارة الباقيةال الغفلة عنو الفانية شتغال بالتجارةاال -

وأربح التجارات على اإلطالق التجارة ، رمضان من أعظم مواسم التجارة مع الله

ا قال تعالى ، فهي تجارة َل تحتمل أدنى خسارة، مع الله بل ربحها مضمون وكبير جد 

َه اْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َأنُْفَسُهمْ  إنها . [111]التوبة:  َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة﴾ ﴿ إِنَّ اللَّ

 الجنة يا عباد الله.

 انشغال املرأة غالب وقتها باملطبخ -

من األخطاء التي تقع فيها النساء خصوصا اَلشتغال بطبخ ألوان الطعام وصنع 

 الحلويات، وتضييع األعمال الصالحة المشروعة في هذا الشهر.

 اء: إضاعة سنة االعتكاف مع القدرة عليهاومن األخط -

 (126معارف اإلنعام وفضل الشهور واأليام )ص:  (1)

 (195/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )692( والترمذي )1395رواه أبو داود ) (6)
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اُه ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ ، ’ َعْن َعائَِشةَ  َكاَن َيْعَتِكُف اْلَعْشَر اأْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، َحتَّى َتَوفَّ

، ُثمَّ اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِه.   (1)اللُه َعزَّ َوَجلَّ

َلْم َيتُْرْكُه ملسو هيلع هللا ىلص ُمْسلِِميَن َتَرُكوا اَِلْعتَِكاَف َوالنَّبِيُّ َيُقوُل: َعَجب ا لِلْ  ‘ وَكاَن الزهري

 (6)ُمنُْذ َدَخَل اْلَمِدينََة َحتَّى َقَبَضُه اللَُّه. 

عدم اإلنكار على الذين يتبجحون باإلفطار يف رمضان يف الشوارع ومن األخطاء:  -

 واألماكن العامة.

بفسقهم وفجورهم كشرب وهذه السلبية جعلت أهل الفسق والفجور يعلنون 

ن الحرمات على غيرهم ، الدخان والمخدرات في نهار رمضان أمام الناس مما ُيهو 

َمْن َرَأى ِمنُْكْم < َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اللِه : قال، ÷عن أبي سعيد الخدري 

ا َفلُْيَغي ْرُه بِيَِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتطِْع َفبِلَِسانِِه، َفِإنْ  َلْم َيْسَتطِْع َفبَِقلْبِِه، َوَذلَِك َأْضَعُف  ُمنَْكر 

يَمانِ   (3). > اإْلِ

 ومن األخطاء: غفلة بعض الصائمني عن الدعاء عند اإلفطار -

فمن السنة الدعاء عند اإلفطار لما في ذلك من الفضل العظيم والصائم من الذين  

ِه َقاَل َرُس : َقاَل ، ÷ َعْن َأَنِس بِْن َمالٍِك ، َل ترد دعوتهم َثالَُث َدَعَواٍت َلَ  <: ملسو هيلع هللا ىلصوُل اللَّ

اِئِم َوَدْعَوُة اْلُمَساِفِر ، ُتَردُّ َدْعَوُة اْلَوالِدِ   (1). >َوَدْعَوُة الصَّ

َمُأ < عند اإلفطار: ، ملسو هيلع هللا ىلص ما كان يقوله ومن األدعية الواردة الصحيحة َذَهَب الظَّ

 (5)>.  هُ َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق، َوَثَبَت اأْلَْجُر إِْن َشاَء اللَّ 

ملسو هيلع هللا ىلص

 متفق عليه.  (1)

 (665/ 1فتح الباري َلبن حجر ) (6)

 (19رواه مسلم ) (3)

 (192/ 1( وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة )315/ 3بيهقي )رواه ال (1)

 (161/ 9( وحسنه األلباني في صحيح أبي داود )6359رواه أبو داود ) (5)
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 وهم - العلماء بعض رأى تعالى، حتى الله إلى القربات أعظم من الوتر صالة

 على ينبغي التي المؤكدة السنن من أنها الصحيح الواجبات، ولكن من أنها - الحنفية

 .تركها وعدم عليها المحافظة المسلم

. شهادة له تقبل أن ينبغي وَل سوء، رجل فهو عمدا الوتر ترك من: اإلمام أحمد قال

(1) 

 بْنِ  َخاِرَجةَ  َعنْ الفجر،  طلوع بعد صالة العشاء، إلى من يبدأ وقت الوتر

هَ  < إِنَّ : َفَقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َعَليْنَا َخَرَج : َقاَل ، ÷اْلَعَدِوي   ُحَذاَفةَ  ُكمْ  َقدْ  اللَّ َصالَة بِ  َأَمدَّ

 (6)اْلَفْجُر >.  َيطُْلعَ  َأنْ  إَِلى اْلِعَشاءِ  َصالَةِ  َبيْنَ  ِفيَما َلُكمْ  اللَّهُ  َجَعَلهُ ، اْلِوْتر

 صالة ألن، تأخيره فاألفضل الليل آخر من يقوم أن طمع من أن على السنة دلت

 ينام أن قبل أوتر الليل آخر يقوم َل أن خاف مشهودة، ومن أفضل، وهي الليل آخر

يْلِ  آِخرِ  ِمنْ  َيُقومَ  ََل  َأنْ  َخاَف  < َمنْ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ َجابِرٍ  لحديث  اللَّ

َلُه، َوَمنْ  َفلُْيوتِرْ  يِْل، َفِإنَّ  آِخرَ  َفلُْيوتِرْ  آِخَرهُ  َيُقومَ  َأنْ  َطِمعَ  َأوَّ يْلِ  آِخرِ  َصالَةَ  اللَّ ْشُهوَدٌة، مَ  اللَّ

 (3)َأفَْضُل >.  َوَذلَِك 

 التفصيل هذا على المطلقة األحاديث باقي ويحمل الصواب هو هذا: النووي قال

 وهو وتر > على إَل أنام َل أن خليلي < أوصاني حديث ذلك فمن الصريح الصحيح

 (1)باَلستيقاظ.  يثق َل من على محمول

 (116/ 6المغني َلبن قدامة ) (1)

 (152/ 6( وصححه األلباني في إرواء الغليل )156( والترمذي )1116رواه أبو داود ) (6)

 (955)رواه مسلم  (3)

 (35/ 2شرح النووي على مسلم ) (1)
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وكلها من السنة واألمر ، له أكثر من صفة في الوترمن قوله وفعملسو هيلع هللا ىلص ورد عن النبي 

 َحقٌّ  < اْلِوْترُ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷اأْلَنَْصاِري   َأيُّوَب  َأبِي َعنْ ، في ذلك واسع

 ٍث بِثاَلَ ُيوتِرَ  َأنْ  َأَحبَّ  َفلَْيْفَعْل، َوَمنْ  بَِخْمسٍ  ُيوتِرَ  َأنْ  َأَحبَّ  ُمْسلٍِم، َفَمنْ  ُكل   َعَلى

 (1)َفلَْيْفَعْل >.  بَِواِحَدةٍ  ُيوتِرَ  َأنْ  َأَحبَّ  َفلَْيْفَعْل، َوَمنْ 

 َرْكَعةٌ  < اْلِوْترُ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ^ ُعَمرَ  اْبنِ  لحديث. ركعة الوتر أقل -

يِْل>.  آِخرِ  ِمنْ   (6)اللَّ

يِْل، َفَقاَل  َصالَةِ  َعنْ ملسو هيلع هللا ىلص  اللهِ  َرُسوَل  َسَأَل  َرُجال  َأنَّ ، ُعَمَر أيضا وحديث ابْنِ    اللَّ

يْلِ  < َصالَةُ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  بَْح، َصلَّى َأَحُدُكمُ  َخِشَي  َمثْنَى، َفِإَذا َمثْنَى اللَّ  َرْكَعة   الصُّ

 . .. بالسنة أتى فقد عليها اإلنسان اقتصر فإذا (3)َصلَّى >.  َقدْ  َما َلهُ  ُتوتِرُ  َواِحَدة  

 :مشروعة كلتاهما صفتان فله بثالث رأوت فإن، بثالث الوتر - 
 َرُسوُل  َكانَ : َقاَل  ÷ َكْعٍب  بْنِ  لحديث ُأَبي  واحد:  بتشهد الثالث يسرد أن: األولى

ْكَعةِ  اأْلَْعَلى، َوفِي َرب َك  اْسمَ  بَِسب ِح  اْلِوْترِ  ِفي َيْقَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َها َيا بُِقْل  الثَّانِيَةِ  الرَّ  َأيُّ

، َوَيُقوُل  ِفي إَِلَّ  ُيَسل مُ  َأَحٌد، َوََل  اللَّهُ  ُهوَ  بُِقْل  الثَّالَِثةِ  ياْلَكاِفُروَن، َوفِ   َبْعدَ  َيْعنِي ـ آِخِرِهنَّ

وِس > اْلَملِِك  < ُسبَْحانَ  التَّْسلِيمِ  ا.  اْلُقدُّ  (1)َثالَث 

 (392/ 1( وصححه األلباني في مشكاة المصابيح )1166رواه أبو داود ) (1)

 (956رواه مسلم ) (6)

 (919( ومسلم )999رواه البخاري ) (3)

 (315/ 1( وصححه األلباني في صحيح النسائي )635/ 3رواه النسائي ) (1)
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 في إَل يسلم َل بثالث يوتر ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول كان: قالت، ’ عائشة ولحديث

 أخذه وعنه، ÷ الخطاب بن عمر المؤمنين أمير وتر وهذا: آخرهن. قال الحاكم

 (1)المدينة.  أهل

 كان: قال عمر بن الله لحديث عبد. بواحدة يوتر ثم ركعتين من يسلم أن: الثانية

 (6)يسمعناه.  والوتر بتسليم الشفع بين يفصلملسو هيلع هللا ىلص  النبي

 رهاآخ في واحدا تشهدا إَل يتشهد متصلة، وَل وتكون بسبع أو بخمس الوتر -

 ويسلم:

يْلِ  ِمنَ  ُيَصل يملسو هيلع هللا ىلص  اللهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَلْت ، ’ لحديث َعائَِشةَ   َعْشَرةَ  َثالََث  اللَّ

، ُيوتِرُ    ِفي َيْجلُِس  بَِخْمٍس، ََل  َذلَِك  ِمنْ  َرْكَعة 
ٍ
 َسَلَمةَ  ُأم   وَعنْ  (3). آِخِرَها ِفي إَِلَّ  َشْيء

 (1)بَِكالٍَم.  َوََل  بَِسالَمٍ  َبيْنََها َيْفِصُل  ََل  َوبَِسبْعٍ  ْمسٍ بِخَ  ُيوتِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَلْت 

 ويتشهد يسلم وَل يقوم ثم الثامنة في للتشهد ويجلس متصلة وتكون بتسع الوتر -

 َيا: فقال، ’أنه دخل على عائشة ، َعاِمرٍ  بْنِ  ِهَشامِ  بْن ويسلم: عن َسْعد التاسعة في

 َوَطُهوَرُه، َفيَبَْعثُهُ  ِسَواَكهُ  َلهُ  ُنِعدُّ  ُكنَّا: َفَقاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسولِ  ِوْترِ  َعنْ  ينِيَأنْبِئِ  اْلُمْؤِمنِينَ  ُأمَّ 

ُأ، َوُيَصل ي ِمنَ  َيبَْعَثهُ  َأنْ  َشاءَ  َما اللهُ  ُك، َوَيَتَوضَّ يِْل، َفَيَتَسوَّ  ِفيَها َيْجلُِس  ََل  َرَكَعاٍت  تِْسعَ  اللَّ

 َفُيَصل   َيُقومُ  ُيَسل ُم، ُثمَّ  َوََل  َينَْهُض  َوَيْدُعوُه، ُثمَّ  َوَيْحَمُدهُ  اللهَ  ْذُكرُ الثَّاِمنَِة، َفيَ  فِي إَِلَّ 

ا ُيَسل مُ  َوَيْدُعوُه، ُثمَّ  َوَيْحَمُدهُ  اللهَ  َفَيْذُكرُ  َيْقُعدُ  التَّاِسَعَة، ُثمَّ  يم 
 (5)ُيْسِمُعنَا.  َتْسلِ

 (16/ 1إسناده النووي. المجموع شرح المهذب )( وقوى 119/ 1رواه الحاكم ) (1)

 (169/ 1( وصححه األلباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )6131رواه ابن حبان ) (6)

 (939رواه مسلم ) (3)

 (356/ 1( وصححه األلباني في صحيح النسائي )639/ 3( والنسائي )699/ 2رواه أحمد ) (1)

 (912رواه مسلم ) (5)
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للتشهد وَل يسلم ويأتي  يصلي عشرا متصلة ويجلس، الوتر بإحدى عشر ركعة -

 باألخيرة ثم يسلم:

 يأتي يسلم، ثم فيتشهد، وَل يجلس عشرا، ثم يسرد أن وله: ‘ البهوتي قال 

 (1). ويسلم ويتشهد األخيرة بالركعة

 ؟

: إلى أي حديث تذهب في أحمد بن حنبل سألت أبا عبد اللهقال أبو طالب: 

صلى خمسا َل يجلس إَل في آخرهن، ومن صلى الوتر؟ قال: أذهب إليها كلها: من 

سبعا َل يجلس إَل في آخرهن، وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: يوتر بتسع 

 (6)يجلس في الثامنة. قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. 

 َرب َك  اْسمَ  بَِسب ِح  اْلِوْترِ  ِفي َيْقَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَل  ÷ َكْعٍب  بْنِ  ُأَبي   َعنْ 

ْكَعةِ  اأْلَْعَلى، َوِفي َها َيا بُِقْل  الثَّانَِيةِ  الرَّ  (3)َأَحٌد.  اللَّهُ  ُهوَ  بُِقْل  الثَّالَِثةِ  اْلَكاِفُروَن، َوِفي َأيُّ

 < اللَُّهمَّ : اْلِوْترِ  ُقنُوِت  ِفي َأُقوُلُهنَّ  اٍت َكلِمَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل  َعلََّمنِي: ^ َعلِي   بْنُ  اْلَحَسنُ  َقاَل 

نِي ِفيَمنْ  َهَدْيَت، َوَعاِفنِي ِفيَمنْ  اْهِدنِي يَْت، َوَباِركْ  فِيَمنْ  َعاَفيَْت، َوَتَولَّ  ِفيَما لِي َتَولَّ

َواَليَْت،  َمنْ  َيِذلُّ  ََل  َعَليَْك، َوإِنَّهُ  ُيْقَضى َوََل  َتْقِضي َقَضيَْت، إِنََّك  َما َشرَّ  َأْعَطيَْت، َوقِنِي

نَا َعاَدْيَت، َتَباَرْكَت  َمنْ  َيِعزُّ  َوََل   (4)>. َوَتَعاَليَْت  َربَّ

 (116روض المربع شرح زاد المستقنع )ص: ال (1)

 (369/ 1زاد المعاد في هدي خير العباد ) (6)

 (315/ 1( وصححه األلباني في صحيح النسائي )635/ 3رواه النسائي ) (3)

 (126/ 5( وصححه األلباني في صحيح أبي داود )1165رواه أبو داود ) (1)
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 < ُسبَْحانَ : َقاَل  َسلََّم من الوتر إَِذا َكانَ  َأنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعنِ  ÷ َكْعٍب  بْنِ  ُأَبي   َعنْ  

وسِ  اْلَملِِك  ِك  َحانَ ُسبْ ، اْلُقدُّ
وسِ  اْلَملِ وِس> اْلَملِِك  ُسبَْحانَ ، اْلُقدُّ  بَِها َوَرَفعَ ، اْلُقدُّ

 (1). َصْوَتهُ 

 صالة الوتر هي من صالة الليل، ومع ذلك فهناك فرق بينهما.

السنة قوَل  وفعال  قد فرقت بين صالة الليل وبين : ‘ قال الشيخ ابن عثيمين

 تر، وكذلك أهل العلم فرقوا بينهما حكما ، وكيفية:الو

ملسو هيلع هللا ىلص  أن رجال  سال النبي ^: ففي حديث ابن عمر أما تفريق السنة بينهما قوَل  

 .كيف صالة الليل؟ قال: )مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة(

يصلي  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: كان النبي  ’ففي حديث عائشة وأما تفريق السنة بينهما فعال : 

مسلم:  لفظوفي . (2)راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر وأنا

 .(3))كان يصلي صالته بالليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت(

يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة يوتر من  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: )كان رسول الله ’عنها و

 .(4)ذلك بخمس َل يجلس في شيء إَل في آخرها(

؟ ملسو هيلع هللا ىلصحين قال لها سعد بن هشام بن عامر: أنبئيني عن وتر رسول الله  ’عنهاو

قالت: )ويصلي تسع ركعات َل يجلس فيها إَل في الثامنة فيذكر الله ويحمده، 

 (192/ 3رواه أحمد ) (1)

 (396/ 1ه األلباني في صحيح النسائي )( وصحح635/ 3والنسائي )

 (6/169( وانظر: "الفتح" )516رواه البخاري) (6)

 (. 1929رواه مسلم) (3)  

 (. 1951رواه مسلم) (1)
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ويدعوه، ثم ينهض وَل يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله، ويحمده، 

 .(1)ويدعوه، ثم يسلم تسليما  يسمعنا(

 وأما تفريق العلماء بين الوتر وصالة الليل حكما :

فإن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه، وهو رواية  

عن أحمد ذكرها في "اإلنصاف" و "الفروع"، قال أحمد: من ترك الوتر عمدا  فهو 

 رجل سوء وَل ينبغي أن تقبل له شهادة.

 سنة، وهو مذهب مالك؛ والشافعي.والمشهور من المذهب أن الوتر 

"ولم أر النقل في : ‘قال ابن حجروأما صالة الليل فليس فيها هذا الخالف، 

القول بإيجابه إَل عن بعض التابعين. قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب 

 .(2)أ هـقيام الليل ولو قدر حلب شاة، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه " 

فقد صرح فقهاؤنا الحنابلة ا تفريق العلماء بين الوتر وصالة الليل في الكيفية: وأم

بالتفريق بينهما فقالوا: صالة الليل مثنى مثنى، وقالوا في الوتر: إن أوتر بخمس، أو 

سبع لم يجلس إَل في آخرها، وإن أوتر بتسع جلس عقب الثامنة فتشهد، ثم قام قبل 

تشهد ويسلم، هذا ما قاله صاحب "زاد المستقنع" " أن يسلم فيصلي التاسعة، ثم ي

 .(3)أهـ

وبهذا يتبين أن صالة الوتر من صالة الليل، ولكنها تخالف صالة الليل في بعض 

 (4)الفروقات، منها: الكيفية. والله أعلم. 

 (. 1993رواه مسلم) (1)

 (. 3/69فتح الباري) (6)

 (. 621-13/626مجموع فتاوى ابن عثيمين) (3)

 (. 3116/ 5موقع اإلسالم سؤال وجواب ) (1)
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وله أن يسرد عشرا، ثم يجلس فيتشهد، وَل يسلم، ثم يأتي : ‘قال البهوتي 

 .(1)ويسلم بالركعة األخيرة ويتشهد

 ملسو هيلع هللا ىلص 

معارضة لما ثبت في الصحيحين  التي ذكرت ظن بعض الناس أن هذه األحاديثي

وليس األمر كذلك؛ ألن هذا الحديث  > صالة الليل مثنى مثنى<  ملسو هيلع هللا ىلصمن قول النبي 

 إنما هي في صالة الوتر.األخرى  وارد في صالة قيام الليل، والصور

وكلها أحاديث ، ملسو هيلع هللا ىلصعد أن ساق أحاديث في أنواع وتره ب‘: قال ابن القيم 

 > صالة الليل مثنى مثنى< : ملسو هيلع هللا ىلصهذه بقوله  ْت دَّ صحاح صريحة َل معارض لها؛ فرُ 

وهو حديث صحيح، ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالتسع والسبع والخمس، وسننه 

ها مثنى أجاب السائل له عن صالة الليل بأن ملسو هيلع هللا ىلصكلها حق يصدق بعضها بعضا؛ فالنبي 

مثنى، ولم يسأله عن الوتر، وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صالة الوتر، 

والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة، 

كالمغرب اسم للثالث المتصلة، فإن انفصلت الخمس والسبع والتسع بسالمين 

< : ملسو هيلع هللا ىلص لمفصولة وحدها، كما قال النبيكاإلحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة ا

ملسو هيلع هللا ىلص فاتفق فعله  > صالة الليل مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلى

 .(2)وقوله، وصدق بعضه بعضا

 (. 116الروض المربع شرح زاد المستقنع )ص:  (1)

 (. 11/ 3إعالم الموقعين عن رب العالمين ) (6)
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 االعتــكــاف حكم

 (1). باإلجماع بالنذر إَل يجب وَل باإلجماع سنة اَلعتكاف: ‘ النووي قال

 (6). والنساء للرجال سنة اَلعتكاف :‘ باز ابن قال

 (3). القدر ليلة لتحري مسنون وهو: ‘عثيمين ابن قال

 (1). أفضل الصيام ومع وغيره رمضان في مشروع: ‘ باز ابن قال

 ؟

 (5). صحيحال على صوم معه يكون أن يشترط َل: ‘ باز ابن قال

 أَل بشرط لكن للرجل يشرع كما اَلعتكاف لها يشرع المرأة: ‘ عثيمين ابن قال

 َل فإنها فتنة أو مفسدة ذلك على يترتب كان فإن فتنة أو مفسدة ذلك على يترتب

 تهدر أن أو بيتها في أوَلدها يضيع أن اعتكافها على يترتب المرأة كانت ولو تعتكف

 (2). تعتكف أن لها فليس زوجها حق

 االعتــكــاف مكــان 

 (. 591/ 2المجموع ) (1)

 (. 116/ 15مجموع الفتاوى ) (6)

 (. 152/ 69مجموع الفتاوى ) (3)

 (. 136/ 15مجموع الفتاوى ) (1)

 (. 111/ 15مجموع الفتاوى ) (5)

 (. 6/ 11ثيمين )فتاوى نور على الدرب للع (2)
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المسجد؛  في إَل يكون َل اَلعتكاف أن على العلماء أجمع: ‘ القرطبي قال

 تقام مسجد في يكون أن في واألفضل المساجد ﴾ في عاكفون ﴿ وأنتم: تعالى لقوله

 (1). الجمعة فيه

 اَلعتكاف نذر إذا إَل الثالثة المساجد غير في اَلعتكاف "يصح: ‘ باز ابن قال

 المسجد في يشترط أنه إَل، لنذره وفاء بها اَلعتكاف يلزمه فإنه الثالثة المساجد في

 لم الجماعة صالة فيه تقام َل كانت فإن فيه الجماعة صالة إقامة فيه يعتكف الذي

 (6). فيه" اَلعتكاف يصح

له،  تعبدا   وجل عز الله لطاعة المسجد لزوم ركنه اَلعتكاف: ‘ عثيمين ابن قال

 .لعبادته إليه، وتفرغا   وتقربا  

 غير من اإلسالم، والعقل، ويصح: فمنها العبادات بقية شروط فهي شروطه وأما-

 (3). مسجد كل في صوم، ويصح بال ى، ويصحاألنث الذكر، ومن من البالغ، ويصح

 ؟

 إحدى ليلة من اَلعتكاف ابتداء أن على العلم أهل "جمهور: ‘ عثيمين ابن قال

 ابتداء أن إلى ذهب العلماء بعض كان وعشرين، وإن إحدى فجر من َل وعشرين

 (1). وعشرين" إحدى فجر من اَلعتكاف

 (. 333/ 6تفسير القرطبي ) (1)

 (111/ 15مجموع الفتاوى ) (6)

 (126/ 69مجموع الفتاوى ) (3)

 (129/ 69مجموع الفتاوى ) (1)
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 رمضان، وينتهي انتهى إذا اعتكافه من المعتكف يخرج: ‘ عثيمين ابن قال

 (1). العيد ليلة الشمس بغروب رمضان

 ؟

 :أقسام ثالثة إلى الفقهاء قسمه فقد المسجد من خروجه أما: ‘ عثيمين ابن قال

الجمعة،  لصالة ، كالخروجطبعا   شرعا ، أو منه َلبد ألمر الخروج وهوجائز،  -أ

 .والغائط البول حاجة ولقضاء

 اشترطه الجنازة، فإن المريض، وشهود ، كعيادةعليه تجب َل لطاعة الخروج -ب

 .فال جاز، وإَل اعتكافه ابتداء في

 ونحو أهله والشراء، وجماع للبيع ، كالخروجاَلعتكاف ينافي ألمر الخروج -ج

 (6). شرط يربغ بشرط، وَل َل يجوز َل فهذا ذلك

 بعض حوائج لقضاء بالهاتف يتصل أن للمعتكف يجوز: ‘ عثيمين ابن قال

 من يخرج لم ألنه، فيه معتكف هو الذي المسجد في الهاتف كان إذا المسلمين

 إذا المسلمين حوائج لذلك، وقضاء يخرج فال المسجد خارج كان إذا أماالمسجد، 

 من أهم المسلمين حوائج قضاء يعتكف، ألن فال بها معنيًّا الرجل هذا كان

 (3). اَلعتكاف

 ؟

 اَللتزامات كانت فإن ألهله التزامات اإلنسان على كان "إذا: ‘ عثيمين ابن قال

 .باَلعتكاف آثما   بها، وكان قيامال عليه وجب عليه واجبة

 (199/ 69مجموع الفتاوى ) (1)

 (159/ 69مجموع الفتاوى ) (6)

 (69/169مجموع الفتاوى ) (3)
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 اَلعتكاف من أفضل يكون قد اَللتزامات بتلك قيامه فإن واجبة غير كانت وإن -

 في التزامات عليه كان مشروع، فإذا حقه في فاَلعتكاف المتفرغ اإلنسان أما -

 (1). بأس فال البقية يعتكف أن وأراد أثنائها في منها يفرغ ولكنه العشر أول

 :‘ عثيمين ابن قال

 تعارض وَل الواجب بها يسقط َل واجب، والسنة الوالدين سنة، وبر اَلعتكاف -أ

 عليها. مقدم الواجب أصال ، ألن الواجب

 َل لذلك، فإنه مبررات يذكر لم لو تعتكف، لكن َل أن به أنصحك الذي -ب

 منفعة تفويت له، وفيه منفعة فيه ليس أمر في تطيعه أن يلزمك َل ألنه طاعته يلزمك

 (6). لك

 ؟حد لالعتكاف هل -

 اعتكاف ا، وذهب يعد نهار من ساعة ولو، حد له ليس اَلعتكاف أن الفقهاء جمهور

 والشافعي حنيفة أبي مذهب لحظة، وهو لالعتكاف زمن أقل أن إلى الجمهور

 .وأحمد

 (3). لحظة أو ساعة حتى والقليل منه الكثير يجوز :‘ النووي قال

وا <: قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن رمضان، وثبت من األواخر العشر في فهي  َليلةَ  َتحرُّ

والعشرين،  الواحد ليلة: يعني (1)>.  رمضانَ  من األواِخرِ  الَعشرِ  من الَوْتر في الَقْدرِ 

 .والعشرين والعشرين، والتاسع والعشرين، والسابع شرين، والخامسوالع والثالث

 (196/ 69مجموع الفتاوى ) (1)

 (159/ 69ى )مجموع الفتاو (6)

 (169/ 2المجموع شرح المهذب ) (3)
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 االعتكاف وتوصيات للمعتكفني آداب

 هباء   إخالص بدون وتعالى، فالعمل تبارك لله نيته يخلص أن للمعتِكف ينبغي -

 منثورا  

 رمضان من األواخر العشر ليالي قيام في يجتهد أن للمعتِكف ينبغي -

 واألعمال األقوال من يعنيه َل ام المعتِكف يجتنب أن -

 فائدة بدون الكالم كثرة عن يبتعد أن المعتِكف على -

 المراء عن يبتعد واآلثام، وأن والذنوب المعاصي المعتِكف يجتنب أن -

 والنميمة والغيبة الكالم وفحش والجدال

 بهم واَلجتماع أصحابه للقاء فرصة المسجد في اعتكافه المعتِكف يتخذ َل أن -

 عز بالله الخلوة اَلعتكاف غاية المباحات، فإن في ولو حتى الدنيا عن التحدثو

 .تعالى الله لعبادة والتفرغ بالدنيا اَلنشغال وجل، وترك

 لغير( الجوال) المحمول الهاتف استعمال في المبالغة المعتِكف يجتنب أن -

 حاجة

 مطلوبال القدر عن الزائد النوم في أوقاته المعتِكف يضيع َل أن -

 اعتكافه في والشراب الطعام ترتيبات في المعتِكف يبالغ َل أن -

 المسجد نظافة على المعتِكف يحافظ أن -

 وأوَلده أهله حقوق في المعتِكف يفرط َل أن -

 :املعتكفني بعض فيها يقع اليت األخطاء من

 :فيه نفع َل فيما الوقت إضاعة - 

 .طاعة غير في بالليل والسهر بالنهار النوم كثرة -

 رواه البخاري ومسلم.  (1)
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 .حاجة لغير المسجد من الخروج كثرة -

 .النقال الهاتف استعمال في المبالغة -

 لبعض الناس بعض قبل أنفسهم، أومن المعتكفين بين وإطالتها الزيارات كثرة-

 المعتكفين

 .األطعمة إحضار في المبالغة -

 الكالم والجدال والمراء فضول -

 .للوضوء التبكير عدم -

 .النوافل من إكثارٍ  دون المعتكف في النفس حبس هو إنما عتكافاَل بأن الظن-

 .اَلعتكاف مقصد ينافي والتنظف التطيب بأن الظن -

 زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام

 :حكم زكاة الفطر

وما فرضه رسول الله ، على المسلمينملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله 

َقاَل: َفَرَض  ^ َعِن ابِْن ُعَمرَ ، تعالى أو أمر به أو أمر به فله حكم ما فرضه الله، ملسو هيلع هللا ىلص

ِه  ،  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَّ ا ِمْن َشِعيٍر َعَلى الَعبِْد َوالُحر  ا ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاع  َزَكاَة الِفطِْر َصاع 

ِغيِر َوالَكبِيِر ِمَن الُمْسلِِميَن، َوَأَمَر بَِها َأْن ُتَؤدَّى َكِر َواألُنْثَى، َوالصَّ َقبَْل ُخُروِج  َوالذَّ

الَةِ   (1)>. النَّاِس إَِلى الصَّ

 ÷ الُخْدِريَّ  َسِعيدٍ  فعن َأبي، البلد طعامغالب وهي صاع من ، زكاة الفطر -6

ا الِفطْرِ  َزَكاةَ  ُنْخِرُج  ُكنَّا: قال ا َطَعاٍم، َأوْ  ِمنْ  َصاع  ا َشِعيٍر، َأوْ  ِمنْ  َصاع   َتْمٍر، َأوْ  ِمنْ  َصاع 

ا ا َأوْ  َأِقٍط، ِمنْ  َصاع   (6)َزبِيٍب.  ِمنْ  َصاع 

 (961( ومسلم )1593رواه البخاري ) (1)

 متفق عليه.  (6)
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 َأنَّ ، ^ُعَمَر  ْبنِ  اللهِ  َعبْدِ  فَعنْ ، الصالة قبل العيد صباح يخرجها أن واألفضل

الَِة.  إَِلى النَّاسِ  ُخُروِج  َقبَْل  ُتَؤدَّى اْلِفطِْر، َأنْ  َزَكاةِ  بِِإْخَراِج  َأَمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل   (1)الصَّ

 .و يومينويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أ

 :بعض أحكام زكاة الفطر

 .َل تجب عن الحمل الذي في البطن إَل أن يتطوع بها فال بأس 

 .يجب إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته من زوجه أو قريب 

جد نفقة يوم العيد وليلته فإن لم يجد إَل أقل من صاع لم يَل تجب إَل على من  

 .يخرجها

 :مه اللهقال الشيخ محمد بن عثيمين رح

الفقير لو أعطي صباح العيد عشر فطر زائدة عن قوت يومه لم يلزمه زكاة الفطر  -

لكن لو أعطيها في آخر نهار ، ألن وقت الوجوب من غروب الشمس من ليلة العيد

 من رمضان لزمته

. عّينها طعاماملسو هيلع هللا ىلص فالنبي ، ألن ذلك خالف السنة )نقود(َل يجزئ إخراجها قيمة  

. 

 :مقدارها

 نصف تقريبا(.من طعام أي ما يعادل )كيلوين و صاعا

 :وقت وجوبها

لد له ولد أو أسلم قبل غروب فمن تزوج، أو وُ ، غروب الشمس ليلة العيد

 لم تلزمه.، الشمس، فعليه الفطرة وإن كان بعد الغروب

 :زمن دفعها

 متفق عليه.  (1)
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َرُسوَل َأنَّ ، ^ َعْن َعبِْد اللِه ْبِن ُعَمرَ ، صباح العيد قبل الصالة: وقت الفضيلة

الَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ   (1). َأَمَر بِِإْخَراِج َزَكاِة اْلِفطِْر، َأْن ُتَؤدَّى َقبَْل ُخُروِج النَّاِس إَِلى الصَّ

ُيْعطِيَها  ^ َوَكاَن ابُْن ُعَمرَ : عن نافع قال، قبل العيد بيوم أو يومين: وقت اجلواز

ِذيَن َيْقَبُلوَنَها َوَكاُنوا ُيْعُطوَن َقبَْل اْلِفطْ   (6). ِر بَِيْوٍم َأْو َيْوَميْنِ الَّ

واختلف العلماء هل تجزئ بعد صالة العيد أم ، وَل يجوز تأخيرها عن صالة العيد

 ؟َل

ألنها عبادة فلم تسقط بخروج وقتها كالصالة  اإلثمأنها تجزئ مع  الجمهورف 

 أنها تقبل منه زكاة فطر ويأثم على: والمعنى. وأفتت به اللجنة الدائمة وابن باز

 التأخير

فإن أّخرها بدون عذر لم  ألن العبادة المؤقتة َل تجزئ ئَل تجز: القول الثانيو

ِه  ^ اْبِن َعبَّاسٍ  لحديث، تقبل منه َزَكاَة اْلِفطِْر ُطْهَرة  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َفَرَض َرُسوُل اللَّ

اَها يِن، َمْن َأدَّ
َفِث، َوُطْعَمة  لِلَْمَساكِ ْغِو َوالرَّ اِئِم ِمَن اللَّ الَِة، َفِهَي َزَكاٌة  لِلصَّ َقبَْل الصَّ

َدَقاِت  الَِة، َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصَّ اَها َبْعَد الصَّ  (3). َمْقُبوَلٌة، َوَمْن َأدَّ

أو ، ليس عنده ما يدفع سفرمثل أن يصادفه العيد في ، أما من أّخرها لعذر فال بأس

 بأس أن فال، ، أو يكون معتمد على شخص في إخراجها فنسي، من يدفع إليه

 .يخرجها ولو بعد العيد

ألكثر من فقير ها لفقير واحد وكذا يجوز أن يدفعالفطر يجوز أن يدفع زكاة : مسألة

 على حسب الحاجة.

 (962رواه مسلم ) (1)

 (1511رواه البخاري ) (6)

 (226/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1299رواه أبو داود ) (3)
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 العيد أحكام وآداب

 آداب العيد

قال تعالى:  ملسو هيلع هللا ىلصباتباعهم لمنهج الله وسنة النبي أعيادهم في  ونتميزالمسلمون ي

ا َخيْرٌ  ُهوَ  َفلَْيْفَرُحوا َفبَِذلَِك  َمتِهِ َوبَِرحْ  اللَّهِ  بَِفْضلِ  ُقْل ﴿  [56: يونس]﴾ َيْجَمُعونَ  ِممَّ

للمسلم أن يحافظ عليها في أيام العيد ستحب هذه بعض السنن واآلداب التي ي

 :حتى يحصل من وراء الحسنات واألجر والثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى

 قبل اخلروج للصالةللرجال واألطفال  والتطيبللمسلم أو املسلمة يستحب االغتسال  -

نَّة من الثياب َوَيتََطيََّب.  َيِجدُ  َما َأْحَسنَ  َيلْبََس  َوَأنْ  اْلِعيدِ  َيْومَ  َيْغتَِسَل  َأنْ : َومن السُّ

، ^ ُعَمرَ  ابْنُ  َكانَ : َناِفعٌ  َوَقاَل . ِعيدٍ  ُكل   ِفي ِحَبَرةٍ  ُبْردَ  َيلَْبُس  َكانَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ  ووردَ 

 ِعنَْدُه، َوَيلْبَُس  َكانَ  الط يِب، إِنْ  ِمنَ  َيَمسُّ  اْلَجنَاَبِة، ُثمَّ  ِمنَ  اْلِعيِد، َكُغْسلِهِ  َيْومِ  ِفي َيْغَتِسُل 

البخاري  وبوب (1). َرَجعَ  اإِلَمامُ  َصلَّى اْلُمَصلَّى، َفِإَذا َيأْتَِي  َحتَّى َيْخُرُج  ثَِيابِِه، ُثمَّ  َأْحَسنَ 

لِ  الِعيَدْينِ  يفِ : َباٌب : في صحيحه  .ِفيِهما َوالتََّجمُّ

، غير متجملة وَل متطيبة وَل متبرجة، فإنها تخرج إلى العيد متبّذلة وأما المرأة

 ألنها مأمورة بالستر والبعد عن الطيب والزينة عند خروجها.

اقتداء بفعل  يأكل تمراتكأن خاصة: يف عيد الفطر للصالة  األكل قبل اخلروج -

َل  ملسو هيلع هللا ىلصمن المباح ففي حديث أنس بن مالك قال: كان النبي  تيسر عندهأو ما  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ستحب أَل يوأما في األضحى ف (6)يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. 

 .إن كانت له أضحية يأكل إَل بعد الصالة من أضحيته

 (396/ 1نة للبغوي )شرح الس (1)

 (. 953رواه البخاري ) (6)
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نَّة أيضا  فَعنِ ، مسافة وبعد كعجز رٍ ُعذْ  ِمنْ  َماِشي ا، إَِل اْلِعيدِ  إَِلى َيْخُرَج  َأنْ : َومن السُّ

 (1)َماِشي ا >.  َماِشي ا، َوَيْرِجعُ  اْلِعيدِ  إَِلى َيْخُرُج  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َكانَ : َقاَل ، ^ُعَمَر  اْبنِ 

نَّةِ  ِمنَ : ÷ لقول عليو  (6)َماِشي ا.  اْلِعيدِ  إَِلى َيْخُرَج  َأنْ  السُّ

 َأنْ  َيْسَتِحبُّونَ : الِعلْمِ  َأْهلِ  َأْكثَرِ  ِعنْدَ  الَحِديِث  َهَذا َعَلى َوالَعَمُل : ‘ قال الترمذي 

ُجُل  َيْخُرَج   ُعْذٍر. ِمنْ  إَِلَّ  َيْرَكَب  ََل  َماِشي ا، َوَأنْ  الِعيدِ  إَِلى الرَّ

ُعَمَر  اْبنِ  فَعنِ . وينبغي مخالفة الطريق بأن يرجع من طريق غير الذي ذهب منه

 ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ  ُأْخَرى، َوَيْزُعمُ  فِي َطِريٍق، َوَيْرِجعُ  ِفي اْلِعيدِ  إَِلى َيْخُرُج  َكانَ  َأنَّهُ ، ^

 (3)َذلَِك.  َيْفَعُل  َكانَ 

َة : قال تعالى وهو من السنن العظيمة في يوم العيد، التكبري - ﴿ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

َه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ﴾  .[165ة: ]البقرَولُِتَكب ُروا اللَّ

 يبتدئ من ليلة العيد إلى أن يدخل اإلمام لصالة العيد. ووقت التكبري يف عيد الفطر

 :منها وقد صح في التكبير صيغٌ 

 الله أكبر الله، والله إَل إله أكبر، َل الله أكبر الله أكبر قول عبد الله بن مسعود: الله 

 (1). الحمد ولله أكبر

ْهِريُّ  َقاَل  نَّةُ ال َمَضِت : ‘ الزُّ  ِحينَ  ُيَكب رَ  َأنْ  اْلِفطْرَ  َيْومَ  اْلُمَصلَّى إَِلى َخَرَج  إَِذا سُّ

الةِ  ِمنَ  َفَرغَ  اْلُمَصلَّى، َفِإَذا إَِلى َبيْتِهِ  ِمنْ  َيْخُرُج   (5)التَّْكبِيَر.  َقَطعَ  الصَّ

 (665/ 6( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )1695رواه ابن ماجه ) (1)

 (539رواه الترمذي ) (6)

 (665/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1699رواه ابن ماجه ) (3)

 (. 3/165( وصححه األلباني في اإلرواء )5299مصنف ابن أبي شيبة ) (1)

 (391/ 1شرح السنة للبغوي ) (5)
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واألهل أولى الناس واألصدقاء،  واألقارب األهل أمام فيه والسرور البشاشة إظهار -

 (1): < خيركم خيركم ألهله >. ملسو هيلع هللا ىلصامتثاَل لقوله  بذلك

ويهنأ بعضهم بعضا بالعيد كقول:  التهنئة الطيبة اليت يتبادهلا الناس فيما بينهم -

تقبل الله منا ومنكم. أو غيرها من العبارات المباحة التي َل نهي عنها ويحصل بها 

 السرور وإظهار الفرح بطاعة الله ونعمه.

 يقول العيد يوم التقوا إذا ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب كان: قال، ÷ نفير بن ُجبَير عن

 (6). ومنك منا الله تقبَّل: لبعض بعضهم

 كانوا والتابعين، أنهم الصحابة من جماعة عن روي وقد: ‘ وقال ابن رجب

 (3). بالقبول لبعض بعضهم العيد، ويدعو يوم يتالقون

بالضوابط َر الله له ذلك؛ بما يسَّ  والفقراء وعامة املسلمنيالتوسعة على األهل  -

 .بعيدا عما يغضب اللهوالشرعية 

 من طريق والعودة من آخرروج للمصلى ماشيا إن استطاع ذلك اخل -

 (1)>.  إذا كان يوم عيد خالف الطريق ملسو هيلع هللا ىلصكان < : بن عبد اللهعن جابر ف

 ملسو هيلع هللا ىلصالله  رسول لنهيمثال؛  عدو خمافة يكون أن إال، فيه السالح محل يكره -

ويدخل في النهي ما يحدث من الفساد بسبب األلعاب النارية من فزع . عن ذلك

وخوف وما ينتج عنه من أضرار أو سخرية وضحك على الناس وهذا ليس من 

أخالق أهل الدين وما هكذا يكون الفرح، ويقال لمن يفعله: أترضاه ألبيك وألمك 

 ولزوجك وَلبنتك؟.

 (. 3695( وصححه األلباني في صحيح الترمذي )3695أخرجه الترمذي ) (1)

 (355( وحسنه األلباني في تمام المنة )ص: 169/ 6رواه المحاملي في كتاب صالة العيدين ) (6)

 (91/ 9فتح الباري َلبن رجب ) (3)

 (. 962رواه البخاري ) (1)
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وهو .  ونساء مما يدل على تأكدهاأمته رجاَل   ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر بها النبي  صالة العيد -

 على واجبة أنها تيمية ابن اإلسالم شيخ واختارمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد 

 ابن القيم أيضا . ا. واختارهالمسلمين جميع

 يف يوم العيد دثتنبيهات مهمة على أمور حت

﴿ : الىمتبرجة متزينة متعطرة قال الله تع لعيدَل يجوز للمرأة أن تخرج إلى ا -1

ْجنَ  َوََل  َج  َتَبرَّ يَّةِ  َتبَرُّ
 [33: األحزاب] ﴾اأْلُوَلى اْلَجاِهلِ

َما: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ÷ ُموَسى األَْشَعِري   َأبِي وَعنْ  ، اْسَتْعَطَرْت  اْمَرَأةٍ  < َأيُّ

ْت  . َزانَِيٌة > َفِهَي  ِريَحَها لَِيِجُدوا بَِقْومٍ  َفَمرَّ
(1) 

وهو محرم كل وقت ، تالط المحرم بين الرجال والنساءالحذر من اَلخ -6

وإنما حصل التنبيه هنا لكثرة اجتماع الناس في هذا اليوم وتكرر الزيارات . وحين

 .واللقاءات العائلية فيه

وإذا كان ، وهي عادة قبيحة مذمومة، نبجال األالرجلتحرم مصافحة المرأة  -3

 َقاَل : قال ÷ َيَسارٍ  بْن فعن َمْعِقل. م فتنةالنظر إلى األجنبية محرما  فالمصافحة أعظ

 َيَمسَّ  َأنْ  ِمنْ  َلهُ  َخيْرٌ  َحِديدٍ  ِمنْ  بِِمْخَيطٍ  َأَحِدُكمْ  َرأْسِ  ِفي ُيطَْعنَ  < أَلَنْ : ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوُل 

 (6)َلُه >.  َتِحلُّ  ََل  اْمَرَأة  

 عنف، وقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، صلة الرحم فريضة وأمر حتم -1

ويوم  (3)َرِحٍم >.  َقاطِعُ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخُل  < ََل : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ÷ ُمطِْعمٍ  بْن ُجبَيْر

 .العيد فرصة لصلة الرحم وزيارة األقارب وإدخال السرور عليهم

 (565/ 1( وحسنه األلباني في صحيح الجامع )113/ 1)رواه أحمد  (1)

 (999/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )162رواه الطبراني ) (6)

 متفق عليه.  (3)
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 َأبِي فَعنْ البركة في الُعُمر، وهذا من جالئل األعمال وسبب في بسط الرزق و 

هُ  < َمنْ : َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : َل َقا ÷ ُهَرْيَرةَ   ِرْزِقِه، َوَأنْ  ِفي َلهُ  ُيبَْسطَ  َأنْ  َسرَّ

وَل تكن صلتك ألقاربك مكافأة لهم على قيامهم  (1)َرِحَمُه>.  َأَثِرِه، َفلَْيِصْل  ِفي َلهُ  ُينَْسأَ 

< : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   نِ عَ ، ^ َعْمٍرو بْنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  فَعنْ ، بل صلهم ولو قطعوك، بحقك

ِذي الَواِصُل  بِاْلُمَكاِفِئ، َوَلِكنِ  الَواِصُل  َليَْس   (6)َوَصَلَها >.  َرِحُمهُ  ُقطَِعْت  إَِذا الَّ

 واعلم أن من صلة الرحم اَلتصال الهاتفي على األقارب عند تعذر المقابلة 

في األفراح وتهنئتهم ، وسؤالهم عن أحوالهم، واَلطمئنان على صحتهم، والزيارة

 .ومواساتهم عند الشدائد والمكاره، واألعياد

وإزالة الشوائب عن النفوس وتنقية الخواطر  -

وتحل ، جدد المحبةنول، غتنم هذه الفرصةنفل، شحناء مما علق بها من بغضاء أو

ارب واألصدقاء مع جميع الناس من األق، المسامحة والعفو محل العتب والهجران

ا اللهُ  َزادَ  َوَما <: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسولِ  َعنْ ، ÷ُهَريَْرَة  َأبِي فَعنْ . والجيران  بَِعْفٍو، إَِلَّ  َعبْد 

ا >.   (3)ِعزًّ

 َيْهُجرَ  َأنْ  لُِمْسلِمٍ  َيِحلُّ  < ََل : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرُسوَل  َأنَّ ، ÷ اأْلَنَْصاِري   َأيُّوَب  َأبِي َعنْ 

الَِم  َيبَْدأُ  الَِّذي َهَذا، َوَخيُْرُهَما َوُيْعِرُض  َهَذا َفُيْعِرُض  َلَياٍل، َيلَْتِقَيانِ  َثالَِث  َق َفوْ  َأَخاهُ  بِالسَّ

 .<(1) 

 َأَخاهُ  َيْهُجرَ  َأنْ  لُِمْسلِمٍ  َيِحلُّ  < ََل : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ُهَرْيَرَة  َأبِي َعنْ 

 (1)النَّاَر >.  َدَخَل  َفَماَت  َثالٍَث  ْوَق فَ  َهَجرَ  َثالٍَث، َفَمنْ  َفْوَق 

 متفق عليه.  (1)

 (5991رواه البخاري ) (6)

 (. 6566رواه مسلم ) (3)

 متفق عليه.  (1)
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َلِمي   ِخَراشٍ  َأبِي وَعنْ   َأَخاهُ  َهَجرَ  < َمنْ : َيُقوُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرُسوَل  َسِمعَ  َأنَّهُ ، ÷ السُّ

 (6)َدِمِه >.  َكَسْفِك  َفُهوَ  َسنَة  

 حديث في إحياء ليلتي العيد واختصاصهما بمزيد عبادة وفضل.َل يصح  -

لنا العيد لكي نفرح، ونبتعد عن األحزان في يوم العيد؛ ولذا فإن قيام  هالل شرع -

زيارة المقابر يوم العيد، وتجديد األحزان عمل مخالف تعمد كثير من المسلمين ب

 .ملسو هيلع هللا ىلصلسنة النبي 

 (. 1626/ 6جامع )( وصححه األلباني في صحيح ال1911رواه أبو داود ) (1)

 (. 1169/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )1915رواه أبو داود ) (6)
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لك على كثير من المسلمين بأن هيأك  أخي اإلمام : لقد خّصك الله جل وعال وفضَّ

ا للمسلمين في ثاني أركان دينهم وهي الصالة ، فهنيئ ا لك أجر اإلمامة وجعل ك إمام 

 وفضلها، وحفظ الله لك هذه النعمة.. وما أعظمها من نعمه.

رمضان فرضة عظيمة لألخذ بيد الحائرين وهداية الضالين وإزالة الغشاوة 

ئمة الهدى الذين يأخذون بأيدي الحيارى والتائهين ، قال عن أعين التائهين ، فكن من أ

ة  َيْهُدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحيْنَا إَِليِْهْم ِفْعَل  الله تعالى في وصف أئمة الهدى :}َوَجَعلْنَاُهْم َأئِمَّ

َكاِة َوَكاُنوا َلنَا َعابِِديَن { ]األنبي الَِة َوإِيتَاَء الزَّ  [93اء: اْلَخيَْراِت َوإَِقاَم الصَّ

ا َصَبُروا َوَكاُنوا بِآَياتِنَا ُيوِقنُوَن{  ة  َيْهُدوَن بَِأْمِرَنا َلمَّ وقال تعالى :}َوَجَعلْنَا ِمنُْهْم َأِئمَّ

 [61]السجدة: 

فكن من أئمة الهدى الذين يحملون همَّ الدين ويبذلون جهدهم وأوقاتهم لهداية 

ين بعثه إلى اليمن< َفَواللَِّه ح÷ لعلي بن أبي طالب ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول الله  المسلمين ،

ُه بَِك َرُجال  َخيٌْر َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعِم >.   (1)أَلَْن َيْهِدَي اللَّ

 (6)واحذْر كماِئَن َنفِسَك الالتي َمَتى ... َخرجْت عليَك ُكِسرَت َكْسَر ُمهانِ 

 إلمام المبارك.. إذا وقفَت للصالة.. فاقرأ لمن أمامك ، وَل تقرأ لمن خلفك.أخي ا

: < من غزا في سبيل الله ولم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول الله  ÷ عن عبادة بن الصامت

  (1)ينو إَل عقاَل فله ما نوى >.

 (6191( ومسلم )6916رواه البخاري ) (1)

 (69نونية ابن القيم )ص:  (6)
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قول ابن مدى اإلخالص عند تالوة القرآن.. تأمل  -أخي الكريم  -ولتعلم 

خاشع ليقال ناسك ، وصامت ليقال خائف.. وعالمة المخلص  فُربَّ ‘ :  الجوزي

 (6)أن يكون في جلوته كخلوته.

، فالن يَُّة ِهَي َرأُْس اأْلَْمِر َوَعُموُدُه َوَأَساُسُه َوَأْصُلُه  

ِذي َعَليِْه ُيبْنَى؛ وهي ُروُح اْلَعَمِل َوَقاِئُدُه َوَساِئُقهُ  ، َواْلَعَمُل َتابٌِع َلَها ُيبْنَى َعَليَْها، َيِصحُّ الَّ

تَِها َوَيْفُسُد بَِفَساِدَها َوبَِها ُيْسَتْجَلُب التَّْوِفيُق، َوبَِعَدِمَها َيْحُصُل اْلِخْذََلُن، َوبَِحَسبَِها  بِِصحَّ

نَْيا َواآْلِخَرِة ، وَقْد َقاَل رسول الله َرَجاُت ِفي الدُّ َكلَِمَتيِْن َكَفَتا َوَشَفَتا  ملسو هيلع هللا ىلص َتَتَفاَوُت الدَّ

َوَتْحَتُهَما ُكنُوُز اْلِعلِْم َوُهَما َقْوُلُه: < إنََّما اأْلَْعَماُل بِالن يَّاِت، َوإِنََّما لُِكل  اْمِرٍئ َما َنَوى 

.<(3)  

: ماذا ُأريد بصالتي ... بقراءتي ... بإمامتي .... ببكائي.... بحركاتي ...  

  بسكناتي ...

< قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى : ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول الله ، ÷  عن أبي هريرة

وفي  (1)الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك فيه معي غيري، تركته وشرَكه >.

  (5)< فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك >.لفظ 

لماٌت بعضها فوق َبَصلٌة كلُّها قشور ، عمل المرائي ظ : عمل الُمرائي 

له في الطريق وما ينفعه.  بعض  المرائي يمأل ِجرابه َرمال يثق 

 (1993/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع )61/ 2( والنسائي )315/ 5رواه أحمد ) (1)

 (131صيد الخاطر )ص:  (6)

 (156/ 1إعالم الموقعين عن رب العالمين ) (3)

 (6965رواه مسلم )( 1)

 (1696رواه ابن ماجه ) (5)
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صيَّر مسجَد الضرار مزبلة وخربة } َل تقم فيه أبدا { وإخالُص  رياُء المرائين

 أيها المرائي:المخلصين رفع قدر الوسخ < ُربَّ أشعث أغبر > 

.(1) 

يقول: < إن أول الناس يقضى يوم  ملسو هيلع هللا ىلصقال  سمعت رسول الله  ÷ يرةعن أبي هر

، فأتي به فعرفه اللُه نعمه القيامة عليه ..... ورجٌل تعلم العلم، وعلمه و

، قال فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمُت العلم، وعلمته و

، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ !، الله: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم

  (6)فقد قيل، ثم يُأمر به فيسحب على وجهه حتى ُيلقي في النار....>.

ِه  ÷َعْن َأبِي ُهَريَْرَة  ا  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ َقاَل: < َثالٌَث ُمنِْجيَاٌت َوَثالٌَث ُمْهلَِكاٌت َفَأمَّ

ْخِط  ، اْلُمنِْجَياُت: َفتَ  ر  والعالنيِة ، والقوُل بالحق  ِفي الرضى َوالسُّ ْقَوى اللَِّه ِفي الس 

 َواْلَقْصُد ِفي اْلِغنَى َواْلَفْقِر.

ى ُمتَّبٌَع َوُشحٌّ ُمَطاٌع   ا اْلُمْهلَِكاُت: َفَهو   (3)>. َوَأمَّ

ف عبد الل ا فقال: أن َترى أنَّ عندك  ‘ ه بن المباركوقد عرَّ ا دقيق  الُعْجب تعريف 

ا من الُعْجب. شيئ ا ليس عند غيرك ، وَل أعلم في المصلين شرًّ
(1)  

 إذا سمعت ثناء الناس عليك وعلى تالوتك فما أنت صانع؟.. 

 (639/ 3(و )632/ 3بدائع الفوائد )( 1)

 (1995رواه مسلم )( 6)

 (1112/ 3( وحسنه لغيره األلباني في مشكاة المصابيح )399/ 9رواه البيهقي في شعب اإليمان ) (3)

 (199/ 6ط الرسالة )سير أعالم النبالء ( 1)
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ر: ما أنا يا خير الناس، و يا ابن خير الناس ، فقال ابن عم^ :  قال رجل َلبن عمر

بخير الناس وَل ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله َل 

  (1)تزالوا بالرجل حتى تهلكوه.

إذا خفَت على عملك العجب؛ فاذكر  ‘: ومما يدفع به العجب ما قاله الشافعي

ر في ذل ك صغر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي  عقاب ترهب، فَمن فكَّ

 (6)عنده عمله.

 

الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك لهذا العمل ولوَله سبحانه لما عبدته وَل  -

 ذكرته وَل اهتديت إَل ذلك أصال  .

 قبل أن تعجب بعملك تفكر هل ُقبل منك هذا العمل أم َل ؟ -

 ها وَل تحسن الظن بها.أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك فاحذر تذكر : -

تفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه غني عنك وعن طاعتك وعبادتك وإنما  -

 يتقبل هذه العبادة منك على ما يشوبها تكرما  منه وفضال .

اقرأ في سير الصالحين والعباد وتأمل حالهم وكثرة عبادتهم وخوفهم مع ذلك  -

 أن 

 عملك . َل يتقبل منهم حتى تعرف قدرك وتحقر

تفقد حالك بعد كل طاعة وعبادة هل زادت هذه الطاعة في عبادتك وصالحك  -

 ؟

 (661/ 1صفة الصفوة َلبن الجوزي )( 1)

 (113/ 51تاريخ دمشق َلبن عساكر )( 6)
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في قراءة القرآن وقد أجازك شيٌخ  -والحمد لله  -َأعلُم أنك متقٌن  

َتلْقى الرجَل ‘ :  قاله مالك بن دينارمتقٌن وربما أكثر من شيخ ؛ ولكن أنا أقصد ما 

  (1)وما َيلحُن حرفا ِمن القرآن وعمله كلُّه لحٌن.

وهو أخطر بكثير من اللحن في القراءة  –أخي اإلمام  –هذا هو اللحن المقصود 

مع أن الكل مذموم! ، ولكنَّ اللحَن في األعمال واألقوال واألفعال الذي يقع ممن 

لله َمن فعل ذلك بوصفين ِمن يحمل كالم الله في صدره جريمة عظيمة ؛ وقد وصف ا

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَها  ِذيَن ُحم  أشد أوصاف الزجر والوعيد ، فقال تعالى }َمَثُل الَّ

ا{ ]الجمعة:   [ 5َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفار 

يَْطاُن َفَكاَن ِمَن َواْتُل َعَليِْهْم َنَبَأ الَِّذي آَتيْنَاُه آَياتِنَا َفانَْس وقال تعالى:} َلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل ( 195)اْلَغاِويَن  َوَلْو ِشئْنَا َلَرَفْعنَاُه بَِها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد إَِلى اأْلَْرِض َواتَّ

ُبوا بِآَياتِنَا اْلَكلِْب إِْن َتْحِمْل َعَليِْه َيْلَهْث َأْو َتتُْرْكُه َيلَْهْث َذلَِك  ِذيَن َكذَّ َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

ُرونَ  ُهْم َيَتَفكَّ  [192، 195]األعراف: {  َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ

َعِن ، ÷  وتأمل هذا الوعيد الشديد للذين يقرأون القرآن وَل يعملون به ، َعْن َأَنسٍ 

ى َقْوٍم ُتْقَرُص ِشَفاُهُهْم بَِمَقاِريَض ِمْن ناٍر َقاَل: < َأَتيُْت َليَْلَة ُأْسِرَي بَِي َعلَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي  

 َيا ِجبِْريُل؟، َفَقاَل: ..... 
ِ
 (6)>. َفُقلُْت: َمْن َهُؤََلء

كما َقاَل ؟! وهذا غير صحيح ،  البعض يظن أن المطلوب قراءة القرآن وحفظه فقط

َر َوُيْعَمَل بِِه. َفاتَِّخُذوا تاِلََوَتُه َعَمال . ‘ :اْلَحَسُن    (3)َنَزَل اْلُقْرآُن لُِيتََدبَّ

 (363/ 6حلية األولياء وطبقات األصفياء )( 1)

/ 6( وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )39/ 9رواه البيهقي في شعب اإليمان )( 6)

561) 

 (159/ 1مدارج السالكين ) (3)
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ُروا  إنما المقصود التدبر والعمل بما فيه بَّ قال تعالى : }كَِتاٌب َأنَْزْلنَاُه إَِليَْك ُمَباَرٌك لِيَدَّ

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب {  [69]ص:  آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ

نَُّكْم َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن، إِنََّما ُهَو َكالٌَم ُيَتَكلَُّم بِِه، َوَلِكِن ÷ُعَمُر بُْن اْلَخطَّاِب َقاَل  : ََل َيُغرَّ

  (1)انُْظُروا َمْن َيْعَمُل بِِه.

ِه َما َتَدبُّره بِِحْفِظ ُحُروِفِه َوإَِضاَعِة ُحُدوِدِه، َحتَّ  ‘:َقاَل اْلَحَسُن اْلبَْصِريُّ  ى إِنَّ َواللَّ

ُه َما ُيَرى َلُه القرآُن ِفي ُخُلٍق َوََل َعَمٍل. أي أن عمل     (6)َأَحَدُهْم َلَيُقوُل: َقَرأُْت اْلُقْرآَن ُكلَّ

 الناس أصبح تالوة القرآن فقط بال تدبر وَل عمل به. 

 تأمل القرآن بقصد اَلتعاظ واَلعتبار واَلستبصار 

 الهدى ... فالعلُم تحَت تدُبِر القرآِن  فتدبَّر القرآَن إْن ُرمَت 

بَاِعِه.  [161]البقرة:  في قوله تعالى:}َيتُْلوَنُه َحقَّ تاِلََوتِِه{ قال ابن عباس   (3)َيتَّبُِعوَنُه َحقَّ ات 

حيث َقاَل: َينَْبِغي  ÷ َعبِْد اللَِّه بِْن َمْسُعودٍ  

اْلُقْرآِن َأْن ُيْعَرَف بَِليْلِِه إَِذا النَّاُس َناِئُموَن ، َوبِنََهاِرِه إَِذا النَّاُس ُمْفطُِروَن ، وبُِحْزنِِه لَِحاِمِل 

إَِذا النَّاُس َيْفَرُحوَن ، َوبُِبَكاِئِه إَِذا النَّاُس َيْضَحُكوَن، وبَِصْمتِِه إَِذا النَّاُس يخوضون ، 

ا ، َوبُِخُشوِعِه إَِذا النَّاُس يَ  يم 
ي ا َمْحُزون ا َحلِ

ْخَتاُلوَن، َوَينَْبِغي لَِحاِمِل اْلُقْرآِن َأْن َيُكوَن َباكِ

ا َوََل  ا َوََل َضاِحك  اب  َوََل َينَْبِغي لَِحاِمِل اْلُقْرآِن َأْن َيُكوَن َجاِفي ا َوََل َغاِفال  َوََل َصخَّ

ا.   (4)َحِديد 

 (91قتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي )ص: ا( 1)

 (21/ 9تفسير ابن كثير )( 6)

 (169/ 6تفسير الطبري  )( 3)

 (133الزهد ألحمد بن حنبل )ص: ( 1)
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رايِة اإلسالِم فال َينبِغي أْن َيلهَو َمع : حامُل القرآن حامُل  وقال الفضيل بن عياض

 (1)َمْن َيلُْهو وَل َيْسهَو مع َمْن َيسهو وَل َيلْغو مع َمْن َيلُغو تعظيما  لحق  القرآِن.

َمَثُل اْلَعالِِم  ملسو هيلع هللا ىلص : <َقاََل : قال َرُسوُل اللِه ^ ،  عن ُجنُْدب بن عبد الله وأبي برزة

َراِج ُيِضيُء لِلنَّاِس وَيْحِرُق َنْفَسُه >. ِذي ُيَعل ُم النَّاَس اْلَخيَْر وَينَْسى َنْفَسُه َكَمَثِل الس   (6)الَّ

إياك أن يكون همك وتركيزك  إمتاع الناس وإسعادهم بحالوة الصوت وتحسين 

بك ... فرمضان لَك أوَل  القراءة ، وتنَس نفسك وتهمل قلبك وُتعطل أورادك الخاصة

 قبل الناس فانتبه!

إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك، وتترك الفوضى في  يقول الرافعي:

 (3)قلبك.

 يتوب على َيِدي قوٌم عصاٌة ... َأَخاَفتْهم من الباري ذنوُب 

 وقلبي ُمظلم ِمن طوِل ما قد ... جنى فأنا على َيِد َمن أتوب؟

 بين قوٍم ... ُتضيء لهم َويْحِرقها اللهيُب كأني شمعٌة ما 

ا ... وجسمي ِمن مالبِسه سليُب   كأني ِمْخَيٌط يكسو أناس 

الناس من خلفك َل يتأثرون بقراءتك فال تتهم قلوبهم  -حفظك الله  -إذا رأيت 

ا بل راجع نيتك ومقصودك.  كان قريبا من مجلس محمد بن واسع  فقد روي أن قاصًّ

فقال له: مالي أرى القلوب َل تخشع، والعيون َل تدمع، والجلود َل تقشعر؟ ‘ 

 (691/ 1إحياء علوم الدين ) (1)

 (1912/ 6( وصححه األلباني في صحيح الجامع)1261رواه الطبراني ) (6)

 .16/ 6وحي القلم للرافعي  (3)
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ْكَر إذا خرج من  فقال محمد بن واسع: يا فالن ما أرى القوم ُأتوا إَل ِمن قَِبَلك، إنَّ الذ 

 (1)القلب وقع على القلب.

ا لمحرك جليل من محركات القلوب  - فإن في ذلك إغفاَل  لعجائب القرآن وترك 

َل تهذوا القرآن هذَّ الشعر، وَل تنثروه نثر الدقل، قفوا عند ÷ : قال ابن مسعود كما 

  (2)عجائبه وحركوا به القلوب، وَل يكن هم أحدكم آخر السورة.

آدم.. كيف يرق قلبك وإنما همتك في آخر : يا ابن  ‘ وقال الحسن البصري

 (3).السورة؟!

وفي اَلستعجال بقراءة القرآن ترك ألمر من أوامر الله تعالى بالتريث بقراءته  -

ِل اْلُقْرآَن َتْرتِيال  { ]المزمل: ‘  قال القرطبيوتدبر معانيه كما  عند قوله تعالى: } َوَرت 

 (1)مهل وبيان مع تدبر المعاني. [ أي َل تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في1

‘ قال ابن القيم  كما أن في العجلة تفويت ا لما ينفع القلب ويزيد اإليمان حيث -

فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى : 

  (5)حصول اإليمان وذوق حالوة القرآن.

 عبادة التالوة والعبادة َل ينبغي أن تؤدى بغفلة: والعجلة تجعل القارئ يغفل وهو في -

عما ينبغي لقارئ القرآن: همه عند التالوة للسورة إذا افتتحها:  ‘ قال اآلجري

متى أتعظ بما أتلوه؟ ولم يكن مراده: متى أختم السورة؟ وإنما مراده: متى أعقل عن 

 (539/ 3تاريخ اإلسالم للذهبي) (1)

 (369/ 1زاد المعاد في هدي خير العباد ) (6)

 (699الزهد ألحمد بن حنبل )ص:  (3)

 (39/ 19تفسير القرطبي ) (1)

 (169/ 1مفتاح دار السعادة ومنشور ) (5)
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والعبادة َل تكون الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر؟ ألن تالوة القرآن عبادة 

 (1)بغفلة.

 

 هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا 
 

 والحمد هللا رب العالمین

 ( .11أخالق حملة القرآن لْلجري )ص:( 1)
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