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 ا( ونَ ور  اء ك  بَ )وَ  ر  ج  الحَ  ة  َر ت  فَ  َل َل خ   

ه   انتخَبه  وأَعدَّ

يخ   ار  الشَّ ن َشعَّ َبان َماز  كتور َشع   الدُّ

 لبنان(-ا  )صيدايَ يخ  الك   إمام وخطيب مسجد  
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﷽ 

 املقدمة

 القائل: ملسو هيلع هللا ىلص بي المعصوم لم على الن  لة والس  والص   ،ومالقي   الحمد هلل الحي     

ة  والفراغ   نَ يٌر م  ث  ا كَ مَ يه  وٌن ف  ب  غ  مَ  ان  تَ ن عمَ  " حَّ : الصِّ  ." النَّاس 

 ا بعد:أم  

َن األََمَوال   ﴿ :▐ قال    ٍص مِّ وع  َوَنق  ج  َخوف  َوال  َن ال  ٍء مِّ م  ب َشي  َونَّك  َوَلنَب ل 

ينَ  اب ر  ر  الصَّ س  َوالثََّمَرات  َوبَشِّ ةٌ  المسلم أيامٌ تمرُّ على  ،﴾ َواألنف    ذهبيَّ

عن مشاغل  نصرافالوا والفراغ ة الوقتعَ له فيها من َس أ يتهي   -اهالطالما تمن  -

والوقت أثمن من لمراجعة عبادته وإيمانه وعلقته بربه، كون عوًنا له نيا ما تالد  

ام ت فهذهذهب ال يعود؛  ة إن  هب والفض  الذ   إن  أمنيتك ن على صدقربهاألي 

يتها  . اضيِّعهتولم  استغلَّ
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، حتى - منه اكموإّي عافانا اهلل - " كورونا "وباء  يش  فتام ابتلينا بونحن يف هذه األي    

ق من يستغل  ف، -واهلل املستعان- بيوتناررنا للزوم اضط   ب  ذلك الوقت بالتقر  الموفَّ

 . هللة ويستشعر حقيقة العبودي   ،فيدفع البلء بصالح األعمال، اهلل تعالىإلى 

، اا إيمانيًّ ًّا تعبديجً ـبرنامَ  -أيها املسلم الكريم-أضع بين يديك  أناهلل  فاستخرت 

 . عليَّ  صيحةلواجب الن   لنفسي وأداءً  تذكرةً 

مةً   ، دة الوقت، محد  وخاتمةً   وخلصةً إلماعاٍت  وتسع لطيفةً  وقد ضمنته مقد 

 . -بإذن اهلل تعاىل -الفائدة  قة، محق  وابمعلومة الث  

روع يف المقصو  منهما لسالك هذا  أنبه على أمرين ال بد   دوقبل الشُّ

 ج:امَ الربنَ 

 واصل االجتماعي  م استخدامك لوسائل الت  د ونظِّ رشِّ  األمر األول:  -1

هافإ حيح للمقتبٌة قاتلٌة للوقت جال= ن  دد ، حإذا لم تجعلها بنصاهبا الصَّ

 . كن جادًّ حازًما يف ذلكلها وأوقات استخدامك 
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 فقيمة ،واكتبها وخذ وقتك لذلك حدد أهدافك بدقٍة،األمر الثاين:  -2

ئل ؛نفسك يف البدايات على وال تثقل  أهدافها، يف الحياة  :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  س 

  :قال ؟اهلل إلى أحبُّ  األعمال أيُّ 

ها وإن  َقلَّ  " َوم  ون ": ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،"َأد  ط يق  وا م ن األعمال ما ت  ف  ل   ومن  ؛" اك 

 رقالط   أي   يدري ال عشواء، خبطَ  حياته يف يخبط هفإنِّ  ًفااهدأ يملك ال

 ،بكفاءةٍ  وقتك تدير يجعلك أهدافك تحديد أن جيًدا رتذك  ويسلك، 

قة ثك الثِّ  .بذاتك ويور 
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َماَعة  األ    ل    لة على وقتهاالص  :  ولىاإل 

لة متى سمعت قم إلى الص  فقبل كل شيء،  الً اصلح صلة الفريضة أو     

لم ، فإن ة الجماعةواحرص على صل ،وال تؤخرها عن وقتها ، داءالن  

لها ر يتيس   هلل األعمال إلى ها أحب  ر أن  وتذك  مع أهل بيتك ذلك فص   ا

قال:  ◙ عن عبد اهلل بن مسعودحيحين ففي الص   ،▐

ت  النَّب يَّ  يُّ الَعَمل  َأَحبُّ إَلى  ملسو هيلع هللا ىلصَسَأل   َأ
 
ت َها " ؟ َقاَل:اهلل لة  َعَلى َوق   " الصَّ

؟ مَّ َأيُّ ؟ " ب رُّ الَوال َدين   "َقاَل:  َقاَل ث  مَّ َأيُّ َهاد  ف ي َسب ي ل   " َقاَل: َقاَل ث  الج 

 
 
 .  "اهلل

 

َماَعة  الثَّان ية : القرآن الكريم  ل   اإل 

ذ بذلك، واصطحب مصحًفا يف جيبك، وال احرص على قراءة القرآن وتلذ     

على اإليمان، قال  ثَّباتالا يقطعك عنه، فالقرآن من أعظم عوامل تجعل شيئً 

 ."عليك ما شغلك عن القرآن فهو شؤمٌ  كل   " : ôابعينبعض الت  
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د مقدار قراءتك وال تتنازل عن ثلثة أجزاء يف يومك وليلتك، وإن لذا حد  

هر  فل تتجاوز الش  ر، وإال  قص  فل ت   ةً مر   استطعت أن تختم القرآن يف كل أسبوعٍ 

يًعا  ":ملسو هيلع هللا ىلصر قوله ، وتذك  حتى تختم ختمةً  يَاَمة  َشف  ق  َم ال  ت ي َيو  آَن َفإ نَّه  َيأ  ر  ق  َرؤوا ال  اق 

َحاب ه    ." ألَص 

ك يف كل  يوٍم، ل  واحرص على قراءة سورة الكهف يف كل  جمعٍة، والم  

  واإلخلص وآية الكرسـي  يف كل  وقٍت.

 

َماَعة  الثَّال َثة: النَّ   ل   وافلاإل 

ر وتذكَّ ، (اتدـ  المؤك واتبالر نالسن) النَّوافل وخاصةً  احرص على

 :الحديَث القدسي

بَّه   "
ََّواف ل  َحتَّى أ ح  ب  إَليَّ ب الن ي َيَتَقرَّ فاستحضر هذا ، "...َواَل َيَزال  َعب د 

حتى يعطيك ما تسأل ويعيذك  ▐اهللالحديث لتطلب هبا حب  

ا تكره، وتذكر    :ملسو هيلع هللا ىلصقوله مم 
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ه   " ي ل لَّ َصلِّ ل ٍم ي  س  يَضٍة، إالَّ  ما م ن َعب ٍد م  ًعا، غيَر َفر  َعًة َتَطوُّ َرَة َرك  لَّ َيوٍم ث ن تَي  َعش  ك 

َّة     ." َبنَى اهلل  له بَي ًتا يف الجن

ر هبمنها  احرص على اآليتف   : مطلًقا اوال تقصِّ

ركعتان قبل الفجر، وأربٌع قبل الظهر  ركعًة:12وهي  :واتبنن الر  الس   -1

 واثنتان بعده، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء.

ويمتد  وقتها إلى  مسى بعد شروق الش  تصل   ،ها ركعتانأقل   حى:صلة الض   -2

 .قبل صلة الظهر 

 ى بعد صلة العشاء.تصل   ،واحدةٌ  ها ركعةٌ أقل   صلة الوتر: -3

 يف ، إال  هاريل أو الن  من الل   وقٍت  يف أي   ةٌ وهي عام   :طوع المطلقصلة الت   -4

 .(روق والغروب وبعد صلة فريضة العصرعند الش  )أوقات الكراهة: 

بعد صلة العشاء إلى آذان  من ممتدٌ  ووقته ،ركعتان  القياموأقل   يل:قيام الل   -5

 مرتبة ويبلغكالحين ، ـبالص   كيلحق ،جاللر  ا مصنع يلقيام الل  والفجر، 

القيام  وإذا فاتك ،يل ولو بركعتين خفيفتين، فل ترتك قيام الل  القانتين

 هار.اقضه بالن  فيل بالل  
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َعاء  ر والدُّ ك  : الذِّ اب َعة  َماَعة  الرَّ ل   اإل 

 ها بذكرواجعل لسانك رطبً  دائًما وأبًدا، ▐ اهللاحرص على ذكر    

يَن : ﴿ تعالى اهللر قول ، وتذك  ▐ ذ  َها الَّ ًرا َكث يًرا َيا َأيُّ وا اهلَل ذ ك  ر  ك  َآَمن وا اذ 

يًل  َرًة َوَأص  وه  ب ك  ر  َربَّه  ": ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله ﴾ َوَسبِّح  ك  ي ال َيذ  ذ  ر  َربَّه  َوالَّ ك  ي َيذ  ذ  َمثَل  الَّ

فاحمل يف جيبك  ، ة قلٍب وقو   هدايةٌ و بركةٌ و نجاةٌ كر الذ  ، ف" َمثَل  الَحيِّ َوالَميِّت  

ط فيه المسلم حصنالك كتاب أو جو    هذه األذكار، حفظواأبًدا، ، وال تفرِّ

 .وراجعها، واسأل عن معناها

ر هبا مطلًقا منها احرص على اآليتو   بتَكرارهاأنصح و  وال تقصِّ

 :  يلةيف اليوم والل   -مّرة   100 أكثر من - 

يلةذكار اليوم أ  -1  اهَ ض  افر   ،دةٍ محد   وأعدادٍ  بأوقاٍت  دةٌ مقي   وهي أذكارٌ : والل 

 ،منها يف شيءٍ  قصيرالت  نفسك على  وحاسب، اعلى نفسك فرًض 
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وم واالستيقاظ، واألذكار دبر ، وأذكار الن  والمساء باحأذكار الص   ) أبرزها:و 

  .(لوات...الص  

د لسانكعَ  :الستغفارا -2 ر  اهلَل الَعظ يَم  " ، و"اغفر لي ربِّ " قول وِّ ف  تَغ  أس 

َو، الَحيُّ  ي اَل إَلَه إالَّ ه  ذ  وب  إَليه  الَّ ، َوأت   د  ر  ال يَ  ساعاٌت هلل فإنَّ  ،  "الَقيُّوم 

 .سائًل فيها 

َّبي الص   -3 ر تنو   = اعاتالط   أهم  ومن أفضل القربات هي : ملسو هيلع هللا ىلصلة على الن

َدًة  " :ملسو هيلع هللا ىلص، قال ألمراير وتيس   درالص  وتشرح  القلب ى َعَليَّ واح  من َصلَّ

ًرا ى اهلل  عليه َعش   ." َصلَّ

الحات: الباقيات   -4  وال اله إال اهلل، سبحان اهلل ، والحمد هلل ، " وهيالص 

ها باقية لصاحبها يت بذلك ألن  ، سم  "  باهللقوة إال   واهلل أكرب ، وال حول وال

 =  باهللحول وال قوة إال   الو، صينَح  حصنٌ =  ل إله إال اهللف، غير زائلة

 . ةالجن  من كنوز  نٌز كَ 
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تك، وخص  عاء بالد   اهللل إلى تبت   عاء:الد    -5 ، لذلك وقًتاص لنفسك وألمَّ

 هلل ، وطاعةٌ للهم   در وتفريٌج للص   ، فيه انشراٌح ةٌ وعبودي   عاء عبادةٌ فالد  

  :▐، قال ألمره وامتثاٌل 

َباَدت ي ﴿ وَن َعن  ع  ب ر  تَك  يَن َيس  ذ  م  إ نَّ الَّ ب  َلك  تَج  ون ي َأس  ع  م  اد  َوَقاَل َربُّك 

وَن َسيَ  ل  خ  ينَ د  ر   ﴾ .َجَهنََّم َداخ 

 

دقات  َماَعة  الَخام َسة: الصَّ ل   اإل 

 ،ة المالاك وعبودي  وإي   ،اولو بالقليل جدً ا يوميً دقة احرص على الص     

، وابتعد الن اس فيه عن اتالمادي   طغت فيه ، ونحن يف زمنٍ فالمال فتنةٌ 

ماواتشريعة  ببذل يكون  غيانمن هذا الط  خلص الت  ، وربِّ األرض والس 

م  ﴿ :▐ ، قالواإلنفاق المال ه  َفأ وَلئ َك ه  س  حَّ نَف  وَق ش  َوَمن  ي 

ونَ  ل ح  ف  م   ح فقد أفلح .من الشُّ  مَ ل  ﴾، فمن َس  ال 
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اد َسة:   َماَعة  السَّ ل   اميَ الصِّ اإل 

ع  احرص على صيام    عب اإليمان، وأجلِّ خصال  فهو التطوُّ من أعظم ش 

د   ، البيض من كل شهر االثنين والخميس والثلثة أيامٍ صيام فاحرص على  ،التعبُّ

اك وإي   ،ماتعن المحر   لسانكوإذا صمت فليصم سمعك وبصرك و

 . صومكفسد فتوالمعاصي 

 

اب َعة:   َماَعة  السَّ ل   مل  الع  اإل 

ته معرفوال طريق إلى  ، بالعلمف على دينك فاإلسلم ال يكون وال يقوم إال  تعر  

، فمن سلك طريق العلم بلغ الغاية والوصول إليه إال   ▐  بالعلم

 المنشودة.

احرص على قراءهتا  ،تناسب المقام أقرتح عليك مجموعة كتٍب لذا  

 :ارها وتكرارها مرارً وتدب  
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 راساتصدار مركز تفسير للد  إ ،لقرآن الكريماتفسير المختصر يف  -1

ة  سهيل لعلومالت   : ، ولمن قطع شوًطا يف العلم أنصحه بكتابالقرآني 

 . ♫ البن جزي نزيلالت  

 . ملسو هيلع هللا ىلصيف أحاديث سيد المرسلين  :الحينرياض الص   -2

 . ملسو هيلع هللا ىلص خير المرسلينسيرة يف  حيق المختوم:الر   -3

 يف أعمال القلوب .  :واءاء والد  الد   -4

 يف الفقه اإلسلمي . كتاب الفقه المنهجي، أو  الفقه الميسر: -5

 . يف اآلداب واألخلق :مختصر منهاج القاصدين -6

 

َماَعة  الثَّامنة: محاسبة الن  اإل     فس ل 

هذه يف عمال األ ة من أهم  المحاسبة اليومي  ف ،حاسبحاسب نفسك قبل أن ت     

بة محاس ومن اعتاد ،على تقصيرك والمعاتبة م نفسك المحاسبةز  ل  فأالخلوة، 

 :بقوله هذا إلى القرآن أرشد وقد حًقا. نفسه فهو البصير الفائز
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َها ﴿  ينَ  َياَأيُّ ذ  وا آَمن وا الَّ ق  ر   اهللَ  اتَّ َتن ظ  ٌس  َول  َمت   َما نَف  وا ل َغدٍ  َقدَّ ق   َخب يرٌ  اهللَ  إ نَّ  اهللَ  َواتَّ

ونَ  ب َما َمل  اب عن  -فيه لين –مشهور  أثر ويف ذلك ﴾ َتع   :◙عمر بن الخط 

ب وا "
م   َحاس  َسك  َحاَسب وا، َأن   َقب َل  َأن ف  ن وا ت  م   َوز  َسك  وَزن وا، َأن   َقب َل  َأن ف  َون   َفإ نَّه   ت   َأه 

م   َساب   ف ي َعَلي ك  ح  ب وا َأن   َغًدا، ال 
َحاس  م   ت  َسك  مَ  َأن ف  يَو  ن وا ، ال  ض   َوَتَزيَّ َعر  ، ل ل  بَر   األَك 

َمئ ذٍ  ونَ  َيو  َرض  ع  َفى ال ت  م   َتخ   . " َخاف َيةٌ  م ن ك 

 

ى باألخلق   َعة: تحلَّ َماَعة  التَّاس  ل   اإل 

فاألخلق الحسنة امتثاٌل لتقويم أخلقك،  رك واعتكافك فرصةً ج  َح اجعل    

نفال، ورسوله اهللألمر  ديُّ ٍق  بل ت  ل  ، لذا كمحكمٍة بغير قاضٍ و مرٍ ثَ  بل شجرةٍ ك خ 

  :▐ قال

لَة َتن َهى َعن  ﴿ لَة إ نَّ الصَّ نَكرَوَأق م  الصَّ م  َشاء َوال  َفح  ة األم  ل يف حال والمتأم   ،﴾ال 

 :  ♫ ؛ قال شوقي بامتيازٍ َمَتها أزمٌة أخلقيةٌ َأزاليوم يجد أن 

صيب القوم  يف أخلق هم  فأق م  عليهم مأَتًما وعويل *    *    * وإذا أ 
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 فاحرص على اآليت: 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،الكلمبشاشة الوجه، وطيب بوجة معاشرة الز    -1

كم "  كم ألهل يخير  كم ألهل ه وأنا خير   ."خير 

 والجفاء.ر لهم التنك  اس بالحفاوة والوفاء، وترك معاشرة الن    -2

واضع ن، والت  ، وإحسان الظ  صدق الحديث، وأداء األمانة، والنصيحة -3

 .ركب  وترك الت  

، عن أمراض الل   البعد -4 سان بأنواعها: ) الكذب، والغيبة، والنميمة

عن... والشتم  (.والل 

عن مداخل  البعد ، وابتعد كل  اهللم ا حر  عم  بصرك  احرص على غض    -5

 يطان . الش  
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 م:تقد   لصة ماخ   

فاركل بل ، خالقكمن  رتبلك لتق فهي فرصةٌ  يف عزيمتك، اكن جادًّ   -1

 لهيك عن هدفك ومقصودك.ما ي   رحمٍة كل  

، فإن جماعةٍ يها يف تها، واحرص عللة الفريضة يف وقص  ظ على حاف -2

 ر فمع أهل بيتك .يتيس  لم 

ة ، واجعلها كالواجب بالن  ركعة( 12) واتبنن الر  على الس  حافظ   -3 سب

 .لك 

 ،ت الظروفمهما كان هرتكمن القرآن، وال ت يومٍي  حافظ على وردٍ  -4

 .شيءٍ  مه على كلِّ وقدِّ 

واجعل لسانك  باح والمساء،الص   أذكار ةً خاص   ،ذكارحافظ على األ -5

 .▐ بذكر اهلل دائًما ارطبً 

 ا.ص لذلك وقتً تك، وخص  عاء لنفسك وألم  حافظ على الد   -6

فلها أثٌر عظيٌم ستجده بعد  ،جًدا القليلدقة ولو بالص  حافظ على  -7

 .حين
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حرم ال تَ وصلة الوتر، و، يلقيام الل  حى، وصلة الض  على  حافظ -8

 العظيم. نفسك هذا األجر

ع  صيامحافظ على  -9 واأليام ثنين والخميس ة صيام االخاص   التطو 

 البيض.

م  - ايسيًر  كان ولو –رعي حافظ على مقداٍر من العلم الش   -10  لتتعل

 أمور دينك.

 ط يف ذلك . وال تفر   دقيقةً  احرص محاسبة نفسك محاسبةً  -11

 .مكارم األخلق حلي بعلى الت   نفسك جاهد  -12

 

 تاًما :خ   

ما استطعتم كوا به تمس   مماذكرته لك اتيَ لَ ض  وايت الف  وأخ إلى أخويت األحباب   

راب فهما أساس عام والش  الط  على  معليه كحرصك وا، واحرصإلى ذلك سبيًل 

الوصايا  هذهوا فالزم .القلبة صح   كرته أساسوما ذ، الجسدة صح  

  من أهم  وقات وعدم ترتيب األولوياتتضييع األ أن   واواإللماعات، واعلم
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تات  المثب  من أعظم  اعاتالط  المحافظة على  أن  قصير، ووالت   فريطالت   أسباب

 على الهداية .

 : رواوتدبَّ  

، َعن  (3846) يف سننه ماجه، وابن (24498) أحمد يف مسنده أخرج اإلمام  -1

ى ڤَعائ َشَة   َصلَّ
 
وَل اهلل َمَها، ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرس  َعاَء :  َعلَّ مَّ  "َهَذا الدُّ الله 

 ، َلم  ت  م ن ه  َوَما َلم  َأع  ، َما َعل م  ل ه  ل ه  َوآج  ه  َعاج  لِّ َخي ر  ك  َك م َن ال  َأل  إ نِّي َأس 

مَّ  ، الله  َلم  ، َوَما َلم  َأع  ت  م ن ه  ل ه  َما َعل م  ل ه  َوَآج  ، َعاج  ه  لِّ رِّ ك  وذ  ب َك م َن الشَّ َوَأع 

َك م ن  َخي ر  َما َأل  َم ،  إ نِّي َأس  ى اهلل  َعَلي ه  َوَسلَّ ٌد َصلَّ َحمَّ َك َوَنب يَُّك م  َسَأَلَك َعب د 

َجنََّة َوَما  َك ال  َأل  مَّ إ نِّي َأس  َك َونَب يَُّك، الله  وذ  ب َك م ن  َشرِّ َما َعاَذ م ن ه  َعب د  َوَأع 

وذ  ب َك م َن النَّار   ٍل َأو  َعَمٍل، َوَأع  َب إ َلي َها م ن  َقو  ٍل َأو  َقرَّ َب إ َلي َها م ن  َقو  َوَما َقرَّ

يه  ل ي َخي ًرا ض  لَّ َقَضاٍء َتق  َعَل ك  َك َأن  َتج  َأل   . " َعَمٍل ، َوَأس 

عن عبد   وصححه جمٌع من أهل العلم، (،5090أبو داود يف سننه ) أخرج -2

عو ك َك َتد  ، إنِّي َأسمع  ه قال ألبيه: يا َأبت  حمن  بن  أبي َبكرَة، أنَّ لَّ َغداٍة: الرَّ

همَّ عاف ني يف بََصري، ال  " عي، اللَّ همَّ عاف ني يف َسم  همَّ عاف ني يف بََدين، اللَّ اللَّ
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:" إلَه إالَّ أنَت  سي، وَتقول  م  ، وَثلًثا حين ت  صب ح  ها َثلًثا حين ت  عيد   " ، ت 

همَّ إنِّي َأعوذ  بَك  ، اللَّ همَّ إنِّي َأعوذ  بَك م َن الكفر  والفقر  م ن َعذاب  الَقرب ،  اللَّ

سي م  صب ح  َثلًثا، وَثلًثا حين ت  ها حين ت  عيد  . قال: نَعم  يا "ال إلَه إالَّ أنَت، ت 

ت  النَّبيَّ  ع  ، إنِّي سم  نَّت ه. قال: وقال  ملسو هيلع هللا ىلصب نيَّ بُّ أن  َأسَتنَّ بس  ح  ، فأ  عو هب نَّ َيد 

 : ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيُّ 

همَّ رحمتََك َأر   " : اللَّ فَة َدَعوات  الَمكروب  سي َطر  ني إلى نف  جو، فل َتك ل 

ه، ال إلَه إالَّ أنَت   . " َعيٍن، وَأصل ح  لي شأ ين كلَّ

يٍد ( يف صحيحهما، 2572( ومسلم )5640أخرج البخاري ) -3 عن َأب ي َسع 

َرَة  َري  يِّ وَأب ي ه  ر  د  خ  ل َم  "َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َعن  النَّب يِّ ڤال  س  م  يب  ال  َما ي ص 

، َحتَّى  م ن  نََصٍب، َواَل  ٍن، َواَل َأًذى، َواَل َغمٍّ ز  ، َواَل ح  َوَصٍب، َواَل َهمٍّ

َر اهلل  ب َها م ن  َخَطاَياه   َها إ الَّ َكفَّ َشاك  َكة  ي  و   . " الشَّ

 

 تَّبعونَّهللام َّت
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َّ

 ِهلغرِي ونصيحًة لنفسِه ًةَرتذِك اَهَعَمَج

 ارفّ ه  الَغبَِّر َوْفي َعاِجالرَّ

ارّعن َشاِزان َمَبْعَش
(1)

 

 بنان(ل-إمام وخطيب مسجد الِكيْخَيا  )صيدا

 هـ1442مجادى الثانية  1فجر اخلميس 
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