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برنامج الغر يف أيام العشر      
     

  مقَدمةٌ
، وراِزِق كُلِّ مرزوٍق ، الْحمد للَِّه خاِلِق كُلِّ مخلُوٍق 

وركَّب ِفيِه الْعقْلَ ، أَنشأَ اآلدِمي ِبالْقُدرِة ِمن ماٍء مدفُوٍق 
  .يدعو ِإلَى مراعاِة الْحقُوِق 

وقسيقِْضي وا يلَى مع هدمأَح ،غا يِمم وقشا يمو م
 ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، تمحدقَِد ازو لَهسأَر

فَدمغَ ِبحقِِّه أَهلَ الزيِغ ، سوق الْباِطِل ِفي أَروِج سوٍق 
 صلَّى اللَّه علَيِه وعلَى آِلِه ما هب الْهواُء، وأَرباب الْفُسوِق 
 وقرِت الْبعلَموِق، وبالْفَار رميِق وعدلَى الصعلَى . وعو

وعلَى عِلي ، عثْمانَ الصاِبِر ِمن الشهادِة علَى مر الْمذُوِق 
وقاوالرو فرخالز ها غَرا فَمينطَلِِّق الدم.  

ني مـن   هل ترغب يف حتصيل املالي    ... أخي يف اهللا  
هل تطمع يف مغفرة الذنوب وتكفري السيئات       ...احلسنات ؟ 

هل تـشتهى بيوتـاً     ... هل ترجو رمحة بارى الربيات؟    ...؟
  وقصوراً وحوراً يف اجلنات؟
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برنامج الغر يف أيام العشر      
فسأدلك علـى الطريـق أخـي يف    ...إن أردت ذا    

من التزم به ابتغاء وجه ربـه       ، بعرض  برنامج إسالمي   ...اهللا
وحظـي  ، م أيام الشهور   يف أعظ  نال أعظم األجور  ، العلى  

ويف اآلخرة له نعيم مقـيم يف       ، برمحة الرحيم ومغفرة الغفور   
  .اجلنة وحور

  :واآلن مع هذا الربنامج
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برنامج الغر يف أيام العشر      
  :ترديد األذان خالصا من قلبك    

          ـنطَّاِب، عِن الْخب رمِن عاِصِم بِن عفِْص بح نفع
الَ رسولُ اِهللا صلَّى    قَ: أَِبيِه، عن جدِه عمر بِن الْخطَّاِب، قَالَ      

  لَّمسِه ولَيذِّنُ  : " اُهللا عؤفَقَالَ     : ِإذَا قَالَ الْم ،راُهللا أَكْب راُهللا أَكْب
كُمدقَالَ     : أَح ثُم ،راُهللا أَكْب رِإلَّا اُهللا،      : اُهللا أَكْب أَنْ لَا ِإلَه دهأَش

أَشـهد أَنَّ محمـدا     : ، ثُم قَالَ  أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اهللاُ     : قَالَ
حـي  : أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللا، ثُم قَالَ: رسولُ اِهللا قَالَ  

حـي  : لَا حولَ ولَا قُوةَ ِإلَّا ِباِهللا، ثُم قَالَ       : علَى الصلَاِة، قَالَ  
اُهللا أَكْبر : ةَ ِإلَّا ِباِهللا، ثُم قَالَلَا حولَ ولَا قُو  : علَى الْفَلَاِح، قَالَ  

لَا ِإلَـه ِإلَّـا اُهللا،   : اُهللا أَكْبر اُهللا أَكْبر، ثُم قَالَ: اُهللا أَكْبر، قَالَ  
  (١)"لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا ِمن قَلِْبِه دخلَ الْجنةَ : قَالَ

  :ؤذنمث قول الدعاء املأثور عند مساع الشهادتني من امل* 
فعن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، عن رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا          

من قَالَ ِحني يسمع الْمؤذِّنَ أَشهد أَنْ       «: علَيِه وسلَّم أَنه قَالَ   
                              

  )٣٨٥( رواه مسلم  )١(
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برنامج الغر يف أيام العشر      
               ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه ِريكلَا ش هدحِإلَّا اُهللا و لَا ِإلَه

ت ِباِهللا ربا وِبمحمٍد رسولًا، وِبالِْإسلَاِم ِدينا، غُِفر لَـه          رِضي
هب(٢) (١)»ذَن  

                              
  )٣٨٦( رواه مسلم )١(

أَي صوته أَو أَذَانـه أَو قَولَـه،   ) » من قَالَ ِحني يسمع الْمؤذِّنَ   «)  (٢
             هدهـشت عمـسي ِبِه ِحني ادركُونَ الْملُ أَنْ يمتحي وهو ،رالْأَظْه وهو

ه ِإلَّا اللَّه، وهو أَنـسب،      لَا ِإلَ : الْأَولَ أَِو الْأَِخري، وهو قَولُه آِخر الْأَذَانِ      
    عمسى ينعكُونَ مأَنْ ي ِكنميوِد      : وقْـصا ِفي الْمِرحيكُونَ صفَي ،ِجيبي

وأَنَّ الظَّاِهر أَنَّ الثَّواب الْمذْكُور مترتب علَى الِْإجابِة ِبكَماِلها مع هِذِه           
  ِلأَنَّ قَوِة، واديـةُ       الزابالِْإج هفُوتا يمباِء الْأَذَاِن رِة ِفي أَثْنادهِذِه الشكَه لَه

منفَِردا : أَي) أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده      . (ِفي بعِض الْكَِلماِت الْآِتيةِ   
وأَنَّ محمـدا   (ادةُ تأِْكيٍد   ِفي ذَاِتِه وِصفَاِتِه ِزي   ) لَا شِريك لَه  (ِبوحداِنيِتِه  

هدبع (        ـِةوِبيبِة الررضا ِلحعاضوتِة ووِديبا ِللْعارِإظْه همقَد) ـولُهسرو (
أَظْهره تحدثًا ِبالنعمِة، وِفيِهما ِإشارةٌ ِإلَى الرد علَى النصارى والْيهوِد،          

 ِفيِهما ِلِلاخِتصاِص، والْمراد ِبِهما الْفَرد الْكَاِملُ الْموصـوف         والِْإضافَةُ
ِبربوِبيِتِه وِبجِميِع قَضاِئِه وقَـدِرِه،     : تمِييز أَي ) رِضيت ِباللَِّه ربا  (ِبِهما  
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برنامج الغر يف أيام العشر      
أَنَّ : فعن جاِبِر بِن عبـِد اللَّـهِ      :مث سؤال اهللا الوسيلة للنىب    *    

من قَالَ ِحني يسمع    : " رسولَ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ      
دـِة آِت         : اَءالنالَِة القَاِئمالصِة، وامِة التوعِذِه الده بر ماللَّه

محمدا الوِسيلَةَ والفَِضيلَةَ، وابعثْه مقَامـا محمـودا الَّـِذي      
  (١)" وعدته، حلَّت لَه شفَاعِتي يوم الِقيامِة 

                                                   
ي مربيـا وماِلكًـا   فَِإنَّ الرضا ِبالْقَضاِء باب اللَِّه الْأَعظَم، وِقيلَ حالٌ أَ        

ِبجِميِع ما أُرِسلَ ِبِه وبلَّغـه      : أَي) " وِبمحمٍد رسولًا (وسيدا ومصِلحا   
ِبجِميـِع أَحكَـاِم    : أَي) وِبالِْإسلَاِم(ِإلَينا ِمن الْأُموِر اِلاعِتقَاِديِة وغَيِرها      

   اِمِر والْأَو لَاِم ِمناِهي  الِْإسوا(النا  : أَِي) ِدينادِقيا أَِو انِتقَاداع .   ـنقَالَ ابو
: فَقَـالَ ؛ ما سـبب شـهادِتك   : الْجملَةُ اسِتئْناف كَأَنه ِقيلَ : الْملَِك

أِْخِري وأَما ما ذَكَره ابن حجٍر ِمن تقَدِم وِبالِْإسلَاِم ِدينا وت         . رِضيت ِباللَّهِ 
وِبمحمٍد رسولًا فَمخاِلف ِلِروايِة أَصِل الِْكتاِب علَى ما ِفـي النـسِخ            
الْمصححِة ِإلَى مطَابقٍَة ِللدرايِة أَيضا فَِإنَّ حصولَ الِْإسلَاِم ِإنما يكُـونُ           

مرقاة املفـاتيح  (ِمن الصغاِئِر : يأَ) غُِفر لَه ذَنبه(بعد تحقُِّق الشهادتيِن    
  ))٥٦٢/ ٢(شرح مشكاة املصابيح 

  )٦١٤(رواه البخاري  )١(
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برنامج الغر يف أيام العشر      
     

  :مث الدعاء بني األذان واإلقامة* 
 أن رسـول اهللا  رِضي اُهللا عنـه فعن أنس بن مالك     

   لَّمسِه ولَيلَّى اهللا عـةُ لَـا   «:  قال صالِْإقَامالْأَذَاِن و نياُء بعالد
در(٢)  (١)» ي  

                              
  )٢٦٥: صحيح الترغيب: صحيح)(١(

  

  : قال العالمة ابن عثيمني) (٢
والدعاء بني األذان واإلقامة ال يرد كل األمة تقول اللهم آت حممـدا             

ت أن يؤيت حممد الوسـيلة      الوسيلة وأمة حممد جديرة بإذن اهللا إذا دع       
أن يقبل اهللا منها وهلذا قال أرجو أن كون أنا هو إذن ينبغي لنـا إذا                
مسعنا املؤذن أن نقول مثل ما يقول حىت لو كنا نقرأ نقطـع القـراءة             
وجنيب املؤذن وإذا فرغنا نقبل على القراءة واختلف العلماء رمحهـم           

ذن فقال شيخ اإلسـالم  اهللا فيما إذا كان اإلنسان يصلي هل يتابع املؤ   
ابن تيمية رمحه اهللا نعم ولو كنت تصلي ألن األذان ذكـر ال يبطـل       
الصالة والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل            
ما يقول وال يستثن حاال من األحوال ولكن أكثر العلماء يقولون إذا            
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برنامج الغر يف أيام العشر      
   

ا واألذان  كنت تصلي ال جتب املؤذن ألن الصالة فيها شغل خاص           
طويل يشغلك كثريا عنها ولكن لو عطست وأنت تصلى فقل احلمد           
هللا ما يف مانع ألا كلمة واحدة ال تشغلك عن الصالة أمـا إجابـة               
املؤذن طويلة فال جتب املؤذن ولكن إذا فرغت من الـصالة فأجـب          
املؤذن ألنك سكت اشتغاال بصالتك كذلك إذا كنت على قـضاء           

 فال جتبه ألن هذا ذكر لكن إذا فرغت وخرجت          احلاجة وأذن املؤذن  
من املرحاض أجب وقيل بل جييبه بقلبه لكن هذا فيـه نظـر لقـول      
الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول واملتابعـة بالقلـب     
ليست قوال كذلك لو مسعت عدة مؤذنني فهل جتيب كـل مـؤذن؟             

دأ الثاين قبـل أن     نقول إذا كانوا يؤذنون يف صوت واحد مبعىن أن يب         
يتم األول فانشغل باألول وال عليك بالثاين أما إذا مسعت الثاين بعـد             
انتهاء األول فتابعه ألنه خري وهو داخل يف عموم قول الرسول صـلى    
اهللا عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول لكن العلماء رمحهم اهللا قيدوا هذا             

ذلك مسع أذانـا  فيما لو مل يكن قد صلى فإن كان أذن وصلى مث بعد      
قالوا فال جيبه ألنه غري مدعون ذا األذان هو أدى ما فرض عليه فـال    
حيتاج أن يتابع املؤذن ولكن يف هذا القول نظر ألنه خمالف لعموم قول        
النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن             
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برنامج الغر يف أيام العشر      
  :مث الوضوء للصالة*    

قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا   : فعن عثْمانَ بِن عفَّانَ، قَالَ    
 سِه ولَيعلَّم :» ِمن اهطَايخ تجروَء خضالْو نسأَ فَأَحضوت نم

  (٢) (١)»جسِدِه، حتى تخرج ِمن تحِت أَظْفَاِرِه

                                                   
ان نقول إنه غري مدعو     ومل يستثن شيئا وقوهلم إنه غري مدعو ذا األذ        

به اآلن لكن يف املستقبل البد أن يدعى للصالة واألمر هنا سهل نقول         
أجب املؤذن ولو كنت قد صليت وأنت على خري وال يضرك شـيء             

  )٣٨-٣٧/ ٥(شرح رياض الصاحلني (واهللا املرفق 
  )٢٤٥(رواه مسلم )١(

فيـة  بضم الواو، والفـاء لتفـسري كي    ) فأحسن الوضوء : (قوله)   (٢
الوضوء على أحسن وجه مبراعاة سننه وآدابه، واملعىن من أراد الوضوء          

هو حممول على احلقيقة بنـاء      ) خرجت خطاياه . (وشرع فيه فأحسنه  
على أن اخلطايا جواهر متعلقة ببدن اإلنسان تتصل به وتنفصل عنـه،      

الظاهر محلـه   : ال أعراض كما قيل، قال السيوطي يف قوت املغتذي        
 مث حقق ذلك بأحاديث تدل على أن الذنوب جـواهر           على احلقيقة، 

وأجسام، ووافقه شيخنا يف شرح الترمذي، لكن جعله السيوطي من          
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برنامج الغر يف أيام العشر      
    مث الدعاء بعد الوضوء :  

صلَّى قال رسول اهللا    :  قال رِضي اُهللا عنه  وعن عمر  
  لَّمسِه ولَيدٍ   : " اهللا عأَح ِمن كُما ِمنِلغُ    مبأُ فَيضوتي - 

أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّـا      :  الْوضوَء ثُم يقُولُ   -أَو فَيسِبغُ   
 ابوأَب لَه تِإلَّا فُِتح ولُهسراِهللا و دبا عدمحأَنَّ ماُهللا و

  (١)" الْجنِة الثَّماِنيةُ يدخلُ ِمن أَيها شاَء 

  :بعد الوضوءمث السواك * 

                                                   
. عامل املثال، وعندنا ينبغي تفويض أمثال هذه األمـور إىل اهللا تعـاىل      

. هو متثيل وتصوير لرباءة البدن عن الذنوب وجماز عن غفراـا     : وقيل
علماء خصصوها بالصغائر املتعلقة حبقوق     مث الظاهر عموم اخلطايا، وال    

. اهللا للتوفيق بني األدلة، فإن منها ما يقتضي اخلصوص كمـا سـيأيت    
) حىت خترج من حتت أظفاره    . (أي مجيع بدنه أو أعضائه    ) من جسده (

مرعاة املفاتيح شرح مـشكاة  . (أي مثالً، واألظفار مجع ظفر بضمتني   
  ))٥/ ٢(املصابيح 

  )٢٣٤(رواه مسلم ) ١(
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برنامج الغر يف أيام العشر      
صلَّى اهللا علَيـِه    فعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب           

لَّمسقَالَو  :»باةٌ ِللرضرةٌ ِللْفَِم مرطْهم اكو(٢)  (١)»الس  

                              
   )٢٠٩: صحيح الترغيب: صحيح(  )١(

  

بفتح امليم وكسرها لغتان، والفـتح      ) السواك مطهرة للفم  : (قوله) (٢
أفصح، والكسر أشهر، وهو كل آلة يتطهر ا، والسواك مبعىن العود           
الذي يدلك به األسنان، الشك يف كونه آلة لطهـارة الفـم مبعـىن              

املراد أنه آلة لرضـا     بفتح ميم وسكون راء، و    ) مرضاة للرب . (نظافته
مطهرة ومرضـاة   : اهللا تعاىل، باعتبار أن استعماله سبب لذلك، وقيل       

بفتح ميم كل منهما مصدر مبعىن اسم الفاعـل، أي مطهـر للفـم،             
. ومرٍض للرب، أومها باقيان على املصدرية أي سبب للطهارة والرضا         

قـال  . أن يكون مرضاة مبعىن املفعـول أي مرضـى للـرب          وجاز  
استعمال العـود ال    : واملناسب ذا املعىن أن يراد بالسواك     : السندهي

إن اسم السواك قـد يـستعمل مبعـىن    : نفس العود، إما على ما قيل     
استعمال العود أيضاً، أو على تقدير املضاف، مث ال خيفى أن املـصدر          
إذا كان مبعىن اسم الفاعل يكون مبعىن اسم الفاعل من ذلك املصدر ال          

 أن يكون ههنا مطهرة ومرضاة مبعىن طاهر وراض ال          من غريه، فينبغي  



 

 

 

  

  

١٢  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
مث الذهاب لصالة اجلماعة ىف املسجد وذلـك يف         *    

  :اخلمس صلوات
       لَيلَّى اهللا عص ِبيِن النةَ عامأَِبي أُم نقَالَ  فع ،لَّمسِه و :

من مشى ِإلَى صلَاٍة مكْتوبٍة ِفي الْجماعِة، فَِهي كَحجـٍة،          «
   (١)»ومن مشى ِإلَى صلَاِة تطَوٍع فَِهي كَعمرٍة تامٍة

     هناُهللا ع ِضيةَ رريرأَِبي ه نوع :   ِبيِن النصـلى   -ع 
ن غَدا ِإلَى الْمسِجد أَو راح، أَعد       م«:  قَالَ -اهللا عليه وسلم    

احر ا أَوا غَدالً كُلَّمزِة ننِفي الْج (٢)»اُهللا لَه   
قَالَ رسولُ : وعن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اُهللا عنه قَالَ

من صلَّى ِهللا أَربِعني يوماً ِفي «: - صلى اهللا عليه وسلم -اِهللا 

                                                   
مبعىن مطهر ومرض، وال معىن لذلك فليتأمل، مث املقصود من احلديث،           

مرعاة املفـاتيح شـرح      (.الترغيب يف استعمال السواك وهذا ظاهر     
  ))٨٣-٨٢/ ٢(مشكاة املصابيح 

  ")٦٥٥٦"اجلامع صحيح:  حسن (  )١(
  

  )متفق عليه(  )٢(
  



 

 

 

  

  

١٣  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
براَءةٌ ِمن :  يدِرك التكِْبريةَ اُألولَى، كُِتبت لَه براءتاِنجماعٍه   

  (٢) (١)»الناِر، وبراءةٌ ِمن النفَاِق

                              
  )٤٠٩:صحيح الترغيب: ريهحسن لغ(  )١(

  

) ِفي جماعةٍ (ولَيلَةً  : أَي) أَربِعني يوما (خاِلصا  : أَي) من صلَّى ِللَّهِ  () (٢
ظَاِهرها التكْـِبريةُ   ) : التكِْبريةَ الْأُولَى (حالٌ  ) : يدِرك(متعلِّق ِبصلَّى   : 

   اِم، فَاحالِْإم عةُ مِرِمييحالت   دِدي ِعنقْتةَ ِللْمِرِمييحةَ التكِْبريلَ التمشلَ أَنْ تمت
لُحوِق الركُوِع، فَيكُونُ الْمراد ِإدراك الصلَاِة ِبكَماِلها مع الْجماعـِة،          

)  ِمن النـارِ   براَءةٌ: كُِتب لَه براَءتانِ  . (وهو يِتم ِبِإدراِك الركْعِة الْأُولَى    
قَالُ   : أَيا يهاةٌ ِمنجنو لَاصبِ   : خيالْعِن ويالد ِمن ِرئب :  لُصاَءةٌ (خربو

يؤمنه ِفي الدنيا أَنْ يعملَ عملَ الْمناِفِق       : أَي: قَالَ الطِّيِبي ) : ِمن النفَاقِ 
اِص، وِفي الْآِخرِة يؤمنه ِمما يعذَّب ِبِه الْمناِفق        ويوفِّقُه ِلِعلِْم أَهِل الِْإخلَ   

ِبأَنَّ الْمناِفِقني ِإذَا قَاموا ِإلَى الـصلَاِة       : ويشهد لَه ِبأَنه غَير مناِفٍق يعِني     
يح مرقـاة املفـات  (قَاموا كُسالَى، وحالُ هذَا ِبِخلَاِفِهم قَالَه ابن حجر      

  ))٨٨٠/ ٣(شرح مشكاة املصابيح 



 

 

 

  

  

١٤  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
فإن صليت الصبح يف مجاعة مث قعدت تذكر اهللا حىت تطلع           *    

، الشمس مث صليت ركعتني كانت لك كأجر حجة وعمرة          
  ::  التام يوم القيامةوأنت يف ذمة اهللا وهنيئاً لك بالنور

قَـالَ  :  قَالَ - رضي اهللا عنه     -فَعن أَنِس بِن ماِلٍك     
من صلَّى الْغداةَ ِفي    : " - صلى اهللا عليه وسلم      -رسولُ اِهللا   

جماعٍة، ثُم قَعد يذْكُر اَهللا حتى تطْلُع الشمس، ثُـم صـلَّى            
تامـٍة  ، تامٍة تامٍة   ، جِر حجٍة وعمرٍة    كَانت لَه كَأَ  ، ركْعتيِن  

"(١)  
بعثَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه : وعن أَِبي هريرةَ قَالَ

يا : وسلَّم بعثًا فَأَعظَموا الْغِنيمةَ، وأَسرعوا الْكَرةَ، فَقَالَ رجلٌ       
 بعثًا قَطُّ أَسرع كَرةً، ولَا أَعظَـم ِمنـه          رسولَ اللَِّه، ما رأَينا   

أَلَا أُخِبركُم ِبأَسرع كَرةً ِمنه،     «: غَِنيمةً ِمن هذَا الْبعِث، فَقَالَ    
           ثُـم ،ـوَءهضو نسِتِه فَأَحيأَ ِفي بضولٌ تجةً؟ رغَِنيم ظَمأَعو

                              
  ")٣٤٠٣"الصحيحة: صحيح(  )١(

  



 

 

 

  

  

١٥  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
ى ِفيِه الْغداةَ، ثُم عقَّـب ِبـصلَاِة        تحملَ ِإلَى الْمسِجِد فَصلَّ      

  (١)»الضحوِة، فَقَد أَسرع الْكَرةَ، وأَعظَم الْغِنيمةَ
سِمعت جندب بن عبِد    : وعن أَنِس بِن ِسِريين، قَالَ    

لَّى من ص «: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      : اِهللا، يقُولُ 
الصبح فَهو ِفي ِذمِة اِهللا، فَلَا يطْلُبنكُم اُهللا ِمن ِذمِتـِه ِبـشيٍء           

منهاِر جِفي ن هكُبفَي ِركَهد(٢)» فَي  
قَالَ رسولُ :  قَالَ- رضي اهللا عنه -وعن أَِبي هريرةَ 

يُء ِللَّـِذين  ِإنَّ اَهللا لَيـضِ : " - صلى اهللا عليه وسـلم    -اِهللا  
" بنوٍر ساِطٍع يوم الِْقيامِة     ، يتخلَّلُونَ ِإلَى الْمساِجِد ِفي الظُّلَِم      

(٣)  

فإن صليت الصبح يف مجاعة والعشاء يف مجاعة فكأمنا قمت * 
  :الليل كله

                              
  ")٢٥٣١"الصحيحة: صحيح) (١(
  )٦٥٧( رواه مسلم )٢(
  )٣١٧"صحيح الترغيب: صحيح لغريه) (٣(

  



 

 

 

  

  

١٦  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
مسعـت  :  قـال رِضي اُهللا عنهفعن عثمان بن عفان       

من صلَّى الِْعـشاَء    «:  يقول   مصلَّى اهللا علَيِه وسلَّ   رسول اهللا   
ِفي جماعٍة فَكَأَنما قَام ِنصف اللَّيِل، ومن صلَّى الصبح ِفـي           

لَ كُلَّهلَّى اللَّيا صمٍة فَكَأَناعم(٢)  (١)»ج  

                              
  )٦٥٦( رواه مسلم  )١(

وهذا فضل عظيم يعين كأنك قائم الليل كله وأنت يف فراشك إذا        ) (٢
يف مجاعة وقال صلى اهللا عليه وسلم       صليت الفجر يف مجاعة والعشاء      

كما يف حديث أيب هريرة لو يعلمون ما يف العتمة وصـالة الفجـر              
ألتومها ولو حبوا العتمة هي العشاء والفجر معروف لو يعلمون مـا            
فيهما من األجر والثواب ألتومها حيبون على األرض كما حيبو الصيب           

يعده أليب هريـرة    ملا فيهما من األجر العظيم وكذلك احلديث الذي         
أيضا أن أثقل الصلوات على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ألن           
املنافقني يصلون رياء ومسعه وصالة العشاء والفجر ظلمة ال يشاهدون          
فهم يأتون إليهما كرها لكن الظهر والعصر واملغرب يأتون ألن الناس           

 والعـشاء   يشاهدوم فهم يراءون الناس وال يذكرون اهللا إال قلـيال         
والفجر ما فيهما مراءاة ألا ظلمة ويف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم            



 

 

 

  

  

١٧  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
    احملافظة على السنن والنوافل:  

 والسنن مؤكدة وغري مؤكدة: 
      حـديث  أما السنن املؤكدة فهى املذكورة يف  

حدثَِني عنبسةُ بن أَِبـي     : عمِرو بِن أَوٍس، قَالَ   
سفْيانَ، ِفي مرِضِه الَِّذي مات ِفيـِه ِبحـِديٍث         

: سِمعت أُم حِبيبـةَ، تقُـولُ     : يتسار ِإلَيِه، قَالَ  
: سِمعت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، يقُولُ   

                                                   
مل تكن توجد أنوار وال سرج فال يشاهدهم أحد فيكون حـضورهم            
العشاء والفجر ثقيال عليهم لفوات املراءاة هذا من وجه ومن وجـه            
آخر أن صالة العشاء والفجر وقت الراحة والنوم ففي عهد الرسـول         

هللا عليه وسلم كان الناس ال يسهرون كما يسهر الناس اليـوم            صلى ا 
ينامون مبكرين بعد صالة العشاء والفجر يقومون ومنهم من ميـن اهللا     
عليه بقيام ومنهم من يقوم لصالة الفجر فهما ثقيلتان على املنـافقني            

شرح ريـاض   (فينبغي لإلنسان أن حيرص على صالة العشاء والفجر         
  )٨٣-٨٢/ ٥(الصاحلني 



 

 

 

  

  

١٨  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
   » نم ِنيلٍَة، بلَيٍم ووةً ِفي يكْعةَ ررشع يتلَّى اثْنص

فَمـا  : قَالَت أُم حِبيبةَ  » لَه ِبِهن بيت ِفي الْجنةِ    
تركْتهن منذُ سِمعتهن ِمن رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا        

 منـذُ   فَما تركْتهن «: علَيِه وسلَّم وقَالَ عنبسةُ   
: ، وقَالَ عمرو بن أَوسٍ    »سِمعتهن ِمن أُم حِبيبةَ   

وقَـالَ  » ما تركْتهن منذُ سِمعتهن ِمن عنبسةَ     «
ما تركْتهن منذُ سـِمعتهن     «: النعمانُ بن ساِلمٍ  

  (٢) (١)»ِمن عمِرو بِن أَوٍس

                              
  )٧٢٨(رواه مسلم )١(

ما ِمن عبٍد مسِلٍم يصلِّي ِللَِّه تعاىل يف كل يوم ثنيت عشرةَ ركْعـةً              ) (٢
           ـرمِديِث بن عِفي حِة ونا ِفي الْجتيب لَه ى اللَّهنٍة ِإلَّا بفَِريض را غَيعطَوت

     عكَذَا بِن ويتدجس دجِر سلَ الظُّهاِء       قَبالِْعـشا وبعـد املغـرب وهد
والْجمعِة وزاد ِفي صِحيِح الْبخاِري قَبلَ الصبِح ركْعتيِن وهِذِه اثْنتـا           
           دعبا وهدعِن بيتكْعرِر ولَ الظُّها قَبعبا أَرنةَ هاِئشِديِث عِفي حةَ ورشع

  الِْعش دعبِرِب وغةَ         الْمرشا عتِذِه اثْنهِن ويتكْعلَّى رص رالْفَج ِإذَا طَلَعاِء و



 

 

 

  

  

١٩  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
  :جر فهى خري من الدنيا وما فيهاأما ركعتا الف*    

ركْعتـا  «: فعن عاِئشةَ، عِن النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، قَالَ        
  (١)» الْفَجِر خير ِمن الدنيا وما ِفيها

فإن صليت قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمك اهللا على          * 
   : النار

                                                   
             داوِن أَِبـي دـناَء ِفي سجِن ويِحيحِفي الص ِر ِذكْرصِللْع سلَيا وضأَي

           لَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن هنع اللَّه ِضير ِليع نِحيٍح عاٍد صنِبِإس  لَّمسِه و
كَانَ يصلِّي قَبلَ الْعصِر ركْعتيِن وعِن بن عمر عِن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه            
               داوـو دأَب اهوـا رعبِر أَرـصلَ الْعلَّى قَبأً صرام اللَّه ِحمقَالَ ر لَّمسو

 ِفي أَربٍع بعد الظُّهـِر حـِديثٌ        والترِمِذي وقَالَ حِديثٌ حسن وجاءَ    
          ـنم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ ر ةَ قَالَتِبيبح ِن أُمع ِحيحص
حافَظَ علَى أَربِع ركَعاٍت قَبلَ الظُّهِر وأَربٍع بعدها حرمه اللَّه علَى الناِر            

داود والترِمِذي وقَالَ حِديثٌ حسن صِحيح وِفـي صـِحيِح      رواه أَبو   
البخاري عن بن مغفٍَّل أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ صلُّوا قَبـلَ           

  )٨-٧/ ٦(شرح النووي على مسلم (الْمغِرِب قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة ملن شاء 
  )٧٢٥( رواه مسلم )١(



 

 

 

  

  

٢٠  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
 سفْيانَ، عن أُم حِبيبةَ، عِن النِبي       فعن عنبسةَ بِن أَِبي      

من صلَّى قَبلَ الظُّهـِر أَربعـا،       «: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ    
  (٢) (١)»وبعدها أَربعا، حرمه اللَّه علَى الناِر

  :السنن الغري مؤكدة فمنهاأما *
 : قبل العصر٤* 

                              
  )٦٣٦٤ : اجلامع صحيح: صحيح (   )١(

  

٢) (             لًا أَوأَص ارلُ النخدلَا ي هأَن ادرِل الْمه ى ذَِلكنعِفي م ِلفتقَِد اخو
أَنه ِإنْ قُدر علَيِه دخولُها لَا تأْكُلُه النار أَو أَنه يحرم علَـى النـاِر أَنْ                

ب أَجزاَءه وِإنْ مست بعضه كَما ِفي بعِض طُرِق الْحِديِث ِعند           تستوِع
النساِئي ِبلَفِْظ فَتمس وجهه النار أَبدا وهو مواِفق ِلقَوِلِه ِفي الْحـِديِث            

يكُونَ قَد أَطْلَق   الصِحيِح وحرم علَى الناِر أَنْ تأْكُلَ مواِضع السجوِد فَ        
الْكُلَّ وأُِريد الْبعض مجازا والْحملُ علَى الْحِقيقَِة أَولَى وأَنَّ اللَّه تعالَى           
يحرم جِميعه علَى الناِر وفَضلُ اللَِّه أَوسع ورحمته أَعم وظَاِهر قَوِلـِه            

     ِرميحلَّى أَنَّ التص نم        نةَ ِبلَفِْظ مةَ الْآِتيايوالر ٍة لَِكناِحدٍة ورلُ ِبمصحي
حتفة األحـوذي   (حافَظَ تدلُّ علَى أَنَّ التحِرمي لَا يحصلُ ِإلَّا ِللْمحاِفِظ          

)٤١٤-٤١٣/ ٢(  



 

 

 

  

  

٢١  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
     رمِن عِن ابِه      : ، قَالَ فعلَيلَّى اُهللا عولُ اللَِّه صسقَالَ ر

لَّمسا«: وعبِر أَرصلَ الْعلَّى قَبأً صرام اللَّه ِحم(٢) (١)»ر  

                              
  )١١٧٠: املشكاة: حسن(  )١(

  

  :قال العالمة ابن عثيمني) (٢
لها أن يصلي اإلنـسان أربـع ركعـات          فأما العصر فمن السنن قب    

استئناسا ذا احلديث رحم اهللا امرأ صلى قبل العصر أربعـا وهـذه             
اجلملة دعائية يعين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا ملن صلى قبـل              
العصر أربعا وهذا احلديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم لكنـه             

شـرح ريـاض    (ربع  يرجى أن ينال اإلنسان األجر إذا صلى هذه األ        
  )١٣٥/ ٥(الصاحلني 



 

 

 

  

  

٢٢  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
  :وأما النوافل*    

  :فمنها الضحى والقيام
فإن صليت الضحى أربعاً وقبل الظهر أربعاً بـىن         * 

  :لك بيت يف اجلنة
قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه      : فعن أَِبي موسى قَالَ   

لَّمسو :»   لَـه ِنيا بعبلَ الْأُولَى أَرقَبا، وعبى أَرحلَّى الضص نم
   (١)»ِبها بيت ِفي الْجنِة

صالة الظهر فيما يبدو يل ،      : واملراد باألوىل   : قال األلباين   * 
  واهللا أعلم

 ِد اِهللا ببع نا قَالَوعمهناُهللا ع ِضيٍرو رمقَـالَ  : ِن ع
من قَام ِبعشِر آياٍت    «: - صلى اهللا عليه وسلم      -رسولُ اِهللا   

لَم يكْتب ِمن الْغاِفِلني، ومن قَام ِبِمئَِة آيٍة كُِتب ِمن الْقَاِنِتني،           
  (٢)»ومن قَام ِبأَلِْف آيٍة كُِتب ِمن الْمقَنطَِرين

                              
  )٢٣٤٩: الصحيحة :حسن) (١(

  

  )١٢٠١:املشكاة: حسن(  )٢(
  



 

 

 

  

  

٢٣  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
             ِبـيـِن النع ،اِريِميٍم الدتٍد، ويبِن عالَةَ بفَض نوع

من قَرأَ عشر آياٍت ِفي لَيلَـٍة،       : " صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ    
كُِتب لَه ِقنطَار، والِْقنطَار خير ِمن الدنيا وما ِفيها، فَِإذَا كَانَ           

اقْرأْ وارق ِلكُلِّ آيٍة درجةً، : يامِة، يقُولُ ربك عز وجلَّيوم الِْق
: حتى ينتِهي ِإلَى آِخِر آيٍة معه، يقُولُ ربك عز وجلَّ ِللْعبـدِ           

اقِْبض، فَيقُولُ الْعبد ِبيِدِه يا رب أَنت أَعلَم، فَيقُـولُ ِبهـِذِه            
  (١)"د، وِبهِذِه النِعيم الْخلْ

 وبكـرت و مـشيت إىل       تغتسلإن ا يوم اجلمعة  ف   أما    * 
الصالة و دنوت من اإلمام واستمعت و مل تلغ كان لك بكل 
خطوة عمل سنة أجر صيامها و قيامها وغُِفر لَك إىل الْجمعِة      

  :الْأُخرى وزيادةُ  ثَلَاثَِة أَياٍم 
   ِن أَوِس بأَو نٍس، قَالَ فع :     لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ ر

 لَّمسِه ولَيع :»       ،كَرتابو كَّربلَ، وغَسِة وعاجلُم مولَ يساغْت نم

                              
  )٦٣٨: صحيح يالترغيب: حسن(  )١(



 

 

 

  

  

٢٤  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
             ـرا أَجطُوهخٍة يطْوِبكُلِّ خ كَانَ لَه ،تصأَنو عمتاسا وندو

  (٢) (١)»سنٍة ِصيامها وِقيامها

                              
  ")٦٤٠٥"صحيح اجلامع:صحيح)(١(

  

من اغتسل   " - صلى اهللا عليه وسلم      -يقول النيب   : معىن احلديث ) (٢
ابة ال غـسل    أي غسالً شرعياً كغسل اجلن    " يوم اجلمعة غسل اجلنابة     

تربد واستحمام، أو غسالً مترتباً عن اجلنابة بأن جـامع واغتـسل،            
من : "  قال - صلى اهللا عليه وسلم      -حلديث أوس رضي اهللا عنه أنه       

اغتسل يوم اجلمعة وغسل، وبكر وابتكر، ودنا واسـتمع وأنـصت،           
أخرجه " كان له بكل خطوة خيطوها عمل سنة، أجر صيامها وقيامها           

: أي" اغتـسل وغـسل     " معىن قولـه    : قال وكيع . سننأصحاب ال 
اغتسل هو وغسل امرأته، يعين أحوجها إىل االغتسال بسبب جمامعته          

فكأمنـا  : أي" فكأمنا قرب بدنـة   "أي يف الساعة األوىل     " مث راح "هلا  
ومن راح يف الساعة    " تصدق ببدنة، وهي الذكر أو األنثى من اِإلبل         

ن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً      الثانية فكأمنا قرب بقرة، وم    
ومـن راح يف الـساعة   " أي له قرنان، وهو أفضل وأكمـل  " أقرن  

الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب           



 

 

 

  

  

٢٥  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
هب أنك مشيت من بيتـك      : ملثال يتضح املقال  وبا   

مائة خطوة سترجع ) وقد عملت ذه الشروط( إىل بيت اهللا   

                                                   
أي دخلـت املالئكـة   " بيضة، فِإذا خرج اِإلمام حضرت املالئكـة        

  .خلطبةا: أي" يستمعون الذكر"املسجد، وحضرت فيه 
فضل يوم اجلمعة، وصالة اجلمعة ومتييزها      : أوالً: ويستفاد منه ما يأيت   

مبالئكة خمصوصني، يقفون على أبواب املساجد، يـسجلون ثـواب          
استحباب : ثانياًً. احلاضرين إىل اجلمعة على حسب أوقات حضورهم      

 رتب ثـواب    - صلى اهللا عليه وسلم      -االغتسال لصالة اجلمعة ألنه     
من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابـة،       : " كورة عليه فقال  الصدقة املذ 

استحباب التبكري لصالة اجلمعة ألن     : ثالثاً". مث راح فكأمنا قرب بدنة      
الثواب متفاضل حبسب التبكري إليها، فمن حـضر إىل املـسجد يف            

. الساعة األوىل كان ثوابه أكثر ممن حضر إليه يف الثانيـة، وهكـذا            
. سة عند اجلمهور الساعات الزمنيـة املعروفـة  واملراد بالساعات اخلم  

هي حلظات تبدأ بالزوال وتنتهي جبلوس اِإلمـام علـى          : وقال مالك 
منار القاري شرح خمتـصر صـحيح       . (أخرجه الستة : احلديث. املنرب

  )٢٣٥-٢٣٤/ ٢(البخاري 



 

 

 

  

  

٢٦  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
كأنك صمت أيامهـا    :بعد اجلمعة إىل بيتك بعمل مائة سنة         

واحملروم من حرم هـذا     ، كلها وقمت لياليها كلها بإذن اهللا     
  اخلري كل مجعة

صـلَّى اهللا    النِبي    عن رِضي اُهللا عنه  وعن أَِبي هريرةَ    
 لَّمسِه ولَيقَالَ ع  :         لَه را قُدلَّى مةَ فَصعمى الْجأَت لَ ثُمساغْت نم

ثُم أَنصت حتى يفْرغَ ِمن خطْبِتِه ثُم يصلِّي معه غُِفر لَه مـا             
  )رواه مسلم(ثَِة أَياٍم بينه وبين الْجمعِة الْأُخرى وفَضلُ ثَلَا

          ،ـلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نفع
مِن اغْتسلَ؟ ثُم أَتى الْجمعةَ، فَصلَّى ما قُدر لَه، ثُـم           «: قَالَ

         لَه غُِفر ،هعلِّي مصي ِتِه، ثُمطْبخ غَ ِمنفْرى يتح تصأَن   هنيا بم 
   (١)»وبين الْجمعِة الْأُخرى، وفَضلُ ثَلَاثَِة أَياٍم

                              
  )٨٥٧( رواه مسلم )١(



 

 

 

  

  

٢٧  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
  :االشتغال بأعمال الرب واخلري ومنها*    

 :األيام العشرقراءة وختم القرآن أكثر من مرة يف * 
فقد كان من السلف من خيتمه كل يوم مرة ومنهم          
 من خيتمه كل يومني مرة ومنهم من خيتمه كل ثالثة         

  أيام مرة 
فاختمه ىف كل ثالثة أيام مرة فان مل تستطع ففـى           
كل أربعة أيام فان مل تستطع ففى كل مخسة ايـام           

  مرة
          والقرآن يشفع لك يوم الدين وترتقـي بـه ىف

  :جنات النعيم
سِمعت : وعن أَِبي أُمامه الْباِهِلي رِضي اُهللا عنه قَالَ        

اقْرؤوا «:  يقُولُ-يه وسلم  صلى اهللا عل-رسولَ اِهللا 
الْقُرآنَ، فَِإنه يأِْتي يوم الِْقيامِة شـِفيعاً َألصـحاِبِه،         
اقْرؤوا الزهراويِن الْبقَرةَ وسورةَ آِل ِعمرانَ فَِإنهمـا        
يأِْتياِن يوم الِْقيامِة كَأَنهما غَمامتـاِن، أَو كَأَنهمـا         



 

 

 

  

  

٢٨  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
غَِيايتاِن أَو كَأَنهما ِفرقَاِن ِمن طَيٍر صواف تحاجاِن           

عن أَصحاِبِهما، اقْرؤوا سورةَ الْبقَرِة فَـِإنَّ أَخـذَها       
  (١)»بركَةٌ وتركَها حسرةٌ والَ تستِطيعها الْبطَلَةُ 

:  علَيِه وسلَّم قَـالَ    وعن عاِئشةَ، عِن النِبي صلَّى اهللاُ     
مثَلُ الَِّذي يقْرأُ القُرآنَ، وهو حاِفظٌ لَه مع السفَرِة الِكـراِم           «

          فَلَه ِديدِه شلَيع وهو ،هداهعتي وهأُ، وقْرثَلُ الَِّذي يمِة، وررالب
   (٢)»أَجراِن

      ،هنع اللَّه ِضيانَ رثْمع نِه   وعلَيلَّى اُهللا عص ِبيِن النع
  (٣)» خيركُم من تعلَّم القُرآنَ وعلَّمه«: وسلَّم قَالَ

     هناُهللا ع ِضيةَ رريرأَِبي ه نوع :   ِبيِن النصـلى   -ع 
يا : يِجيُء الْقُرآنُ يوم الِْقيامِة فَيقُولُ    «:  قَالَ -اهللا عليه وسلم    

بقُـولُ      ! ري ِة، ثُمامالْكَر اجس تلْبلِِّه فَيح :  بـا ري ! ،هِزد

                              
  )٨٠٤:رواه مسلم(  )١(
  )متفق عليه(  )٢(
  )٥٠٢٧:رواه البخاري) (٣(
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برنامج الغر يف أيام العشر      
ارض عنه، فَيرضـى    ! يا رب : فَيلْبس حلَّه الْكَرامِة، ثُم يقُولُ       

قَالُ لَهفَي هنع :ٍة حسنهِبكُلِّ آي ادزيو ،قارأْ و(١)»اقْر   

                              
  )١٤٢٥:صحيح الترغيب: حسن(  )١(



 

 

 

  

  

٣٠  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
  :ىء لك يوم القيامةوالكهف يوم اجلمعة تض*    

     ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نـِه      وعلَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن
  لَّمسقَالَو :»       تكَان ِزلَتا أُنِف كَمةَ الْكَهورأَ سقَر نم

            اٍت ِمـنِر آيشأَ ِبعقَر نمكَّةَ، وقَاِمِه ِإلَى مم ا ِمنورن لَه
ا فَخِهآِخِرهلَيلَّطْ عسي الُ لَمجالد ج(١) »ر    

     ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نـِه      وعلَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن
  لَّمساَء        «:قَالَوِة أَضعمِم الْجوِف ِفي يةَ الْكَهورأَ سقَر نم

     (٢)» عِتيِقلَه ِمن النوِر ما بينه وبين الْبيِت الْ
           لَّى اللَّـهص ِبيأَنَّ الن هنع اللَّه ِضيِعيٍد رأَِبي س نوع

من قَرأَ سورة الْكَهف ِفي يوم الْجمعـة        «: علَيِه وسلَّم قَالَ  
  (٣)»أَضاء لَه النور ما بين الْجمعتيِن

  

                              
  ١٤٧٣:صحيح الترغيب:  صحيح لغريه )١(
  ٦٤٧١:صحيح اجلامع: صحيح  )٢(
  ٢١٧٥:املشكاة: حسن  )٣(
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برنامج الغر يف أيام العشر      
     

  وسورة تبارك تشفع لك يوم الدين * 
قَالَ رسولُ اللَِّه   : ِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه قَالَ     فعن أَ 

   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهـةً        : " صآِن ثَلَـاثُونَ آيةً ِفي الْقُرورِإنَّ س
     ِهيو لَه ى غُِفرتٍل حجِلر تفَعش) :   لْكِدِه الْمالَِّذي ِبي كاربت (

(١)  (٢)  
                              

  ٢١٥٣:املشكاة: حسن  )١(
أي كائنـة فيـه، ويف   ) يف القرآن (أي عظمية   ) إن سورة : (قوله)  (٢

 ثالثون،  خرب مبتدأ حمذوف أي هي    ) ثالثون آية (الترمذي من القرآن    
. بالتخفيف خرب إن قالـه الطـييب      ) شفعت(واجلملة صفة السم إن     

لرجـل حـىت   (خرب ثان " شفعت"وقوله  " ثالثون"خرب إن هو    : وقيل
متعلق بشفعت وهو حيتمل أن يكون مبعىن املـِضي يف اخلـرب   ) غفر له 

يعين كان رجل يقرؤها ويعظم قدرها، فلما مات شفعت له حىت دفع            
ل أن يكون املاضي مبعىن املستقبل أي تـشفع ملـن           وحيتم. عنه عذابه 

إن : وقال يف اللمعـات   . يقرؤها يف القرب أو يوم القيامة كذا يف املرقاة        
على معىن املضي كما هو ظـاهر كـان         " شفعت لرجل "محل قوله   



 

 

 

  

  

٣٢  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
    اِبرج نكَانَ لَـا          وع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن 

  (١))تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك(و ) آمل تنِزيل: (ينام حتى يقْرأَ

وقل يا أيها الكافرون تعدلُ لك ربع القرآن وهي براءة من           * 
    :الشرك باذن الرحيم الرمحن

يا رسولَ اللَِّه   : أَنه قَالَ :  نوفٍَل عن أَِبيهِ   فعن فَروةَ بنِ           
قُلْ يا  (اقْرأْ  «: فَقَالَ. علِّمِني شيئًا أَقُولُه ِإذَا أَويت ِإلَى ِفراِشي      

  (٢)» فَِإنها براَءةٌ ِمن الشرِك) أَيها الْكَاِفرونَ

                                                   
) : كما يف قولـه تعـاىل     (إخباراً عن الغيب، وأن جيعل مبعىن تشفع        

 كان حتريضاً على املواظبة     ]٤٤: األعراف[} ونادى أصحاب اجلنة  {
  )٢٢٩/ ٧(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (عليها 

  ٤٨٧٣ : اجلامع صحيح : صحيح )١(
  

  ٢٩٢: صحيح اجلامع:  حسن )٢(



 

 

 

  

  

٣٣  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
ِه صلَّى اُهللا علَيـِه  قَالَ رسولُ اللَّ: وعِن ابِن عمر قَالَ    

لَّمسـا           «: وها أَيآِن، وقُلْ يِدلُ ثُلُثَ الْقُرعت دأَح اللَّه وقُلْ ه
  (١) »الْكَاِفرونَ تعِدلُ ربع الْقُرآِن

وقل هو اهللا أحد ثالثاً فإن قرأا ثالث مـرات           * 
 اجلنة  تعدلُ قراءة القرآن كله فإن قرأا عشراً بىن اهللا لك ىف          

    :قصراً
قَالَ رسـولُ   :           فعن أَِبي الدرداِء رِضي اللَّه عنه قَالَ      

    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهلٍَة      «: اللَِّه صأَ ِفي لَيقْرأَنْ ي كُمدأَح زجعأَي
قُلْ هو «: لَوكَيف يقْرأُ ثُلُثَ الْقُرآِن؟ قَا: قَالُوا» ثُلُثَ الْقُرآِن؟

  (٢)" يعدل ثلث الْقُرآن » اهللا أحد
وعن سهِل بِن معاِذ بِن أَنٍس الْجهِني، عن أَِبيِه معاِذ          
بِن أَنٍس الْجهِني صاِحِب النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، عـِن           

قُلْ هو اُهللا أَحـد    :  من قَرأَ  : "النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ     
                              

  ٤٤٠٥: صحيح اجلامع:  صحيح )١(
  ٢١٢٧: وهو يف املشكاة برقممسلم رواه:  صحيح)٢(



 

 

 

  

  

٣٤  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
فَقَالَ " حتى يخِتمها عشر مراٍت، بنى اُهللا لَه قَصرا ِفي الْجنِة              

ِإذًا نستكِْثر يا رسولَ اِهللا؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا : عمر بن الْخطَّاِب
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص " :اُهللا أَكْثَر بأَطْي(١)"  و  
يـا  : ِإنَّ رجلًا قَـالَ : قَالَرِضي اللَّه عنه   وعن أَنٍس   

: قَالَ) قُلْ هو اهللا أحد   : (رسولَ اللَِّه ِإني أُِحب هِذِه السورةَ     
    (٢)"ِإنَّ حبك ِإياها أَدخلَك الْجنةَ 

  : ذكر اهللا تعاىل*
  :ومنها: ساءومنه أذكار الصباح وامل

سبحان اهللا مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروا كان          * 
أفضل من مائة  بدنة فإن قلت احلمد هللا مائة مرة كان أفضل           
من مائة فرس حيمل عليها يف سبيل اهللا  فإن قلت اهللا أكـرب              

  :مائة مرة كان أفضل من عتق مائة رقبة  

                              
  ٥٨٩:الصحيحة: صحيح  )١(
  ٢١٣٠: وصححه األلباين يف املشكاةترِمِذيال رواه: صحيح  )٢(



 

 

 

  

  

٣٥  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
قَالَ :  عن جدِه، قَالَفعن عمِرو بِن شعيٍب، عن أَِبيِه،   

     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ : " ر نانَ اِهللا ِمائَةَ   : محبس
مرٍة قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ غُروِبها كَانَ أَفْضلَ ِمن ِمائَـِة           

لَ طُلُوِع الـشمِس،    الْحمد ِللَِّه ِمائَةَ مرٍة قَب    : بدنٍة، ومن قَالَ  
      ـنما، وهلَيلُ عمحٍس يِمائَِة فَر لَ ِمنا كَانَ أَفْضوِبهلَ غُرقَبو

اُهللا أَكْبر ِمائَةَ مرٍة قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ غُروِبهـا،          : قَالَ
 ِإلَّـا اُهللا،    لَا ِإلَـه  : كَانَ أَفْضلَ ِمن ِعتِق ِمائَِة رقَبٍة، ومن قَالَ       

وحده لَا شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد، وهو علَى كُـلِّ            
           ا، لَـموِبهلَ غُرقَبِس وملَ طُلُوِع الشٍة قَبرِمائَةَ م ٍء قَِديريش

الَ قَولَه  يِجئْ يوم الِْقيامِة أَحد ِبعمٍل أَفْضلَ ِمن عمِلِه ِإلَّا من قَ          
 ادز (١)" أَو  

 *  ،لَهكَانَ قَب دأَح ِبقْهسي ٍم، لَموٍه ِفي يرن قاله ِمائَيت مم وِذكر
هدعب دأَح ِركْهدالَ يو:  

                              
  )٦٥٨: صحيح الترغيب: حسن(  )١(



 

 

 

  

  

٣٦  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
قَـالَ  : فَعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو رِضي اُهللا عنهما قَالَ           

الَ ِإلَـه ِإالَّ  : من قَالَ «:- صلى اهللا عليه وسلم    -رسولُ اِهللا   
اُهللا وحده الَ شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ            
شيٍء قَِدير، ِمائَيت مرٍه ِفي يوٍم، لَم يسِبقْه أَحد كَانَ قَبلَه، والَ            

 لَ ِمنِإالَّ ِبأَفْض ،هدعب دأَح ِركْهدِلِهيم(١)» ع  
*               ِمـن ـدـواِف أَحي ٍم لَموٍه ِفي يرن قاله ِمائَيت مم وِذكر 

  :الْخالَِئِق ِبِمثِْل ما وافَى
قَالَ رسـولُ اِهللا  : فَعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ  

سـبحانَ  : من قَالَ ِحين يصِبح   «: - صلى اهللا عليه وسلم      -
 الْعِظيم وِبحمِدِه ِمائَةَ مرٍه، وِإذَا أَمسى كَذَِلك، لَم يواِف          اِهللا

 (٢)»أَحد ِمن الْخالَِئِق ِبِمثِْل ما وافَى

                              
وحـسنه األلبـاين يف صـحيح الترغيـب         ) ٦٧٤٠( رواه أمحد    )١(
  ) .٢٧٦٢(، الصحيحة ) ١٥٩١(
)٢(   أَبو داود    رواه)باب مـا يقـول إذا      - كتاب األدب    -) ٥٠٩١ 

  )٦٤٢٥(أصبح، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 



 

 

 

  

  

٣٧  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
وِذكر من قاله ِفي يوٍم ِمائَةَ مرٍة، حطَّت عنه خطَاياه وِإنْ           *     

  :كَانت ِمثْلَ زبِد الْبحِر
  أَِبي ه نفَع    ـهناُهللا ع ِضيةَ رريـولَ اِهللا     : رسأَنَّ ر- 

سبحانَ اِهللا وِبحمِدِه   : من قَالَ «:  قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم     
ِفي يوٍم ِمائَةَ مرٍة، حطَّت عنه خطَاياه وِإنْ كَانت ِمثْلَ زبـِد            

 (١)»الْبحِر

ٍت بعد صلَاِة الصبِح تعِدلُ ِذكر       وأَربع كَِلماٍت، ثَالَثَ مرا    *
  :ساعتِني

     هناُهللا ع ِضياٍس ربِن عاب نةَ : فَعويِريج نع :  ِبيأَنَّ الن
 خرج ِمن ِعنِدها بكْرةً ِحني صلَّى       - صلى اهللا عليه وسلم      -

نْ أَضـحى،   ثُم رجع بعـد أَ   (٢)الصبح، وِهى ِفي مسِجِدها     
ما ِزلِْت علَى الْحاِل الَِّتـي فَارقْتـِك        «: وِهي جاِلسةٌ، فَقَالَ  

: - صلى اهللا عليه وسـلم       -نعم قَالَ النِبي    : قَالَت» علَيها؟
                              

)١(  البخاري رواه)٢٦٩١(واللفظ له، ومسلم ) ٦٤٥(  
  .موضع صالا: أي: يف مسجدها )٢(



 

 

 

  

  

٣٨  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
لَقَد قُلْت بعدِك أَربع كَِلماٍت، ثَالَثَ مراٍت، لَو وِزنت ِبما          «   

  ذُ الْينقُلِْت م نهتنزِم لَولِْقـِه،      : وخ ددِدِه عمِبحانَ اِهللا وحبس
  (١)»وِرضا نفِْسِه، وِزنةَ عرِشِه، وِمداد كَِلماِتِه

                              
)١(   مسلم   رواه)باب التسبيح أول النهار وعند النوم، واللفظ     ) ٢٧٢٦

  باب التسبيح باحلصى ) ١٥٠٣(له، أبو داود 



 

 

 

  

  

٣٩  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
  :وجبت لَه الْجنةُ من قَاهلَا ِإذَا أَصبحوثَلَاثُ كَِلماٍت،  *   

    اِحِب رص ِذِر الْإفِْريِقيينِن الْموِل اِهللا   فَعصـلى   -س 
 صلى اُهللا عليه    -سِمعت رسولَ اِهللا    :  قَالَ -اُهللا عليه وسلَّم    

رِضيت ِبـاِهللا ربـا،     : من قَالَ ِإذَا أَصبح   : "  يقُولُ -وسلَّم  
وِبالِْإسلَاِم ِدينا، وِبمحمٍد نِبيا، فَأَنا الزِعيم آلخذَ ِبيِدِه حتـى          

ِخلَهةَ أُدن(١)" الْج  
     ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نعأَنَّ  - رضي اهللا عنـه      -و 

: مـن قَـالَ   : "  قَالَ - صلى اُهللا عليه وسلَّم      -رسولَ اِهللا   
وجبت ، وِبمحمٍد رسولًا   ، وِبالِْإسلَاِم ِدينا   ، رِضيت ِباِهللا ربا    

  (٢)"لَه الْجنةُ 

  

  

                              
: وصححه األلباينُّ يف الصِحيحة   ، ) ٨٣٨(رواه الطرباينُّ يف الكبري      )١(

 ٦٥٧: صِحيح الترِغيِب والترِهيب ، ٢٦٨٦
 ٣٣٤: وصححه األلباينُّ يف الصِحيحة، ) ١٥٢٩(رواه أبوداود  )٢(



 

 

 

  

  

٤٠  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
ى على النِبي اَألِمِني ِحني يصِبح عـشراً وِحـني           ومن صلَّ  *   

 :يمِسي عشراً أَدركَته شفَاعته يوم الدين
قال رسول اهللا   :  قال رِضي اُهللا عنه  فعن أيب الدرداء    

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عراً         :"صـشع ِبحـصي ِحني لَيلَّى عص نم
ي ِةوِحنيامالِقي موِتي يفَاعش هكَترراً أَدشِسي ع(١)"م  

                              
  )٦٣٥٧:صحيح اجلامع:حسن ( )١(



 

 

 

  

  

٤١  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
  :وهناك أذكار مطلقة هلا فوائد عضيمة منها*    

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إلـه       : فإن ذكرت ربك فقلت   *  
  :إال اهللا واهللا أكرب فإا تنفض خطاياك

  أَنَّ رسولَ اللَِّه صـلَّى اهللاُ      رِضي اُهللا عنه  فعن أنس   
            فَلَـم هفَـضن ثُم ،ِفضتني فَلَم هفَضا فَننذَ غُصأَخ لَّمسِه ولَيع
ينتِفض، ثُم نفَضه فَانتفَض، فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيـِه      

لَّمسِإلَّا اللَّ        «: و لَا ِإلَهِللَِّه، و دمالْحانَ اللَِّه، وحبِإنَّ س   اللَّهو ، ه
  (١)»أَكْبر، تنفُض الْخطَايا كَما تنفُض الشجرةُ ورقَها

سـبحان اهللا وحبمـده     : فقـل   ، فإن أردت تثقيل امليزان   * 
  :سبحان اهللا العظيم

     هناُهللا ع ِضيةَ رريرأَِبي ه نفع :  ِبيِن النصلى اهللا -ع 
اِن خِفيفَتاِن علَى اللِّساِن، ثَِقيلَتاِن     كَِلمت«:  قَالَ -عليه وسلم   

                              
 )١٥٧٠: صحيح الترغيب: حسن (  )١(

  



 

 

 

  

  

٤٢  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
ِفي الِْميزاِن، حِبيبتاِن ِإلَى الرحمِن، سـبحانَ اِهللا وِبحمـِدِه             

   (١)» سبحانَ اِهللا الْعِظيِم
سبحانك اللهم وحبمدك   : فإن أردت كفارة السك فقل      * 

  :أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
ةَ، قَالَ   فعريرأَِبي ه ِه : نلَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ ر

لَّمسلَ أَنْ          : " وفَقَالَ قَب ،طُهِفيِه لَغ ِلٍس فَكَثُرجِفي م لَسج نم
   ِلِسِه ذَِلكجم ِمن قُومأَنْ     : ي دهأَش ،ِدكمِبحو ماللَّه كانحبس

ا أَنت أَستغِفرك وأَتوب ِإلَيك، ِإلَّا غُِفر لَه ما كَانَ ِفي           لَا ِإلَه ِإلَّ  
 ِلِسِه ذَِلكج(٢)"م   

                              
)١(  )فَقتِه ملَيع(  

  

  )١٥١٦: صحيح الترغيب: صحيح(  )٢(



 

 

 

  

  

٤٣  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
فإن أحببت أن تسرك صحيفتك يوم القيامة فلتكثر فيهـا          *    

ومن قال أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي          ، من االستغفار 
 :فالقيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزح

قَـالَ  : فعِن الزبيِر بِن الْعواِم، رِضي اللَّه عنه قَـالَ        
     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اللَِّه صسر :»      هرـسأَنْ ت ـبأَح نم
  (١)»صِحيفَته فَلْيكِْثر ِفيها ِمن اِلاسِتغفَاِر

لَّى اهللا ص عن النيب رِضي اُهللا عنه  فعن شداد بن أوس     
 لَّمسِه ولَيقُولَ   : "  قال   عفَاِر أَنْ تِتغاِلاس ديي   : سبر تأَن ماللَّه

           ِدكعوو ِدكهلَى عا عأَنو ،كدبا عأَنِني ولَقْتخ ،تِإلَّا أَن الَ ِإلَه
         وُء لَكأَب ،تعنا صم رش ِمن وذُ ِبكأَع ،تطَعتا اسم  ِتكمِبِنع 

علَي، وأَبوُء لَك ِبذَنِبي فَاغِْفر ِلي، فَِإنه الَ يغِفر الذُّنوب ِإلَّـا            
 تِمِه «: قَالَ" أَنوي ِمن اتا، فَما ِبهوِقناِر مهالن ا ِمنقَالَه نمو

                              
  )١٦١٩: صحيح الترغيب: حسن(  )١(
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ها ِمن اللَّيِل وهو    قَبلَ أَنْ يمِسي، فَهو ِمن أَهِل اجلَنِة، ومن قَالَ           

  (١)» موِقن ِبها، فَمات قَبلَ أَنْ يصِبح، فَهو ِمن أَهِل اجلَنِة
:  قـال  رِضي اُهللا عنـه   فعن بالل بن يسار بن زيد       
 صلَّى اهللا علَيـِه وسـلَّم     حدثين أيب عن جدي أنه مسع النيب        

لَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو احلَي القَيـوم  من قَالَ أَستغِفر اللَّه ا «: يقول
  (٢)»وأَتوب ِإلَيِه، غُِفر لَه وِإنْ كَانَ فَر ِمن الزحِف

فإن أردت مليارات احلسنات ىف ثواىن معدودات فاستغفر        * 
  :للمؤمنني و للمؤمنات 

 سِمعت رسولَ اللَّـهِ   : فعن عبادةَ بِن الصاِمِت، قَالَ    
مـِن اسـتغفَر ِللْمـؤِمِنني      «: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يقُـولُ     

   (٣)»والْمؤِمناِت كَتب اللَّه لَه ِبكُلِّ مؤِمٍن ومؤِمنٍة حسنةً

                              
  )٦٣٠٦:رواه البخاري(  )١(
  )١٦٢٢: صحييح الترغيب: صحيح) (٢(

  

   ) ٦٠٢٦:صحيح اجلامع :صحيح(  )٣(
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سبحان اهللا عـدد مـا خلـق        : فإن ذكرت ربك فقلت   *     

سبحان اهللا ملء ما خلق سبحان اهللا عـدد مـا يف األرض             
اء سبحان اهللا ملء ما يف السماء واألرض سبحان اهللا          والسم

ملء ما خلق سبحان اهللا عدد ما أحصى كتابه وسبحان اهللا           
ملء كل شيء وتقول احلمد هللا مثل ذلك كان أفضل لـك            

  :من ذكرك الليل مع النهار
 -رآِني النِبـي    : فعن أَِبي أُمامةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      

ما تقُولُ  «:  وأَنا أُحرك شفَتي، فَقَالَ    -وسلم  صلى اهللا عليه    
أَفَالَ أَدلُّك علَى مـا  «: أَذْكُر اَهللا، قَالَ  : قُلْت. » يا أَبا أُمامةَ؟  

الْحمـد ِهللا   : هو أَكْثَر ِمن ِذكِْرك اِهللا اللَّيلَ مع النهار، تقُولُ        
   دمالْحو ،لَقا خم ددا         عم ددِهللا ع دمالْحو ،لَقا خِهللا ِملَء م 

ِفي السماواِت وما ِفي اَألرض، والْحمد ِهللا عدد ما أَحصى          
           دـدِهللا ع دمالْحو ،ابهى ِكتصا أَحلَء مِهللا م دمالْحو ،ابهِكت
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          ٍء، ويِهللا ِملَء كُلِّ ش دمالْحٍء، ويكُلِّ ش ناَهللا ِمثْلَه حبست « .

  (١)» تعلِّمهن عِقبك ِمن بعِدك«: ثُم قَالَ
سبحان اهللا العظـيم وحبمـده      : فإن ذكرت ربك فقلت   *  

  :غرست لك خنلة يف اجلنة
    هناُهللا ع ِضياِبٍر رج نفع :   ِبيِن النصلى اهللا عليه  -ع 

حانَ اهللا الْعِظـيم وِبحمـِدِه،      سب: من قَالَ «:  قَالَ -وسلم  
   (٢)»غُِرست لَه نخلَه ِفي الْجنِة

     هناُهللا ع ِضيةَ رريرأَِبي ه نـولَ اِهللا     : وعسأَنَّ ر- 
يا أَبا «:  مر ِبِه وهو يغِرس غَرساً فَقَالَ-صلى اهللا عليه وسلم 

أَالَ «: ِغراساً ِلـي، قَـالَ    : قُلْت. » ما الَِّذي تغِرس؟  ! هريرةَ
بلَى، يا رسولُ   : قَالَ. » أَدلُّك علَى ِغراٍس خٍري لَك ِمن هذَا      

                              
   ) ٢٥٧٨:الصحيحة :صحيح(  )١(

  

   )٦٤ :الصحيحة :صحيح(  )٢(
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سبحانَ اِهللا والْحمد ِهللا والَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا واُهللا         : قُلْ«: اِهللا، قَالَ    

   (١)» جنِةاكْبر، يغرس لَك ِبكُلِّ واِحدٍة شجرةٌ ِفي الْ
احلمد هللا الذي أطعمـين هـذا       : فإن أكلت طعاماً فقل     * 

ورزقنيه من غري حول مين وال قوة يغفر لك ما تقـدم مـن     
  :ذنبك

    ِبـيـِن النأَِبيِه، ع نٍس، عِن أَناِذ بعِن مِل بهس نفع
الْحمد ِللَِّه : قَالَمن أَكَلَ طَعاما فَ: " صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ

           ٍة، غُِفرلَا قُوي وٍل ِمنوِر حغَي قَِنيِه ِمنزرذَا وِني همالَِّذي أَطْع
الْحمد ِللَِّه الَّـِذي  : لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه، ومن لَِبس ثَوبا فَقَالَ   

       لَا قُوي وٍل ِمنوِر حغَي ذَا ِمناِني هكَس      ِمن مقَدا تم لَه ٍة، غُِفر
  (٢)" ذَنِبِه 

  

  

                              
  )١٥٤٩: صحيح الترغيب: حسن لغريه) (١(

  

  )٢٠٤٢: صحيح الترغيب: حسن لغريه(  )٢(
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ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،  : فإن دخلت السوق فقل   * 
له امللك وله احلمد حيىي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري            
وهو على كل شيء قدير ، يكتب لك مليون حسنة ويحط           

  :عنك مليون سيئة ويبين لك بيت يف اجلنة
ِه،           فعدج نأَِبيِه، ع نع ،رمِن عِد اللَِّه ببِن عاِلِم بس ن

من قَـالَ ِفـي     : " أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       
لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه، لَه املُلْـك ولَـه             : السوِق

  ِيي وحي ،داحلَم         ـوهو رِدِه اخلَيِبي ،وتملَا ي يح وهو ِميتي
علَى كُلِّ شيٍء قَِدير، كَتب اللَّه لَه أَلْف أَلِْف حسنٍة، ومحـا    

  (٢) (١)"عنه أَلْف أَلِْف سيئٍَة، وبنى لَه بيتا ِفي اجلَنِة 

                              
    )٢٧٢٦: صحيح الترمذي (  )١(

  

٢) (  وقلَ السخد نرٍ  ) مجح نونَ     : قَالَ ابقُومي اسِلأَنَّ الن ِبذَِلك يمس
ـ    وهو غَير صِحيٍح ِلاخِتلَاِف مادِتِهما فَِإنَّ الْأَولَ       . ِفيِه علَى سوِقِهم اه



 

 

 

  

  

٤٩  

                                                   

 
  

برنامج الغر يف أيام العشر      
   

الصواب أَنه سمي ِبِه    معتلُّ الْعيِن والثَّاِني مهموز الْعيِن ولَِكنه خفِّف، فَ       
           ِهيوقَِة ولُّ السحم هِلأَن ِه، أَوِإلَي مهتِتعأَمو مهفُسوقُونَ أَنسي اسِلأَنَّ الن

  ةُ، قَالَ الطِّيِبيِعيِذكْـِر اللَّـِه          : الر نفْلَِة عكَانُ الْغم هِبالذِّكِْر ِلأَن هصخ
ِتغاِلاشـوِدِه      ونج ـعمجمطَاِن ويِة الـشلْطَنس ِضعوم وِة فَهارجاِل ِبالت

           ِمن ا ذُِكرِبم ِليقخ وفَه هودنج ِزمهيطَانَ ويالش اِربحي اكنه فَالذَّاِكر
ـ   التقِْييـِد   ِسرا أَو جهرا، وما ِفي ِروايٍة ِمن      : أَي) فَقَالَ. (الثَّواِب اه

ِبالثَّاِني ِلبياِن الْأَفْضِل ِلكَوِنِه مذَكِّرا ِللْغاِفِلني ولَِكنه ِإذَا أَِمن ِمن السمعِة           
لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد، يحِيي      (والرياِء  

  يح وهو ِميتيِدهِ   وِبي ،وتملَا ي  (ِفِه  : أَيرصِبت)ريالْخ (   ركَذَا الـشو
فَهو ِمـن بـاِب   ] ٧٨: النساء[} قُلْ كُلٌّ ِمن ِعنِد اللَّهِ {: ِلقَوِلِه تعالَى 

ـ (اِلاكِْتفَاِء أَو ِمن طَِريِق الْأَدِب فَِإنَّ الشر لَا ينسب ِإلَيِه           لِّ وهو علَى كُ
فَمن ذَكَر اللَّه ِفيِه    : تام الْقُدرِة، قَالَ الطِّيِبي   ) قَِدير(مِشيٍء  : أَي) شيٍء

       قِِّهمالَى ِفي حعقَالَ ت نِة مرملَ ِفي زخلَا    {: دةٌ وارِتج لِْهيِهمالٌ لَا تِرج
ِإنَّ أَهلَ الْأَسواِق قَـِد     : يقَالَ الترِمذِ ] ٣٧: النور[} بيع عن ِذكِْر اللَّهِ   

          هتاير كَّزرا وِفيه هِسيكُر بصفَن مهحشو مهصِحر مهِمن ودالْع صرافْت
           اضب ِليسأَنَّ ِإباِطِني ويلُّ الشحم اقواَء أَنَّ الْأَسجا، وِفيه هودنثَّ جبو

  ِكن خفَرا وـذَا الْفَـاِني            ِفيها ِفـي هلَهأَه غَّبا، فَرِتِه لَهملَازم نةً عاي
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وصيرها عدةً وِسلَاحا ِلِفتِنِه بين مطَفٍِّف ِفي كَيٍل وطَاِيٍش ِفي ِميـزاٍن            
       مهمزلَةً فَهمح ِهملَيلَ عمحِلِف الْكَاِذِب، وِة ِبالْحلْعِفٍق ِللسنمِإلَـى   و 

الْمكَاِسِب الرِديِة وِإضاعِة الصلَاِة ومنِع الْحقُوِق، فَما داموا ِفي هـِذِه           
             دـري مهـنيا بِفيم الذَّاِكرذَاِب، ووِل الْعزن طٍَر ِمنلَى خع مفْلَِة فَهالْغ

     كاردتيطَاِن ويالش دنج ِزمهياللَِّه و بغَض       ِمـن ِهملَيثَّ عا حفِْع مِلد 
ولَولَا دفْع اللَِّه النـاس بعـضهم ِبـبعٍض         {: ِتلْك الْأَفْعاِل قَالَ تعالَى   

 ضِت الْأَردِفي    ] ٢٥١: البقرة[} لَفَسفْلَِة، وِل الْغأَه نِبالذَّاِكِر ع فَعدفَي
فَِبقَوِلِه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه يفْسخ      ؛  أَهِل السوِق    ِتلْك الْكَِلماِت فَسخ ِلأَفْعالِ   

أَفَرأَيت مِن  {: ولَه قُلُوِبِهم ِلأَنَّ الْقُلُوب ِمنهم وِلهت ِبالْهوى قَالَ تعالَى        
  اهوه هذَ ِإلَهخ٢٣: اجلاثية[} ات [     فْسي لَه ِريكلَا ش هدحِلِه وِبقَوا  وم خ

            لْـكالْم ِلِه لَهِبقَووٍف، ورعم اٍل أَووٍض ِفي نعا ِببِضهعب ِبقُلُوِبِهم لَّقعت
      خفْـسي دمالْح لَهِلِه وِبقَوو ،اِلِكنيِدي الْمِل أَياودت نَ ِمنورا يم خفْسي

     ِفِهمرصتو ِديِهمِع أَينص نَ ِمنورا يم      ِميتيِيي وحِلِه يِبقَووِر، وِفي الْأُم 
تفْسخ حركَاتهم وسكَناتهم وما يدِخرونَ ِفي أَسواِقِهم ِللتبـايِع فَـِإنَّ     
تملُّك الْحركَاِت تملُّك واقِْتدار، وِبقَوِلِه وهو حي لَا يموت ينِفي عِن           

أَنَّ هـِذِه  : ِبيـِدِه الْخيـر أَي  :  ينسب ِإلَى الْمخلُوِقني، ثُم قَالَ  اللَِّه ما 
             ،ٍء قَـِديريلَى كُلِّ شع وهِدِه وِر ِفي ييالْخ ا ِمنهونطْلُباَء الَِّتي تيالْأَش
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  : وذكر عند النوم سبب ملغفرة الذنوب-   

ةَ، قَالَ   فعريرأَِبي ه ـأِْوي ِإلَـى    : " ني قَالَ ِحني نم
لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه، لَه الْمِلـك ولَـه             : ِفراِشِه

الْحمد، وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير، سبحانَ اللَِّه وِبحمـِدِه،          

                                                   
        اِب مالذُّبِج ومثَِل الْهوِق كَمفْلَِة ِفي السِل الْغثَلُ أَهلَـى   فَمع ِمِعنيتج

مزبلٍَة يتطَايرونَ ِفيها علَى الْأَقْذَاِر فَعمد هذَا الذَّاِكر ِإلَى ِمكْنسٍة عِظيمٍة           
ذَاِت شعوٍب وقُوٍة فَكَنس هِذِه الْمزبلَةَ ونظَّفَها ِمن الْأَقْذَاِر ورمى ِبهـا     

   الْأَس رطَهو ودالْع هجالَى  وعقَالَ ت مهِمن اقِفـي  {: و كبر تِإذَا ذَكَرو
 هدحآِن و٤٦: اإلسراء[} الْقُر [ِة  : أَياِنيدحِبالْو "   اِرِهمبلَى أَدا علَّوو

فَجِدير ِبهذَا الناِطِق أَنْ يكْتب لَه أُلُوف الْحسناِت ويمحى عنه      " نفُورا  
ـ      أُلُو  طَيب  -كَلَام الطِّيِبي   . ف السيئَاِت ويرفَع لَه أُلُوف الدرجاِت اه

   هعجضم اللَّه-)   لَه اللَّه بكَت (ِلـِه       : أَيِة ِلأَجابِبالِْكت رأَم أَو ،لَه تأَثْب
)    هنا عحمٍة ونسح أَلْف ِة، أَ  ) أَلْفِفرغِبالْم ،أَي      ـنِو عحِبـالْم رأَم و

مقَـاٍم  : أَي) أَلْف أَلْف سيئٍَة، ورفَع لَه أَلْف أَلْـف درجـةٍ    (صِحيفَِتِه  
مرقاة املفاتيح شـرح    ) (ِفي الْجنةِ (عِظيما  : أَي) وبنى لَه بيتا  (ومرتبٍة  

  )١٦٨٨-١٦٨٧/ ٤(مشكاة املصابيح 
. 
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لَّا اللَّه، اللَّه أَكْبر، غُِفرت لَه ذُنوبـه وِإنْ         الْحمد ِللَِّه، لَا ِإلَه إِ       

  (١)"كَانت ِمثْلَ زبِد الْبحِر 

قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا     : وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ    
 لَّمسِه ولَياِشهِ     : " عى ِإلَى ِفرقَالَ ِإذَا أَو نِللَِّه الَِّذي  : م دمالْح 

         ـدمقَاِني، الْحسِني وِللَِّه الَِّذي أَطِْعم دماِني، الْحآوكَفَاِني و
ِللَِّه الَِّذي من علَي فَأَفْضلَ، اللَّهم ِإني أَسـأَلُك ِبِعزِتـك أَنْ            
تنجيِني ِمن الناِر، فَقَد حِمد اللَّه ِبجِميـِع محاِمـِد الْخلْـِق       

  (٢)"مكُلِِّه
 : ودعاٌء بالليل سبب إلجابة الدعاء وقبول الصالة-

قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى    : فعن عبادةَ بِن الصاِمِت قَالَ    
 لَّمسِه ولَيِقظُ: " اُهللا عيتسي ِل فَقَالَ ِحنياللَّي ِمن ارعت نلَـا  : م

     ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه ِإلَه       وهو ،دمالْح لَهو ،لْكالْم لَه ،لَه 
علَى كُلِّ شيٍء قَِدير، سبحانَ اللَِّه، والْحمد ِللَِّه، ولَا ِإلَه ِإلَّـا            

                              
 )٦٠٧: لترغيبصحيح ا: صحيح(  )١(

  

 )٦٠٩: صحيح الترغيب: حسن (  )٢(
  



 

 

 

  

  

٥٣  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
               ِظيِم، ثُمالْع ِليةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعلَا قُولَ وولَا حو ،رأَكْب اللَّهو ،اللَّه

  اغِْفر با رعد     لَه ِلي، غُِفر -  ِليدقَـالَ  :  قَالَ الْو ـا  : أَوعد
 لَه ِجيبتاس- هلَاتص لَّى، قُِبلَتص أَ ثُمضوفَت (١)" ، فَِإنْ قَام  

                              
  )١٢١٣:املشكاة: صحيح) (١(



 

 

 

  

  

٥٤  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
حضور دروس  : ومن أعمال الرب يف شهر رمضان     *    

  :العلم واملواعظ يف بيت اهللا
ان فإن غدوت إىل املسجد لسماع درس علم او موعظة ك         * 

 : لك كأجر حاج تاماً حجته
 صلى اهللا -عِن النِبي : وعن أَِبي أُمامةَ رضي اهللا عنه    

من غَدا ِإلَى الْمسِجِد ال يِريـد ِإال أَنْ         «:  قَالَ -عليه وسلم   
هتا ِحجامت اجِر حكَأَج كَانَ لَه ،لِّمهعي ا أَوريخ لَّمعت(١)»ي  

  بـر  : أفضل أيـام الـدهر     الرب يف    ومن أعمال
  :الوالدين وصلة األرحام

سِمعت رسولَ : وعن أَِبي الدرداِء رِضي اُهللا عنه قَالَ   
الْواِلد أَوسط أَبـواب  «:  يقُولُ- صلى اهللا عليه وسلم -اِهللا  

  (٢)»الْجنة فَحاِفظ علَى واِلديك أَو اترك

                              
    )٨٦: صحيح الترغيب: حسن صحيح(  )١(

  

  )٢٤٨٦: صحيح الترغيب: صحيح( )٢(
  



 

 

 

  

  

٥٥  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
عِن النِبي  : بِن عمٍرو رِضي اُهللا عنهما    وعن عبِد اِهللا       

ِرضى الرب ِفـي ِرضـى      «:  قَالَ - صلى اهللا عليه وسلم      -
  (١)»الْواِلِد، وسخطُ الرب ِفي سخِط الْواِلِد

      هناُهللا ع ِضياِلٍك رِن مِس بأَن نع :   ِبيصلى  -أَنَّ الن 
من سره أَنْ يعظِّم اُهللا ِرزقَـه، واَنْ        «:  قَالَ -اهللا عليه وسلم    

هِحمِصلْ رِلِه، فَلْيِفي أَج دم(٢)»ي   
إطابة الكالم  : أفضل أيام الدهر  ومن أعمال الرب يف     

  :وإطعام الطعام
قَالَ النِبي صلَّى اُهللا    : فعن أَِبي ماِلٍك الْأَشعِري، قَالَ    

 لَّمسِه ولَيـا،    :عاِطِنهب ا ِمـنهى ظَاِهررفَةً يِة غُرنِإنَّ ِفي الْج 
          عـابتو ،امالطَّع مأَطْع نِلم ا اللَّههدا، أَعظَاِهِره ا ِمنهاِطنبو

 امِني اسالنِل وِباللَّي قَامو ،اميالصلَاةَ و(٣)"الص  
                              

  )٢٥٠١: صحيح الترغيب: حسن( )١(
  

  )متفق عليه) (٢(
  ) ٦١٧:صحيح الترغيب: حسن صحيح(  )٣(

  



 

 

 

  

  

٥٦  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
  تنفـيس    : أفضل أيام الـدهر   ومن أعمال الرب يف        

فمن أنظر ، كربات املكروبني والتيسري على املعسرين
  :معسرا أو وضع له أظله اهللا يوم القيامة

أُشِهد بصر عيني هـاتيِن  : وعن أَِبي الْيسِر رِضي اُهللا عنه قَالَ  
اه قَلَِبي  وسمع أُذُِني هاتيِن، ووع   ) ووضع ِإصبعيِة علَى عينيهِ   (

 صلى اهللا عليه    -رسولَ اِهللا   ) وأَشار ِبيِدِه ِإلَى مناِط قَلِْبهِ    (هذَا  
من أَنظَر معِسراً أَو وضع عنه أَظَلَّه اُهللا  «:  وهو يقُولُ  -وسلم  
  (١)» ِفي ِظلِِّه

 املـشى ىف حاجـات      :أفضل أيام الدهر  ومن أعمال الرب يف     
ه من مشى مع أخيه يف حاجة حىت يقضيها لـه           احملتاجني فإن 

اعتكافه من  ثبت اهللا قدميه يوم تزول األقدام وكان خريا له          
 :يف مسجد النىب شهرا

قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه      : فعِن ابِن عمر، قَالَ   
لَّمسو :»       ِإلَي بٍة أَحاجأٍَخ ِلي ِفي ح عم ِشيأَنْ  َألنْ أَم ِمـن 

                              
  )٣٠٠٦: رواه مسلم ()١(



 

 

 

  

  

٥٧  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
أَعتِكف شهرا ِفي مسِجِدي هذَا، ومن مـشى مـع أَِخيـِه             

الْمسِلِم ِفي حاجٍة حتى يقِْضيها ثَبت اللَّه قَدميِه يوم تـزولُ           
ام(١)» اَألقْد  

   زيارة اإلخوة عيادة      : أفضل أيام الدهر  ومن أعمال الرب يف     
  :عون ألف ملكاملرضى يستغفر لك سب

من عاد مريضا أو زار أخا له ىف اهللا ناداه مناد مـن       
  السماء 

صلَّى قال رسول اهللا    :  قال رِضي اُهللا عنه  فعن ثوبان   
  لَّمسِه ولَيـِة         «: اهللا عنفَِة الْجرلْ ِفي خزي ا، لَمِريضم ادع نم

ِجعرى يت(٢)»ح    
 قال رسول اهللا صلى     :وعن على رضى اهللا عنه قال     

ما ِمن مسِلٍم يعود مسِلما غُدوةً ِإالَّ صـلَّى         : اهللا عليه وسلم  

                              
  ) ٢٦٢٣: صحيح الترغيب: لغريهحسن ( )١(

  

  )٦٣٨٩: اجلامع صحيح: صحيح () ٢(
  



 

 

 

  

  

٥٨  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
علَيِه سبعونَ أَلْف ملٍَك حتى يمِسي، وِإنْ عـاده عـِشيةً ِإالَّ       

          ِريفخ كَانَ لَهو ،ِبحصى يتلٍَك حم ونَ أَلْفعبِه سلَيلَّى عص
  (٢).(١)ي اجلَنِةِف

                              
  .) ١٨٧٢-٥٧٦٧صحيح اجلامع : صحيح(  )١(

  

بضم الغني ما بني صالة الغداوة وطلوع الشمس،        ) غدوة: (قوله) (٢
  والظاهر. كذا قاله ابن امللك

أي دعـا لـه     ) إال صلى عليه  (أن املراد به أول النهار ما قبل الزوال         
. بضم التحتية من اإلمساء، أي يدخل يف املساء       ) حىت ميسى (رة  باملغف

إن نافية بداللة إال    ) وإن عاده (أي يغرب بقرينة مقابلته     : وقال القاري 
أي ) وكان لـه  (أي ما بعد الزوال أو أول الليل        ) عشية(وملقابلتها ما   

وهو يف األصل الثمر اتىن أو خمـروف        . أي بستان ) خريف(للعائد  
اخلريف : وقال اجلزري . جلنة، فعيل مبعىن مفعول، قاله القاري     من مثر ا  

رواه (الثمر الذي خيترف أي جيىن ويقطف، فعيـل مبعـىن مفعـول             
هـذا  : قال الترمذي . يف اجلنائز، واللفظ للترمذي   ) الترمذي وأبوداود 

وقد روى عن علي هذا احلديث من غري وجه         . حديث غريب حسن  
بعـد  . قال املنذري يف الترغيـب    . ى انته -ومنهم من وقفه ومل يرفعه    



 

 

 

  

  

٥٩  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
   كفالـة     : أفضل أيام الـدهر   ومن أعمال الرب يف        

  :اليتامى والسعى على األرامل واملساكني
قال رسول  :  قال رِضي اُهللا عنه  فعن سهل بن سعد     

» أَنا وكَاِفلُ اليِتيِم ِفي اجلَنِة هكَذَا     «: صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم   الله
يعبقَالَ ِبِإصطَىوسالوِة وابب(١)ِه الس  

                                                   
ورواه أبوداود موقوفـاً    : ما لفظه . إيراد احلديث ونقل كالم الترمذي    

على علي، مث قال وأسند هذا عن علي من غري وجه صحيح عن النيب              
ما مـن   : ولفظ املوقوف . صلى اهللا عليه وسلم، مث رواه مسنداً مبعناه       

ألف ملك يستغفرون له رجل يعود مريضاً ممسياً إال خرج معه سبعون        
حىت يصبح، وكان له خريف يف اجلنة، ومن أتاه مصبحاً خرج معـه             
سبعون ألف ملك يستغفرون له حىت ميسى، وكان لـه خريـف يف             
اجلنة، ورواه بنحو هذا أمحد وابن ماجه مرفوعـاً، وزادا يف أولـه إذا    
عاد املسلم أخاه مشى يف خرافة اجلنة حىت جيلس، فإذا جلس غمرتـه          

  ))٢٤٥/ ٥(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  (. احلديث-محةالر
 
  

  )٦٠٠٥:رواه البخاري(  )١(
  



 

 

 

  

  

٦٠  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
        هناُهللا ع ِضيرة ريرأَِبي ه نفع :  ِبيِن النصلى اهللا -ع 

الساِعي علَـى اَألرملَـِة والِْمـسِكني       «:  قَالَ -عليه وسلم   
 وكَالْقَاِئِم الَ يفْتر    - وأَحِسبه قَالَ    -كَالْمجاِهِد ِفي سِبيِل اِهللا     

كَالصوفِْطر(١)»اِئم الَ ي   
   واحـرص علـى       : أفضل أيام الدهر  ومن أعمال الرب يف     

 :تغسيل املوتى وتكفينهم واتباع اجلنائز والصالة عليها
سِمعت أَبا راِفٍع،   : فعن عِلي بِن رباٍح اللَّخِمي قَالَ     

       لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسثُ أَنَّ ردحلَ  : "  قَالَ يغَس نم
    هنفَأَج لَه فَرح نمةً، ورم ِعنيبأَر اُهللا لَه ِه غَفَرلَيع ما فَكَتِلمسم
          نمِة، وامِم الِْقيوِإلَى ي اهِإي هكَنكٍَن أَسسِر مِه كَأَجلَيى عرأَج

  (٢)" ن سندِس وِإستبرِق الْجنِة كَفَّنه كَساه اُهللا يوم الِْقيامِة ِم
       هناُهللا ع ِضيثُ ردحٍم يزِن حِرو بمع نـِن  : وعع

  ِبيقَالَ  - صلى اهللا عليه وسلم      -الن هِمٍن     «:  أَنـؤم ا ِمـنم
                              

  )متفق عليه(  )١(
   )٣١:تلخيص أحكام اجلنائز: صحيح(  )٢(

  



 

 

 

  

  

٦١  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
مِة، يعزي أَخاه ِبمصيبٍة، ِإالَّ كَساه اُهللا سبحانه ِمن حلَِل الْكَرا            

  (١)» يوم الِْقيامِة
قَالَ رسولُ اِهللا   : وعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      

من شِهد الْجنازةَ حتى يـصلَّى  «: - صلى اهللا عليه وسلم     -
: ِقيلَ. » علَيها فَلَه ِقرياطٌ ومن شِهدها حتى تدفَن فَلَه ِقرياطَاِن

اطَاِن؟ قَالَوا الِْقريِني«: مِظيملَِني الْعب(٣)  (٢)» ِمثْلُ الْج  

                              
  )٧٠:تلخيص أحكام اجلنائز: حسن(  )١(

  

  )متفق عليه(  )٢(
  

  : قال العالمة ابن عثيمني) (٣
من شهد اجلنـازة    : " سلم أنه قال  وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و       

" حىت يصلى عليها؛ فله قرياط، ومن شهدها حىت تدفن؛ فله قرياطـان       
ويف " مثل اجلبلني العظـيمني   : وما القرياطان يا رسول اهللا؟ قال     : قيل

  .وهذا فضل عظيم وأجر كبري" أصغرمها مثل أُحد : " رواية
لقد : احلديث قال  هذا   - رضي اهللا عنهما     -وملا بلغ عبد اهللا بن عمر       

فرطنا يف قراريط كثرية، مث صار بعد ذلك ال يرى جنـازة إال تبعهـا    
رضي اهللا عنه؛ ألن هذه غنيمة؛ غنيمة أن حيصل اإلنسان مثل اجلبلني            



 

 

 

  

  

٦٢  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
  :الصدقة:أفضل أيام الدهرومن أعمال الرب يف    

 من السبعة صلَّى اهللا علَيِه وسلَّمفقد ذكر رسول اهللا     
ورجـلٌ  " الذين  يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظـل إال ظلـه           

  (١)" تعلَم ِشمالُه ما تنِفق يِمينهتصدق، أَخفَى حتى الَ

                                                   
العظيمني يف عمل يسري، هذا األجر مىت يلقاه؟ يلقاه يف يوم هو أحوج             

ـ              اع، وال  ما يكون إليه؛ يف يوم ليس عنده درهم، وال دينـار وال مت
قرابة، وال زوجة تنفعه يوم القيامة اإل العمل الصاحل، فهـو إذا تبـع              
اجلنازة حىت يصلى عليها، مث حىت تدفن، فله قرياطان مثـل اجلـبلني             

  .العظيمني أصغرمها مثل أحد
يـا  : وينبغي ملن أتبع أن يكون خاشعاً، مفكراً يف مآله، يقول لنفسه          

ناقنا، عن قريب أو بعيـد      نفسي أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أع       
ورمبا يكون عن قريب، ويتذكر هذا الرحيـل، يتـذكر إىل حفرتـه          
ويدفنه ويتخلى عنه، وأقرب الناس عليك الذي حيملك إىل مدفنك مث           

  ))٥٩٨/ ٢(شرح رياض الصاحلني (ينصرف 
)١(  )فَقتِه ملَيع(  



 

 

 

  

  

٦٣  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
قَالَ رسـولُ   : وعن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ         

    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عاللَِّه ص :»       ٍة ِمـنـرمِل تدِبع قدصت نم
نَّ اللَّـه يتقَبلُهـا     كَسٍب طَيٍب، والَ يقْبلُ اللَّه ِإلَّا الطَّيب، وإِ       

ِبيِميِنِه، ثُم يربيها ِلصاِحِبِه، كَما يربي أَحدكُم فَلُوه، حتـى          
  (١)»تكُونَ ِمثْلَ اجلَبِل

  هناُهللا ع ِضير ِريدٍد الْخِعيأَِبي س نوع : ِبيِن النع- 
لسر تطِْفئ غَـضب    صدقَةُ ا «:  قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم     

الرب، وِصلَةُ الرِحِم تِزيد ِفي الْعمِر، وِفعلُ الْمعروف يِقـي          
  (٢)» مصاِرع السوِء  

  :البكاء من خشية اهللا : أفضل أيام الدهرومن أعمال الرب يف *

                              
)١() فَقتِه ملَيع(  

  

  )٣٧٦٠: صحيح اجلامع: صحيح(  )٢(



 

 

 

  

  

٦٤  
 

  

برنامج الغر يف أيام العشر      
سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّـه    : فعن ابِن عباٍس قَالَ      

عين بكَت ِمن   : عيناِن لَا تمسهما النار   : " يِه وسلَّم يقُولُ  علَ
  (٢)  (١)" خشيِة اللَِّه، وعين باتت تحرس ِفي سِبيِل اللَِّه 

                              
      )٤١١٣:صحيح اجلامع: صحيح( )١(

  

٢)) (   ارا النمهسماِن لَا تنيا    ) : عدٍة أَبايِفي ِرو؛ وأَي :   قا أَدمهِصيبلَا ي
عين بكَت  (أَبدا  : وِفي ِروايٍة ِزيادةُ  . لَا ترياِن النار  : ِإصابٍة، وِفي ِروايةٍ  

وِهي مرتبةُ الْمجاِهِدين مع الـنفِْس التـاِئِبني عـِن      ) : ِهِمن خشيِة اللَّ  
وِفي ) : وعين باتت تحرس  (الْمعِصيِة، سواٌء كَانَ عاِلما، أَو غَير عاِلٍم        

ادِة، وِهي  وِهي مرتبةُ الْمجاِهِدين ِفي الِْعب    ) : ِفي سِبيِل اللَّهِ  (ِروايٍة تكْلَأُ   
ِلأَنْ تكُونَ ِفي الْحج، أَو طَلَِب الِْعلِْم، أَِو الِْجهاِد، أَِو الِْعبادِة،           ؛ شاِملَةٌ  

قَالَ . والْأَظْهر أَنَّ الْمراد ِبِه الْحاِرس ِللْمجاِهِدين ِلِحفِْظِهم عِن الْكُفَّارِ        
 لُهقَو ،ذَ: الطِّيِبيه كَتب نيع   ـعاِهـِد مجاِبِد الْماِلِم الْعِن الْعةٌ عايا ِكن

] ٢٨: فاطر[} ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءُ     {: نفِْسِه ِلقَوِلِه تعالَى  
           نـيةُ ببسلَِت النصفَح ،مهنٍز عاوجتم رغَي ِة ِفيِهميشالْخ رصثُ حيح

نيالْكُفَّـاِر           الْع عاِهٍد مجِن ميعطَاِن، ويالشفِْس والن عاِهٍد مجِن ميِن عي
: قَالَ الشيخ أَبو حاِمـٍد ِفـي الِْإحيـاءِ     . والْخوف والْخشيةُ متراِدفَانِ  
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برنامج الغر يف أيام العشر      
              ـلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نوع

: ومنهم: م اللَّه ِفي ِظلِِّه، يوم الَ ِظلَّ ِإلَّا ِظلُّهسبعةٌ يِظلُّه: " قَالَ
 اهنيع تا فَفَاضاِليخ اللَّه لٌ ذَكَرجر(١)"و  

  :حسن اخللق: أفضل أيام الدهرومن أعمال الرب يف    
ا قَالَتهناُهللا ع ِضيةَ راِئشع نولُ اِهللا : وعسصلى -قَالَ ر 

ِإنَّ الرجلَ لَيدِرك ِبحسِن خلُِقِه درجات «: -سلم اهللا عليه و
  (٢)»قَاِئِم اللَّيِل صاِئِم النهاِر

  :عمرة يف رمضان :أفضل أيام الدهرومن أعمال الرب يف 

                                                   
 علَـى الِْعلْـِم     الْخوف سوطُ اللَِّه تعالَى يسوق ِبِه ِعباده ِإلَى الْمواظَبةِ        

فَكُلُّ خـوٍف لَـا   . والْعمِل، ِلينالُوا ِبِهما رتبةَ الْقُرِب ِإلَى اللَِّه تعالَى اه 
            عم فوةَ خيشأَنَّ الْخ ِقيقحالتا، وِقيِقيفًا حوخ كُني لَم ا ذُِكروِرثُ مي

  ))٢٤٧٩/ ٦(ابيح مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املص(التعِظيِم، 
  )متفق عليه(  )١(
  )١٦٢٠:صحيح اجلامع: صحيح  )٢(
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برنامج الغر يف أيام العشر      
سِمعت : أَخبرِني عطَاٌء، قَالَ  : فعِن ابِن جريٍج، قَالَ      

: الَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمقَ: ابن عباٍس، يحدثُنا قَالَ
لَـم  : قَالَت» ما منعِك أَنْ تحجي معنا؟    «ِلامرأٍَة ِمن الْأَنصاِر    

      كرتاِضٍح ولَى نا عهنابا ولَِدهو وأَب جاِن فَحاِضحا ِإلَّا نلَن كُني
فَِإذَا جاَء رمضانُ فَـاعتِمِري،     «:  قَالَ لَنا ناِضحا ننِضح علَيِه،   

  (٢)  (١)» فَِإنَّ عمرةً ِفيِه تعِدلُ حجةً

                              
  )١٢٥٦(رواه مسلم  )١(

: قَولـه ) . أَخربِني عـن عطـاء    : (وِفي ِرواية مسلم  ) عن عطاء () (٢
يقُول، من الْأَحوال املترادفـة أَو   : مجلتان وقعتا حاال، و   ) خيربنا يقُول (

، الْقَاِئل هو ابن جريج، قَالَ شيخنا       ) ت اسمها فنسي: (قَوله. املتداخلة
وِإنما قَالَ ذَِلك مع أَن الـذِّهن لَـا   ) : شرح الترِمِذي(زين الدين ِفي   

يتبادر إالَّ ِإلَى عطاء أَنه هو الْقَاِئل، ِلأَن البخاِري أخرج هذَا احلَـِديث     
. حبيب الْمعلم عن عطاء، فـسماها     باب حج النساء، من طَِريق      : ِفي

ملا رجع النِبي صلى اهللا علَيِه وسلم من حجته قَالَ ألم ِسنان            : (ولَفظه
فَعلم من هذَا أَن الْمـرأَة      . احلَِديث) ما منعك من الْحج؟   : الْأَنصاِرية

أَنصاِرية، وقد ورد ِهي أم ِسنان الْ ) المرأَة من الْأَنصار  (املبهمة ِفي قَوله    
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برنامج الغر يف أيام العشر      
   

ِفي بعض طرق حِديث ابن عباس أَنه قَالَ ذَِلك ألم سليم، رواه ابـن              
عـن ابـن    (حبان ِفي صِحيحه من ِرواية يعقُوب بن عطاء عن أَِبيه           

: جاَءت أم سليم ِإلَى النِبي صلى اهللا علَيِه وسلم فَقَالَـت        : عباس، قَالَ 
: لْحة وابنه، وتركاين، فَقَالَ رسول اهللا صلى اهللا علَيِه وسلم         حج أَبو طَ  
ويعقُوب هذَا هو ابـن     ) . عمرة ِفي رمضان تعدل حجة    ! يا أم سليم  

روى ابن عدي هذَا احلَِديث ِفـي       : عطاء بن أيب رباح، وِفي ترجمته     
ضـِعيف  : قَول ابن مِعني  ِفيِه ضعف، و  : وروى قَول أَحمد  ) الْكَاِمل(

، هكَذَا هو بـالنون     ) ِإن حتجني معنا  : (قَوله. احلَِديث، ولَيس مبتروك  
أَن حتجي، ِبحـذْف    : (ِفي ِرواية كَِرمية، واألصيلي، وِفي ِرواية غَريمهَا      

: أَن، ناصبة فتحذف النون ِفيِه، وقيـل      : النون، وهذَا هو اَألصل، ِلأَن    
إالَّ أَن يعفون أَو يعفُـو  {: كثريا يستعمل ِبدوِن النصب، كَقَوِله تعالَى    

على ِقـراَءة مـن قَـرأَ       ) . ٧٣٢: الْبقَرة(} الَِّذي ِبيِدِه عقدة النكَاح   
: الْبقَـرة (} أَن يـتم الرضـاعة    {: يعفُو، وكَقَوِله : ِبسكُون الْواو ِفي  

، بالنون والـضاد    ) ناِضح: (قَوله. راَءة مجاِهد ِبالرفْع على قِ  ) . ٣٣٢
هو الْبِعري الَِّذي يستقى علَيـِه،      : الْمعجمة الْمكْسورة وِبالْحاِء الْمهملَة   

الْبِعري أَو الثور أَو الْحمار الَِّذي يستِقي علَيِه،    : الناضح: وقَالَ ابن بطال  
  لْبِعريلَِكن املُراد هنا ا



 

 

 

  

  

٦٨  

                                                   

 
  

برنامج الغر يف أيام العشر      
   

لتصرحيه ِفي ِرواية بكر بن عبد الْمزِني عن ابن عباس ِفي ِروايـة أيب              
ولَو مل يصرح بذلك ِفي احلَِديث، فَـِإن        : داود ِبكَوِنِه مجال فَِإن قلت    

: قَوله. املُراد ِبِه الْبِعري، َألم لَا يستعملون غَاِلبا ِفي السواقي إالَّ البعران       
الضِمري فيهما يرجع   ) لزوجها وابنها : (قَوله. ابن أيب فلَان  : أَي) هوابن(

ِإلَى الْمرأَة الْمذْكُورة من الْأَنصار، وِرواية مسلم توضح معىن هـذَا،           
ناضحان كَانا أليب فلَان، زوجها، حج هو وابنـه         : قَالَت: (وِهي قَوله 

وتـرك  : (وهو معىن قَوله) . ر يسِقي خنال لناعلى أَحدمهَا، وكَانَ اآلخ 
مل : قَالَـت : (، ِبكَسر الضاد، وِفي ِرواية ملُسلم     ) ناضحا ننضح علَيهِ  

يكن لنا إالَّ ناضحان، فحج أَبو ولَدها وابنها على ناِضح، وترك لنـا             
) ضان حجـة  فَِإن عمرة ِفي رم   : (احلَِديث، قَوله ) ناضحا ننضح علَيهِ  

وارتفاع حجة على أَنه خرب ان تقِْديره كحجة والدِليل علَيـِه ِروايـة       
وِفي ِروايـة أُخـرى     ) فَِإن عمرة ِفيِه تعدل حجة    : (مسلم وِهي قَوله  

وكَـأن  ) . فعمرة ِفي رمضان تقضي حجة، أَو حجة معـي        : (ملُسلم
النِبي، صـلى   : أَي) أَو نحوا ِمما قَالَ   : (ا بقوله البخاِري أَشار ِإلَى هذَ   

ظَاهره يقْتِضي أَن عمـرة     : فَِإن قلت : اهللا علَيِه وسلم، وقَالَ الْكرماِني    
: معنـاه : ِفي رمضان تقوم مقَام حجة الِْإسلَام، فَهل هو كَذَِلك؟ قلت        

الِْإجماع علـى عـدم ِقيامهـا       كحجة الِْإسلَام ِفي الثَّواب، والقرينة      
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برنامج الغر يف أيام العشر      
   

ِإن الشيء يشبه بالشيء، وجيعل عدلـه ِإذا        : وقَالَ ابن خزيمة  . مقَامها
أشبهه ِفي بعض الْمعاِني لَا جِميعها، ِلأَن الْعمرة لَا يقْضى ا فـرض             

ن معىن هذَا   الْحج، ولَا النذر، ونقل الترِمِذي عن ِإسحاق بن راهويه أَ         
تعـدل  ) . ١: الِْإخلَاص(} قل هو اهللا أحد{احلَِديث نِظري ما جاَء أَن     

    ِبيرن الْعقَالَ ابآن، وثلث الْقُر :       ـوهـِحيح، وذَا صة هِديث الْعمرح
فضل من اهللا ونعمة، فقد أدركْت الْعمرة مرتلَة الْحج بانضمام رمضان       

ِفيِه أَن ثَواب الْعمل يِزيد ِبِزيـادة شـرف         : بن الْجوِزي وقَالَ ا . ِإلَيها
حيتمل أَن  : وقيل. الْوقْت، كَما يِزيد ِبحضور الْقلب وخبلوص الْقَصد      

يكون املُراد أَن عمرة فَِريضة ِفي رمضان كحجة فَِريضة، وعمرة ناِفلَة           
     قَالَ اباِفلَة، وان كحجة نضمنيِفي رله. ن التمل أَن ) كحجة: (قَوتحي ،

يكون على بابه، وحيتمل أَن يكون لربكة رمضان، وحيتمل أَن يكون           
ِبأَنه مخـصوص   : وقد قَالَ بعض الْمتقَدمني   . مخصوصا ِبهِذِه الْمرأَة  

اد صِحيح عـن    ِبِإسن) مسنده(ِبهِذِه الْمرأَة، فروى أَحمد بن منيع ِفي        
أَنها أَرادت  : سعيد بن جبري عن امرأَة من الْأَنصار، يقَال لَها أم ِسنان          

ولَا نعلـم هلَـِذِه   : فَقَالَ سعيد بن جبري  : (الْحج، فَذكر احلَِديث، وِفيه   
، ووقع ِعند أيب داود من حِديث يوسف بن عبـد اهللا   ) الْمرأَة وحدها 

 ا      بن سِديثهن أم معقل ِفي آخر حقول : (الم عت تة  : فَكَانج حجالْح
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برنامج الغر يف أيام العشر      
الصالة يف مسجد النيب    : أفضل أيام الدهر  ومن أعمال الرب يف        

  :واملسجد احلرام
صلَّى اهللا علَيِه   قال رسول اهللا    :   قال رِضي اُهللا عنه  فعن جابر   

لَّمسالَ«: وا       صالٍَة ِفيمأَلِْف ص ل ِمنذَا، أَفْضِجِدي هسةٌ ِفي م
ِسواه ِمن الْمساِجِد ِإالَّ الْمسِجد الْحرام، وصالَةٌ ِفي الْمسِجِد      

  (٢) (١)»الْحراِم، أَفْضلُ ِمن ِمائَِة صالٍَة ِفي هذَا

                                                   
والْعمرة عمرة، وقد قَالَ هذَا رسول اهللا صلى اهللا علَيِه وسلم يل، فَما             

 .والظَّاِهر محله على الْعموم   . انتهى) أَدِري إيلَّ خاصة أَو للناس عامة؟     
  )١١٧-١١٦/ ١٠(خاري عمدة القاري شرح صحيح الب

  ")٣٨٣٨  "اجلامع صحيح : صحيح(  )١(
  

اختلف ) إال املسجد احلرام  (ش  ]  [ شرح حممد فؤاد عبد الباقي    [) (٢
العلماء يف املراد ذا االستثناء على حسب اختالفهم يف مكة واملدينة           
أيتهما أفضل ومذهب الشافعي ومجاهري العلماء أن مكة أفضل مـن           

 مكة أفضل من مسجد املدينـة وعكـسه مالـك    املدينة وأن مسجد 
وطائقة فعند الشافعي واجلمهور معناه إال املسجد احلرام فإن الـصالة         
فيه أفضل من الصالة يف مسجدي وعند مالك وموافقيه إال املـسجد            
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برنامج الغر يف أيام العشر      
 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون   

                                                   
احلرام فإن الصالة يف مسجدي تفضله بدون األلف قـال القاضـي            

 وسلم أفضل بقـاع     عياض أمجعوا على أن موضع قربه صلى اهللا عليه        
األرض وإن مكة واملدينة أفضل بقاع األرض واختلفوا يف أفضلهما ما           
عدا موقع قربه صلى اهللا عليه وسلم فقال عمـر وبعـض الـصحابة             
ومالك وأكثر املدنيني املدينة أفضل وقال أهل مكة والكوفة والشافعي          
وابن وهب وابن حبيب املالكيان مكة أفضل قلت ومما احـتج بـه             

بنا لتفضيل مكة حديث عبد اهللا بن عدي بن احلمراء رضي اهللا            أصحا
عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو واقف على راحلته مبكـة              
يقول واهللا إنك خلري أرض اهللا وأحـب أرض اهللا إىل اهللا ولـوال أين               
أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هو          

 قال اإلمام   ٣١٠٨ سنن ابن ماجه رقم      حديث حسن صحيح وهو يف    
النووي وأعلم أن هذه الفضيلة خمتصة بنفس مسجده صلى اهللا عليـه            
وسلم الذي كان يف زمانه دون ما زيد فيه بعده فينبغـي أن حيـرص           

/ ٩(شرح النووي على مـسلم      ] املصلي على ذلك ويتفطن ملا ذكرته     
١٦٣(  
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شتقتم؟، وزجرمت عن الرذائـل  لقد شوقتم إىل الفضائل فهل ا    

وكنتم يف سكر اهلوى فهل أفقتم؟، فلو حاسبتم أنفـسكم          
وحققتم، لعلمتم أنكم بغري وثيق توثقتم، فاطلبوا اخلالص من   

 .أسر اهلوى فقد جد الطالبون
 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

وصـفت أعمـاهلم    ، إخواين، توانيم وسري الصاحلني حثيث    
يث، وكم نصحناكم ولرمبا ضاع     وبعض أعمالكم كدر خب   

 .احلديث، فهل أراكم تتفكرون
 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

أيقظنا اهللا وإياكم ملصاحلنا، وعصمنا من ذنوبنا وقبائحنـا،         
واستعمل يف طاعته مجيع جوارحنا، وال جعلنا ممن يرضـى          

 .بالدون
 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون
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  وأَِخريا
 تحظَى ِبمـضاعفَِة هـِذِه اُألجـوِر         ِإنْ أَردت أَنْ  

من دلَّ علَى خيٍر فَلَه     «: واحلَسناِت فَتذَكَّر قَولَ سيِد البرياتِ    
  (١)»ِمثْلُ أَجِر فَاِعِلِه

          ،لَـاهوقَى مِر واتذَا اخلَيلَى هلَّ عد ني ِلكُلِّ مفَطُوب
 (٢)ظٍَة ِابتغى ِبها وجه اِهللا، كَذَا ِمن طَبعهاسواًء ِبكَِلمٍة أَو موعِ   

رجاَء ثواا ووزعها علَى ِعباِد اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنـواِت           
الفَضاِئيِة، أَو شبكَِة اِإلنِترِنت العالَِميِة، وِمن ترجمهـا ِإلَـى          

تنتِفع ِبها اُألمةُ اِإلسلَاِميةُ، ويكِْفيه وعـد       اللُّغاِت اَألجنِبيِة، لِ  
نضر اللَّه امرأً سِمع ِمنا حِديثًا، فَحِفظَه حتـى         «: :سيِد البريةِ 

يبلِّغه، فَرب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَفْقَه ِمنه، ورب حاِمِل ِفقٍْه     
  (٣) »فَِقيٍهلَيس ِب

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
   ٦٧٦٤: اه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رو) ٣(
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  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا   

  ه أَنْ يعفُو عنى      ويغِفر ِيل سوَء فَعاِلياعسى اِإللَ
هبكَت  

 

  أَبو عبِد الرحمِن أَحمد مصطَفَى
 )سلماتغفر اُهللا له ولوالديه وجلميع املسلمني وامل(
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

حقُوق الطَّبِع ِلكُلِّ مسِلٍم عدا من غَير ِفيِه أَو استخدمه ِفي (
 )أَغْراٍض ِتجاِريٍة
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   ِرسالِفه  

  ٢.......................................................................مقَدمةٌ

  ٤............................................:ترديد األذان خالصا من قلبك 

  ٤....................:مث قول الدعاء املأثور عند مساع الشهادتني من املؤذن* 

  ٦...............................................:مث سؤال اهللا الوسيلة للنىب* 

  ٧............................................:مث الدعاء بني األذان واإلقامة* 

  ٩.......................................................:مث الوضوء للصالة* 

١٠..................................................:مث الدعاء بعد الوضوء 

  ١٠................................................:مث السواك بعد الوضوء* 

  ١٢.......:جلماعة ىف املسجد وذلك يف اخلمس صلواتمث الذهاب لصالة ا* 

فإن صليت الصبح يف مجاعة مث قعدت تذكر اهللا حىت تطلع الشمس مث * 
وأنت يف ذمة اهللا وهنيئاً لك ، صليت ركعتني كانت لك كأجر حجة وعمرة 

  ١٤..................................................::بالنور التام يوم القيامة

  ١٥..:فإن صليت الصبح يف مجاعة والعشاء يف مجاعة فكأمنا قمت الليل كله* 

١٧............................................:احملافظة على السنن والنوافل 

١٧...........................................:والسنن مؤكدة وغري مؤكدة 
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     ١٧..................................................أما السنن املؤكدة 

  ١٩...........................:أما ركعتا الفجر فهى خري من الدنيا وما فيها* 

  ١٩........:فإن صليت قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمك اهللا على النار* 

  ٢٠...........................................:أما السنن الغري مؤكدة فمنها*

  ٢٠..........................................................: قبل العصر٤* 

  ٢٢............................................................:وأما النوافل* 

  ٢٢....................................................:فمنها الضحى والقيام

  ٢٢......:فإن صليت الضحى أربعاً وقبل الظهر أربعاً بىن لك بيت يف اجلنة* 

أما  يوم اجلمعة  فإن اغتسلت وبكرت و مشيت إىل الصالة و دنوت من * 
مل سنة أجر صيامها و قيامها اإلمام واستمعت و مل تلغ كان لك بكل خطوة ع
  ٢٣.........................:وغُِفر لَك إىل الْجمعِة الْأُخرى وزيادةُ  ثَلَاثَِة أَياٍم 

  ٢٧.....................................:االشتغال بأعمال الرب واخلري ومنها* 

  ٢٧......................:قراءة وختم القرآن أكثر من مرة يف األيام العشر* 

٢٧...............:والقرآن يشفع لك يوم الدين وترتقي به ىف جنات النعيم 

  ٣٠............................:معة تضىء لك يوم القيامةوالكهف يوم اجل* 

  ٣١......................................وسورة تبارك تشفع لك يوم الدين* 
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  ٣٢............................وقل يا أيها الكافرون تعدلُ لك ربع القرآن*    

وقل هو اهللا أحد ثالثاً فإن قرأا ثالث مرات تعدلُ قراءة القرآن كله فإن * 
    .......................................:قرأا عشراً بىن اهللا لك ىف اجلنة قصراً

...........................................................................٣٣  

  ٣٤..........................................................:ذكر اهللا تعاىل* 

  ٣٤.......................................:ومنها: ومنه أذكار الصباح واملساء

سبحان اهللا مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروا كان أفضل من مائة  * 
 من مائة فرس حيمل عليها يف بدنة فإن قلت احلمد هللا مائة مرة كان أفضل

  ٣٤...:سبيل اهللا  فإن قلت اهللا أكرب مائة مرة كان أفضل من عتق مائة رقبة  

كْه أَحد وِذكر من قاله ِمائَيت مرٍه ِفي يوٍم، لَم يسِبقْه أَحد كَانَ قَبلَه، والَ يدِر* 
هدع٣٥.....................................................................:ب  

:وِذكر من قاله ِمائَيت مرٍه ِفي يوٍم لَم يواِف أَحد ِمن الْخالَِئِق ِبِمثِْل ما وافَى* 
...........................................................................٣٦  

 وِذكر من قاله ِفي يوٍم ِمائَةَ مرٍة، حطَّت عنه خطَاياه وِإنْ كَانت ِمثْلَ زبِد *
  ٣٧....................................................................:الْبحِر

 *س ِدلُ ِذكرعِح تبلَاِة الصص اٍت بعدراٍت، ثَالَثَ مكَِلم عبِنيوأَرت٣٧.....:اع  

  ٣٩...................:وجبت لَه الْجنةُ من قَاهلَا ِإذَا أَصبحوثَلَاثُ كَِلماٍت، * 
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 ِحني يصِبح عشراً وِحني يمِسي عشراً أَدركَته ومن صلَّى على النِبي اَألِمِني*    

  ٤٠........................................................:شفَاعته يوم الدين

  ٤١.............................:وهناك أذكار مطلقة هلا فوائد عضيمة منها* 

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب : فإن ذكرت ربك فقلت*  
  ٤١......................................................:فإا تنفض خطاياك

  ٤١.:سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم: فقل ، فإن أردت تثقيل امليزان* 

سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله : فإن أردت كفارة السك فقل * 
  ٤٢...........................................:إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

ومن ، ستغفارفإن أحببت أن تسرك صحيفتك يوم القيامة فلتكثر فيها من اال* 
قال أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان 

  ٤٣...........................................................:فر من الزحف

فإن أردت مليارات احلسنات ىف ثواىن معدودات فاستغفر للمؤمنني و * 
  ٤٤...............................................................:للمؤمنات 

سبحان اهللا عدد ما خلق سبحان اهللا ملء ما خلق : فإن ذكرت ربك فقلت*  
سبحان اهللا عدد ما يف األرض والسماء سبحان اهللا ملء ما يف السماء واألرض 

سبحان اهللا ملء ما خلق سبحان اهللا عدد ما أحصى كتابه وسبحان اهللا ملء 
وتقول احلمد هللا مثل ذلك كان أفضل لك من ذكرك الليل مع كل شيء 

  ٤٥....................................................................:النهار
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سبحان اهللا العظيم وحبمده غرست لك خنلة يف : فإن ذكرت ربك فقلت*     

  ٤٦.....................................................................:اجلنة

احلمد هللا الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حول : فإن أكلت طعاماً فقل * 
  ٤٧..................................:مين وال قوة يغفر لك ما تقدم من ذنبك

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله : فإن دخلت السوق فقل* 
ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير ، احلمد حيىي 

  ٤٨:يكتب لك مليون حسنة ويحط عنك مليون سيئة ويبين لك بيت يف اجلنة

  ٥١.................................: وذكر عند النوم سبب ملغفرة الذنوب-

  ٥٢......................: ودعاٌء بالليل سبب إلجابة الدعاء وقبول الصالة-

حضور دروس العلم واملواعظ يف بيت : ومن أعمال الرب يف شهر رمضان* 
  ٥٤.......................................................................:اهللا

فإن غدوت إىل املسجد لسماع درس علم او موعظة كان لك كأجر حاج * 
  ٥٤................................................................:تاماً حجته

٥٤.......:بر الوالدين وصلة األرحام: ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر 

  ٥٥........:إطابة الكالم وإطعام الطعام: ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر

  تنفيس كربات املكروبني والتيسري : ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر
  ٥٦........:را أو وضع له أظله اهللا يوم القيامةفمن أنظر معس، على املعسرين
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 املشى ىف حاجات احملتاجني فإنه من :ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر   

مشى مع أخيه يف حاجة حىت يقضيها له ثبت اهللا قدميه يوم تزول األقدام 
  ٥٦.........................:افه يف مسجد النىب شهرااعتكمن وكان خريا له 

َألنْ أَمِشي مع «: قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: فعِن ابِن عمر، قَالَ
هش ِكفتأَنْ أَع ِمن ِإلَي بٍة أَحاجى أٍَخ ِلي ِفي حشم نمذَا، وِجِدي هسا ِفي مر

امولُ اَألقْدزت موِه ييمقَد اللَّه تا ثَبهقِْضيى يتٍة حاجِلِم ِفي حسأَِخيِه الْم عم «()

...........................................................................٥٦  

يارة اإلخوة عيادة املرضى يستغفر    ز: ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر
  ٥٧....................................................:لك سبعون ألف ملك

   كفالة اليتامى والسعى على األرامل : ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر
  ٥٩................................................................:واملساكني

   واحرص على تغسيل املوتى : ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر
  ٦٠..................................:وتكفينهم واتباع اجلنائز والصالة عليها

  ٦٢.............................:الصدقة:ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر

  ٦٣............:البكاء من خشية اهللا : ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر*

  ٦٥.......................:حسن اخللق: ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر

  ٦٥..................:عمرة يف رمضان :ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر
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:الصالة يف مسجد النيب واملسجد احلرام: ومن أعمال الرب يف أفضل أيام الدهر   

...........................................................................٧٠  

  ٧١............................................. ذلك فليتنافس املتنافسونويف

  ٧٣....................................................................وأَِخريا

ِرس٧٥...................................................................الِفه  

  


