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  مقَدمةٌ
احلمد هللا الَِّذي لشرعه يخضع من يعبـد، وِلعظَمِتـه     
خيشع من يركع ويسجد، وِلِطيب مناجاِته يسهر املتهجد وال         
          كَلَّمهـد، يـتجه ويفْسن اهدِذلُ املُجبقُد، وِلطَلِب ثواِبه يير

ملخلوقني ويبعد، أمحـده  سبحانه بكالٍم ِجيلُّ أنْ يشاِبه كَالَم ا   
حمد من يرجو الوقوف على باِبه غري مشرد، وأشهد أنْ ال           
ِإله ِإالَّ اهللا وحده ال شريك له شهادةَ من أخلص هللا وتعبد،             
وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه الَّذي قام بواجـب العبـاِدة     

أيب بكٍر الصديق الَِّذي    وتزود، صلَّى اهللا عليه وعلى صاحبه       
 كَـانَ  مأل قلَوب مبِغضيِه قَرحاٍت تنِفد، وعلى عمر الَّـِذي          

يقَوي اِإلسالم ويعضد، وعلى عثمان الَِّذي جاَءته الـشهادةُ         
ينـسف زرع الكُفـِر     كان  فلم يتردد، وعلى وعلي الَِّذي      

ه صالة مـستمرة    بسيِفه ويحصد، وعلى سائِر آِلِه وأصحابِ     
  . على الزماِن الْمؤبد، وسلَّم تسليماً

 علَيـهِ  اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ: قَالَ عباٍس ابِن عِن
لَّمسا«: وم اٍم ِمنلُ أَيمالْع اِلحالص ِفيِهن باللَِّه ِإلَى أَح  ِمـن 
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 سِبيِل ِفي الِْجهاد ولَا اللَِّه رسولَ يا: لُواقَا »الْعشرِة الْأَياِم هِذِه
 ِبنفِْسِه خرج رجلٌ ِإلَّا اللَِّه سِبيِل ِفي الِْجهاد ولَا«: قَالَ اللَِّه؟
  البخاِري رواه . »ِبشيٍء ذَِلك ِمن يرِجع فَلَم وماِلِه

لذا فالذكي الفطن هو الذي يستغل مواسم اخلـريات      
  ومن ثَم كان هذا الكتيب، لتحصيل ماليني احلسنات

*****  
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 ت فِسكْكَيناطري   ق ١٠باألَ  راريطق ١٠و ِمن ِر ِفي ج 
  األيام العشر؟

  ؟ األيام العشرِمن اَألجِر ِفيناطري  ق١٠بِسكْكَيف ت-أ
ـ      *   آية لَكُِتب لـك     ١٠٠٠هل تعلم أنك لو قُمت الليل ب

  )طار خري من الدنيا وما فيهاوالقن(قنطار من األجر 
 رِضى اُهللا عنهما    الْعاِص بِن عمِرو بِن اللَِّه عبِد عنف

 ِبعـشرِ  قَام من«: وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ: قَالَ
 ِمـن  بكُِت آيٍة ِبِمائَِة قَام ومن الغاِفِلني، ِمن يكْتب لَم آياٍت

،القَاِنِتني نمو ٍة ِبأَلِْف قَامآي كُِتب ِمن ِطِرين(١)»املُقَن  
 آيـة ولـو   ٩٩٥واعلم أن جمموع آيات جزئى عم وتبارك       

 آيـة وهـو     ١٠٠٠ آيات لكان امـوع      ٥أضفت إليها   
 دقيقة  ٤٠ولن يستغرق منك قراءة اجلزئني سوى       ، املطلوب  

                              
  )١٢٠١:املشكاة: حسن ( )١(
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، هو خري من الدنيا وما فيها يكتب لك ا قنطار من األجر و
  املُقَنِطِرين ِمنوتكتب عند اهللا 

 من الليال العشر   ىف كل ليلة     قُمت بألِف آيةٍ  إذاً لو    -
 . .من األجر بإذن اهللاناطري  ق١٠لَكُِتب لك 
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  :ومن مواقف السلف الصاحل يف القيام
 أنه كان حيي الليل صالة، مث يقول: عن ابن عمر :

يا نافع، : ال؛ فيعاود الصالة؛ فيقول: حرنا؟ فيقوليا نافع، أس
نعم؛ فيقعد، ويستغفر، ويدعو حىت : أسحرنا؟ فيقول

  .)١(يصبح
 ٢(كلما استيقظ من الليل، صلى: وكان ابن عمر(.  
 تضيفت أبا هريرة سبع : عن أيب عثمان النهدي قال

   .)٣(يعتقبون الليل أثالثاً: ليال؛ فكان هو، وخادمه، وامرأته
 مد بن سريين، أنه كان له سبعة أوراد يقرؤها عن حم

  .)٤(قرأه يف النهار: بالليل، فإذا فاته شيء

                              
 )٣٠٤/ ١(األولياء حلية)١(

 )٣٠٤/ ١(األولياء حلية)٢(

  )٣٨٣ـ٣٨٢/ ١(األولياء حلية)٣(
 

 )٢٧٢/ ٢(األولياء حلية)٤(
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  ،وعنه، أنه نام عن العشاء حىت تفرطت، مث قام
 .)١(فصالها؛ مث أحيا بقية ليله

 ذكرت : عن موسى بن نافع الكويف األسدي قال
يوترون قبل أن : أين تركت بالكوفة ناساً: لسعيد بن جبري

، خمافة أن ال يستيقظوا للوتر، فريزقهم اهللا قياماً من يناموا
: الليل، فيصلون شفعاً ما بدا هلم، مث يعيدون وترهم؛ فقال

هذا من البدع؛ إذا أنت أوترت قبل أن تنام، مث رزقك اهللا 
قياماً بعد وترك، فصل شفعاً ما بدا لك، وال تعد وترك، 

  .)٢(واكتف بالذي كان
 ملا كرب عمرو بن ميمون:عن إبراهيم النخعي قال  :

: وتد له وتدا يف احلائط، فكان إذا سئم من طول القيام
 .)٣(يربط حبالً، فيتعلق به: استمسك به؛ أو

                              
 )٢٧٢/ ٢(األولياء حلية)١(

 )٢٨٠/ ٤(األولياء حلية)٢(

 )١٥٠/ ٤(األولياء حلية)٣(
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 قال أيب: عن عثمان بن عبد الرمحن التيمي قال :
فلما صليت العتمة، ختلصت : ألغلنب الليلة على املقام؛ قال
ائم، إذا رجل وضع فبينا أنا ق: إىل املقام، حىت قمت فيه؛ قال

فبدأ بأم : يده بني كتفي، فإذا هو عثمان بن عفان؛ قال
القرآن، فقرأ، حىت ختم القرآن؛ فركع، وسجد، مث أخذ 

  .)١(أصلى قبل ذلك شيئاً، أم ال: نعليه؛ فال أدري
 مسعت ا ملغرية بن حبيب ـ أبا : عن جعفر قال

ميوت مالك بن دينار : صاحل، خنت مالك بن دينار ـ يقول
فصليت معه : وأنا معه يف الدار، ال أدري ما عمله؛ قال

العشاء اآلخرة، مث جئت فلبست قطيفة يف أطول ما يكون 
وجاء مالك، فقرب رغيفه، فأكل؛ مث قام إىل : الليل؛ قال

إذا : آخر الصالة فاستفتح، مث أخذ بلحيته، فجعل يقول
مجعت األولني واآلخرين، فحرم شيبة مالك بن دينار على 

نار؛ فواهللا ما زال كذلك، حىت غلبتين عيين، مث انتبهت، ال

                              
 )٥٧ـ٥٦/ ١(األولياء حلية)١(
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: يقدم رجالً، ويؤخر رجالً، ويقول: فإذا هو على تلك احلال
يا رب، إذا مجعت األولني واآلخرين، فحرم شيبة مالك بن 
دينار على النار، فما زال كذلك، حىت طلع الفجر؛ فقلت يف 

ال يبل يل واهللا، لئن خرج مالك بن دينار فرآين، : نفسي
  .)١(فجئت إىل املرتل، وتركته: عنده بالة أبداً؛ قال

 بت عند الربيع بن : عن عبد الرمحن بن عجالن قال
أَم حِسب ": خثيم ذات ليلة، فقام يصلي، فمر ذه اآلية

 فمكث ليلته حىت )٢(اآلية ".. الَِّذين اجترحوا السّيِّئَاِت 
  .)٣(ها، ببكاء شديدأصبح، ما جاوز هذه اآلية إىل غري

 أن أم الربيع بن خثيم كانت : بلغنا: عن سفيان قال
: يا بين، يا ربيع، أال تنام؛ فيقول: تنادي ابنها الربيع، فتقول

يا أمه، من جن عليه الليل، وهو خياف البيات، حق له أن ال 
فلما بلغ، ورأت ما يلقى من البكاء والسهر؛ : ينام؛ قال

                              
 )٣٦٢ـ٣٦١/ ٢(األولياء حلية)١(

 ].٢١: اجلاثية[)٢(

 )١١٢/ ٢(األولياء حلية)٣(
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نعم يا والدة، : لعلك قتلت قتيالً؛ فقاليا بين، : نادته، فقالت
ومن هذا القتيل يا بين، حىت يتحمل : قد قتلت قتيالً؛ قالت

على أهله، فيعفون؟ واهللا، لو يعلمون ما تلقى من البكاء 
  .)١(يا والده، هي نفسي: والسهر بعد، لقد رمحوك؛ فيقول

 صحبت حممد بن واسع : عن موسى بن بشار قال
فكان يصلي الليل أمجع، يصلي يف من مكة إىل البصرة، 

احململ جالساً، يومئ برأسه إمياًء؛ وكان يأمر احلادي يكون 
خلفه، ويرفع صوته، حىت ال يفطن له؛ وكان رمبا عرس من 

أيقظ أصحابه، رجالً : الليل، فيرتل، فيصلي، فإذا أصبح
الصالةَ الصالة؛ فإذا قاموا، قال : رجال، فيجيء إليه، فيقول

اء قريب، فتوضئوا، وإن كان فيه بعد، ويف املاء إن امل: لنا
  .)٢(الذي معكم قلة، فتيمموا، وأبقوا هذه للشفة

                              
 )١١٤/ ٢(األولياء حلية)١(

 )٣٤٦/ ٢(األولياء حلية)٢(



 

 
  

  

١١  
 

 

 
 

 حفظت صالة ابن املسيب : عن ابن حرملة قال
وعمله بالنهار، فسألت مواله عن عمله بالليل، فأخربين؛ 

وكان ال يدع أن يقرأ بصاد والقرآن، كل ليلة، فسألته : فقال
جالً من األنصار صلى إىل شجرة، أن ر: عن ذلك؛ فأخرب

فقرأ بصاد، فلما مر بالسجدة سجد، وسجدة الشجرة معه، 
اللهم، أعطين ذه السجدة أجراً، وضع عين : فسمعها تقول

ا وزراً، وارزقين ا شكراً، وتقبلها مين، كما تقبلتها من 
  .)١(عبدك داود

  عن ضمرة بن حبيب، أن أبا رحيانة كان غائباً، فلما
تعشى، مث خرج إىل املسجد، فصلى العشاء :  على أهلهقدم

قام يصلي، يفتتح سورة، : اآلخرة؛ فلما انصرف إىل بيته
وخيتمها؛ فلم يزل كذلك، حىت طلع الفجر، ومسع املؤذن، 

يا أبا : فشد عليه ثيابه ليخرج إىل املسجد؛ فقالت له صاحبته
ن رحيانة، كنت يف غزوتك ما كنت، مث قدمت اآلن؛ فما كا

                              
 )١٦٥ـ١٦٤/ ٢(األولياء حلية)١(
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بلى، لقد كان لك نصيب، : يل فيك نصيب أو حظ؛ قال
يا أبا رحيانة، وما الذي شغلك : ولكن شغلت عنك؛ قالت

من لباسها، : ما زال قليب يهوى فيما وصف اهللا: عين؟ قال
وأزواجها، ونعيمها، وما خطرت يل على بال، حىت طلع 

  .)١(الفجر
 أن األسد حبس الناس ليلة يف : عن داود بن إبراهيم

: طريق احلج، فرق الناس بعضهم بعضاً؛ فلما كان السحر
ذهب عنهم، فرتل الناس مييناً ومشاالً، فألقوا أنفسهم وناموا؛ 

أال تنام؟ فإنك نصبت : فقام طاووس يصلي؛ فقال له رجل
  .)٢(وهل ينام السحر أحد: هذه الليلة؛ فقال طاووس

 كان صفوان يصلي يف : عن مالك بن أنس قال
يف بطن البيت، يتيقظ باحلر : لسطح، ويف الصيفيف ا: الشتاء

هذا اجلهد من صفوان، وأنت : والربد، حىت يصبح؛ مث يقول

                              
 )٢٩/ ٢(األولياء حلية)١(

 )١٤/ ٤(األولياء ليةح)٢(
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أعلم؛ وإنه لترم رجاله، حىت تعود مثل السفط من قيام الليل؛ 
  .)١(ويظهر فيها عروق خضر

 حدثنا رجل ـ كان : عن موسى بن هالل قال
حدثتين : جليساً لنا، وكانت امرأة حسان موالة له ـ قال

كان جييء، فيدخل معي : امرأة حسان بن أيب سنان، قالت
يف فراشي، مث خيادعين، كما ختادع املرأة صبيها؛ فإذا علم أين 

: فقلت له: منت، سل نفسه، فخرج، مث يقوم فيصلي؛ قالت
: يا أبا عبد اهللا، كم تعذب نفسك؟ أرفق بنفسك؛ فقال

  .)٢( منها زماناًاسكيت، وحيك، فيوشك أن أرقد رقدة ال أقوم
 يقوم - بن املنكدر - كان حممد : عن املنكدر قال 

من الليل، فيتوضأ، مث يدعو، فيحمد اهللا عز وجل، ويثين 
مل ترفع : عليه، ويشكره، مث يرفع صوته بالذكر؛ فقيل له

                              
 )١٥٩/ ٣(األولياء حلية)١(

 )١١٧/ ٣(األولياء حلية)٢(
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إن يل جارا يشتكي، يرفع صوته بالوجع، وأنا : صوتك؟ قال
  .)١(أرفع صويت بالنعمة

 بيدي أبو عبد الرمحن السلمي، أخذ : عن مشر قال
كيف قوتك على الصالة؟ فذكرت ما شاء اهللا أن : فقال

أصلي العشاء، : كنت أنا مثلك: أذكره؛ قال أبو عبد الرمحن
أنشط مين أول ما : مث أقوم أصلي، فإذا أنا حني أصلي الفجر

  .)٢(بدأت
 كانت اجلارية تفرش لعلي : عن موسى بن طرفة قال

واهللا، إنك لطيب، واهللا، : ه، ويقولبن بكار، فيلمس بيد
إنك لبارد، واهللا، ال علوتك ليليت؛ فكان يصلي الغداة بوضوء 

  .)٣(العتمة

                              
 )١٤٦/ ٣(األولياء حلية)١(

 )١٩٢/ ٤(األولياء حلية)٢(

 )٣١٨/ ٩(األولياء حلية)٣(
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 رمبا زارين عاصم األحول وهو صائم، : عن عباد قال
تنحى، فصلى؛ فال يزال يصلي، : فيفطر، فإذا صلى العشاء

  .)١(حىت يطلع الفجر؛ ال يضع جنبه
 عت سفيان بن عيينة مس: عن مالك بن إمساعيل قال

آىل : يقول ـ وأعانه على بعض احلديث أخوه حممد ـ قال
صفوان ابن سليم أن ال يضع جنبه إىل األرض، حىت يلقى اهللا 

: عز وجل، فلما حضره املوت وهو منتصب، قالت له ابنته
يا بنية، : يا أبت، أنت يف هذه احلالة، لو ألقيت نفسك، قال

 .)٢( ما وفيت له بالقولإذاً
  ،كان أيوب السختياين يقوم الليل كله، فيخفي ذلك

  .)٣(فإذا كان عند الصبح، رفع صوته، كأنه قام تلك الساعة

                              
 )١٢٠/ ٣(األولياء حلية)١(

 )١٥٩/ ٣(األولياء حلية)٢(

 )٨/ ٣(األولياء حلية)٣(
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 كان سعيد : عن القاسم بن أيب أيوب األعرج قال
  .)١(بن جبري يبكي بالليل، حىت عمش

 كان عمرو بن عتبة بن : عن عيسى بن عمر قال
يا : ور؛ فيقولفرقد خيرج على فرسه ليالً، فيقف على القب

أهل القبور، قد طويت الصحف، وقد رفعت األعمال؛ مث 
يبكي، ويصف بني قدميه، حىت يصبح؛ فريجع، فيشهد صالة 

  .)٢(الصبح
  رمحه اهللا –صلى سيد التابعني سعيد بن املسيب – 

  .الفجر مخسني سنة بوضوء العشاء وكان يسرد الصوم
  كابدت نفسي: قال حممد بن املنكدر رمحه اهللا 

حىت ) أي جاهدا وأكرهتها على الطاعات ( أربعني عاماً 
  !!استقامت يل 

                              
 )٢٧٢/ ٤(األولياء حلية)١(

 )١٥٨/ ٤(ياءاألول حلية)٢(
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  كان ثابت البناين يقول كابدت نفسي على القيام
  .وتلذذت به عشرين سنة !! عشرين سنة 

  اكان أحد الصاحلني يصلي حىت تتورم قدماه فيضر
  .ويقول يا أمارة بالسوء ما خلقِت إال للعبادة 

  اد رمحه اهللا كان العبد الصاحلعبد العزيز بن أيب رو
يفرش له فراشه لينام عليه بالليل ، فكان يضع يده على 

ولكن فراش اجلنة !! ما ألينك : الفراش فيتحسسه مث يقول 
  .مث يقوم إىل صالته !! ألني منك

  صلى إىل جنيب سليمان التميمي رمحه : قال معمر
تبارك {: ه اهللا بعد العشاء اآلخرة فسمعته يقرأ يف صالت

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو لْكِدِه الْمحىت أتى على } الَِّذي ِبي
} فَلَما رأَوه زلْفَةً ِسيئَت وجوه الَِّذين كَفَروا {هذه اآلية 

فجعل يرددها حىت خف أهل املسجد وانصرفوا ، مث خرجت 
فإذا سليمان إىل بييت ، فما رجعت إىل املسجد ألؤذن الفجر 

وهو واقف يردد !! التميمي يف مكانه كما تركته البارحة 
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فَلَما رأَوه زلْفَةً ِسيئَت وجوه الَِّذين {هذه اآلية مل جياوزها 
  .}كَفَروا 
  واهللا ما كان : قالت امرأة مسروق بن األجدع

مسروق يصبح من ليلة من الليايل إال وساقاه منتفختان من 
، وكان رمحه اهللا إذا طال عليه الليل  !! ....طول القيام

وتعب صلى جالساً وال يترك الصالة، وكان إذا فرغ من 
  !!كما يزحف البعري ) أي إىل فراشه ( صالته يزحف 

  ما انتبه من الليل إال أصبت : قال خملد بن احلسني
إبراهيم بن أدهم رمحه اهللا يذكر اهللا ويصلي إال أغتم لذلك ، 

 اء{ ذه اآلية مث أتعزىشن يِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض ذَِلك {.  
  رمبا أقوم مخس : قال أبو سليمان الدارين رمحه اهللا

ليال متوالية بآية واحدة ، أرددها وأطالب نفسي بالعمل مبا 
ولوال أن اهللا تعاىل مين علي بالغفلة ملا تعديت تلك !! فيها 

علماً جديدا ، اآلية طول عمري ، ألن يل يف كل تدبر 
  !!والقرآن ال تنقضي عجائبه 
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  كان السري السقطي رمحه اهللا إذا جن عليه الليل
وقام يصلي دافع البكاء أول الليل ، مث دافع مث دافع ، فإذا 

  .غلبه األمر أخذ يف البكاء والنحيب 
  حرمت قيام الليل : قال سفيان الثوري رمحه اهللا

  .مخسة أشهر بسبب ذنب أذنبته 
 إن الرجل إذا قام من : طاء اخلرساين رمحه اهللا قال ع

الليل متهجداً أًبح فرحاً جيد لذلك فرحاً يف قلبه ، وإذا غلبته 
أصبح حزيناً ) أي عن قيام الليل ( عينه فنام عن حزبه 

منكسر القلب ، كأنه قد فقد شيئاً ، وقد فقد أعظم األمور 
  ).أي قيام الليل ( له نفعا 
 قوماً يأكلون كثرياً :محه اهللا رأى معقل بن حبيب ر

  .ما نرى أصحابنا يريدون أن يصلوا الليلة : فقال 
  قال مسعر بن كدام رمحه اهللا حاثاً على عدم اإلكثار

  :من األكل 
  كان العبد الصاحل علي بن بكار رمحه اهللا تفرش له

واهللا !! واهللا إنك لطيب : جاريته فراشه فيلمسه بيده ويقول 
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أي ال متت عليك هذه ( هللا ال علوتك ليليت وا!! إنك لبارد 
  !!مث يقوم يصلي إىل الفجر ) الليلة 
  خرجنا غزاة إىل : عن جعفر بن زيد رمحه اهللا قال ]

رمحه ، قال ]  العدوي أشيمبن  صلة[ ويف اجليش ] كأبول 
مث اضطجع ) أي بعد العشاء ( فترك الناس بعد العتمة : 

م اجليش كله وثب صلة فالتمس غفلة الناس ، حىت إذا نا
فدخل غيضة وهي الشجر الكثيف امللتف على بعضه ، 
فدخلت يف أثره ، فتوضأ مث قام يصلي فافتتح الصالة ، وبينما 

!! هو يصلي إذا جاء أسد عظيم فدنا منه وهو يصلي 
ففزعت من زئري األسد فصعدت إىل شجرة قريبة ، أما صلة 

من زئريه وال باىل به وال خاف !! فواهللا ما التفت إىل األسد 
!! اآلن يفترسه : مث سجد صلة فاقترب األسد منه فقلت !! 

فأخذ األسد يدور حوله ومل يصبه بأي سوء ، مث ملا فرغ 
أيها السبع : صلة من صالته وسلم ، التفت إىل األسد وقال 

فوىل األسد وله زئري تتصدع !! اطلب رزقك يف مكان آخر 
!! يصلي حىت إذا قرب الفجر فما زال صلة !! منه اجلبال 
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: جلس فحمد حمامد مل أمسع مبثلها إال ما شاء اهللا ، مث قال 
اهللا إين أسألك أن جتريين من النار ، أو مثلي جيترئ أن 

أي ليوهم ( مث رجع رمحه اهللا إىل فراشه !!! يسألك اجلنة 
فأصبح وكأنه بات على ) اجليش أنه ظل طوال الليل نائماً 

 الفرش الوثرية الناعمة واملراد هنا أنه كان يف وهي( احلشايا 
ورجعت إىل فراشي فأصبحت ويب ) غاية النشاط واحليوية 

  من الكسل واخلمول شيء اهللا به عليم 
  كان العبد الصاحل عمرو بن عتبة بن فرقد رمحه اهللا

خيرج للغزو يف سبيل اهللا ، فإذا جاء الليل صف قدميه يناجي 
كان أهل اجليش الذين خرج معهم ربه ويبكي بني يديه ، 

عمرو ال يكلفون أحداً من اجليش باحلراسة ؛ ألن عمرو قد 
كفاهم ذلك بصالته طوال الليل ، وذات ليلة وبينما عمرو 
بن عتبة رمحه اهللا يصلي من الليل واجليش نائم ، إذ مسعوا 
زئري أسد مفزع ،فهربوا وبقي عمرو يف مكانه يصلي وما 

فلما انصرف األسد ذاهبا !! التفت فيها وال !! قطع صالته 
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أما خفت األسد وأنت تصلي : عنهم رجعوا لعمرو فقالوا له 
  !!إن ألستحي من اهللا أن أخاف شيئاً سواه : فقال !! ؟
  دخلت على أمحد بن حيىي : قال أبو جعفر البقال

!! رمحه اهللا ، فرأيته يبكي بكاء كثريا ما يكاد يتمالك نفسه 
فأراد أن يكتمين فلم أدعه ، !! ين ما حالك؟أخرب: فقلت له 
وال أحسب ذلك إال ألمر !! فاتين حزيب البارحة : فقال يل 

فأشفقت !! مث أخذ يبكي !!أحدثته ، فعوقبت مبنع حزيب 
ما أعجب أمرك : عليه وأحببت أن أسهل عليه ، فقلت له 

مل ترض عن اهللا تعاىل يف نومة نومك إياها ، حىت قعدت !! 
فما !! دع عنك هذا يا أبا جعفر : فقال يل ! !تبكي 

!! مث غلب عليه البكاء !! احسب ذلك إال من أمر أحدثته 
  .فلما رأيته ال يقبل مين انصرفت وتركته 

  كان ابن عمر رضي اهللا عنهما : عن أي غالب قال
يرتل علينا مبكة ، وكان يتهجد من الليل ، فقال يل ذات ليلة 

أال تقوم تصلي ولو تقرأ بثلث : ب يا أبا غال: قبل الصبح 
يا أبا عبد الرمحن قد دنا الصبح فكيف اقرأ : القرآن ، فقلت 
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قل هو اهللا { فقال إن سورة اإلخالص !! بثلث القرآن ؟
  .تعدل ثلث القرآن } أحد 
  كان العبد الصاحل عبد الواحد بن يزيد رمحه اهللا

أي من  ( !!يا أهل الدار انتبهوا : يقول ألهله يف كل ليلة 
دار نوم ، عن قريب ) أي الدنيا ( فما هذه ) نومكم 

  !!يأكلكم الدود 
  كان سفيان الثوري رمحه اهللا : قال حممد بن يوسف

صلوا ما دمتم !! قوموا يا شباب : يقيمنا يف الليل ويقول 
 !!إذا مل تصلوا اليوم فمىت ؟!! شبابا 
  ىناهللا كان سفيان الثوري رمحه : قال أبو يزيد املع

إذا أصبح مد رجليه إىل احلائط ورأسه إىل األرض كي يرجع 
  !!الدم إىل مكانه من قيام الليل 

  دخلت إحدى النساء على زوجة اإلمام األوزاعي
رمحه اهللا فرأت تلك املرأه بلالً يف موضع سجود األوزاعي ، 

أراك غفلت عن !! ثكلتك أمك : فقالت لزوجة األوزاعي 
أي مكان صالته ( ال يف مسجد الشيخ بعض الصبيان حىت ب
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وحيك هذا يصبح كل : فقالت هلا زوجة األوزاعي ) بالليل 
  .من أثر دموع الشيخ يف سجوده !! ليلة 
  إبراهيم بن مشاس كنت أرى أمحد بن حنبل : قال

  .رمحه اهللا حيي الليل وهو غالم 
  كان أبو مسلم اخلوالين رمحه اهللا يصلي من الليل

أيظن أصحاب حممد : ور أو كسل قال لنفسه فإذا أصابه فت
صلى اهللا عليه وسلم أن يسبقونا عليه ، واهللا ألزامحنهم عليه 

مث يصلي إىل !! ، حىت يعلموا أم خلفوا بعدهم رجاال 
  .الفجر 
  رأى أحد الصاحلني يف منامه خياماً مضروبة فسأل :

!! فقيل هذه خيام املتهجدين بالقرآن !! ملن هذه اخليام ؟
  !!فكان ال ينام الليل

  كان شداد بن أوس رضي اهللا عنه إذا دخل على
ويقول !! فراشه يتقلب عليه مبرتلة القمح يف املقالة على النار

مث يقوم يصلي إىل !! اللهم إن النار قد أذهبت عين النوم 
  .الفجر 
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  كان عامر بن عبد اهللا بن قيس رمحه اهللا إذا قام من
ناي أن تذوق طعم النوم مع ذكر أبت عي: الليل يصلي يقول 

  .النوم 
  إين ألستقبل  : - رمحه اهللا - قال الفضيل بن عياض

الليل من أوله فيهولين طوله فأفتتح القرآن فأُصبح وما قضيت 
  ) .أي ما شبعت من القرآن والصالة ( ميت 
  ملا احتضر العبد الصاحل أبو الشعثاء رمحه اهللا بكى

  !!إين مل أشتِف من قيام الليل : فقال !! ما يبكيك : له فقيل 
  من : كان يقال : قال الفضيل بن عياض رمحه اهللا

أخالق األنبياء واألصفياء األخيار الطاهرة قلوم ، خالئق 
  .احللم واإلنابة وحظ من قيام الليل : ثالثة 
  ، كان ثابت البناين رمحه اهللا يصلي قائما حىت يتعب

  .صلى وهو جالس فإذا تعب 
  إين أستحي من اهللا : قال حسن بن صاحل رمحه اهللا

أي اضطجع على الفراش وليس يب نوم ( تعاىل أن أنام تكلفا 
أي هو الذي يغلبين ( حىت يكون النوم هو الذي يصري عين ) 
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، فإذا أنا منت مث استيقظت مث عدت نائما فال أرقد اهللا ) 
  !!عيين 
  رمحه اهللا –التميمي كان العبد الصاحل سليمان – 

هو وابنه يدوران يف الليل يف املساجد ،فيصليان يف هذا 
  !!املسجد مرة ، ويف هذا املسجد مرة ، حىت يصبحا 
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  "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
لَو رأَيتهم بين ساِجٍد وراِكٍع، وذَِليٍل مخموٍل متواِضٍع، 

لطَّرِف ِمن الْخوِف خاِشٍع، فَِإذَا جن اللَّيلُ حن ومنكَِسِر ا
اِزعالْج  

 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
 مهاندأَبو ،اِق فُِلقَتوِباَألش مهقُلُوبو ،ِلقَتِة عبحِبالْم مهفُوسن

  :ت أَجفَانُ الْهاِجِعِللِْخدمِة خِلقَت، يقُومونَ ِإذَا انطَبقَ
 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"

يباِدرونَ ِبالْعمِل اَألجلَ، ويجتِهدونَ ِفي سد الْخلَِل، 
اِفعش ملَه عمالدلَِل، واِضي الزم ونَ ِمنِذرتعيو  

 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
قبلُ سلَ اللَّيِم، فَِإذَا أَقْبوالصالِة وِة الصِبكَثْر ،ماللَِّه الْقَوو 

  حاربوا النوم والْعزم ِفي الطَّواِلِع
  "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
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اِئِبِهماِدي تناِدي مني :وِل وِبالْقَب ِعمني ِعمنالْمو ،ودال أَع ،ودجي
هم واللَِّه ِمن الْكَوِن الْمقْصوِد، فَما ِحيلَةُ الْمطْروِد والْمعِطي 

اِنعم  
 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"

 لَوو لُكاسو ،مِضيقُهم قِإنْ شو ِلجو ،مِفيقَهذَا را هي كُن
و فَالطَِّريق ما طَِريقَهموياِسع  

 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
اهجر ِبالنهاِر ِطيب الطَّعاِم، ودع ِفي الدجى لَِذيذَ الْمناِم، 

سالم، واللَّه يدعو إىل دار السالم، فَما : وقُلْ َألغْراِض النفِْس
اِمعالس دقْعي  

 "مضاِجِعتتجافَى جنوبهم عِن الْ" 
يا من يرجو مقَام الصاِلِحني، وهو مِقيم مع الْغاِفِلني، ويأْملُ 

اِقعذَا الْوه عِزلُ مع املذنني، دني وهو ،ِبنيقَراِزلَ الْمنم .
 ارالِْبد ،منغِفيِه ت الِْجد الِْجد ،لَمسِفيِه ت قدالص قدالص ارالِْبد

اِفعاُء النوالد وذَا هه ،مدنلَ أَنْ تقَب  
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 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
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   األيام العشر؟ِفيِر ج ِمن اَأل قراريط١٠بِسكْكَيف ت - ب
 فلك عليها صليي حىت جنازةً تشهدهل تعلم أنك لو * 

  :ان من األجراطقريفلك  تدفن حىتفإن شهدا ،  قرياط
 اللَّـهِ  رسولُ قَالَ: قَالَ رِضى اُهللا عنهفعن أىب هريرة   

 فَلَـه  يصلِّي، حتى اجلَنازةَ شِهد من«: وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى
 ومـا : ِقيلَ ،»ِقرياطَاِن لَه كَانَ تدفَن حتى شِهد ومن ِقرياطٌ،

   (١)»العِظيميِن اجلَبلَيِن ِمثْلُ«: الَقَ الِقرياطَاِن؟
 من األيام العشر  ىف كل يوم وليلة     إذاً لو فعلت ذلك      -

   . بإذن اهللاِر ج ِمن اَأل قراريط١٠لَكُِتب لك 
 :قال العالمة ابن عثيمني

على أخيه أن يتبع جنازته من بيته إىل     فإن من حق املسلم   
 إىل  -خـر    سواء يف املسجد أو يف مكـان آ        -املصلى

: املقربة، وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها؛ فله قرياط، ومـن          " 

                              
  )متفق عليه()١(
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وما القرياطان يا   : قيل" شهدها حىت تدفن؛ فله قرياطان    
: " ويف روايـة  " مثل اجلبلني العظيمني  : رسول اهللا؟ قال  

  .وهذا فضل عظيم وأجر كبري" أصغرمها مثل أُحد 
 هـذا   - رضي اهللا عنـهما      -وملا بلغ عبد اهللا بن عمر       

لقد فرطنا يف قراريط كثرية، مث صار بعد        : احلديث قال 
ذلك ال يرى جنازة إال تبعها رضي اهللا عنه؛ ألن هـذه            
غنيمة؛ غنيمة أن حيصل اإلنسان مثل اجلبلني العظيمني يف 
عمل يسري، هذا األجر مىت يلقاه؟ يلقاه يف يـوم هـو            

 يكون إليه؛ يف يوم ليس عنده درهم، وال دينار      أحوج ما 
وال متاع، وال قرابة، وال زوجة تنفعه يوم القيامـة اإل           
العمل الصاحل، فهو إذا تبع اجلنازة حىت يصلى عليها، مث          
حىت تدفن، فله قرياطان مثل اجلبلني العظيمني أصـغرمها    

  .مثل أحد
 يقـول   وينبغي ملن أتبع أن يكون خاشعاً، مفكراً يف مآلـه،         

يا نفسي أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناقنـا،   : لنفسه
عن قريب أو بعيد ورمبا يكون عن قريب، ويتـذكر هـذا            
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الرحيل، يتذكر إىل حفرته ويدفنه ويتخلى عنه، وأقرب الناس   
عنك ويدعك يف    عليك الذي حيملك إىل مدفنك مث ينصرف      

 فشر،  هذا اللحد وحيداً بأعمالك، إن خرياً فخري، وإن شراً        
أن يتحدث  : يكره لإلنسان املتبع للجنازة   : وهلذا قال العلماء  

  .أو أن يتبسم ويضحك. يف شيء من أمور الدنيا
وكذلك أيضاً إذا وصلت إىل املقربة، جلست تنتظر دفنـها،         
فينبغي أن تفكر يف مآلك، وأمك سوف ينتظر دفنكم كمـا         
ا انتظر دفن هذا الرجل، وإذا كان حولك أناس وحدثتهم مب         

حدث به النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه، حينما خرج يف      
جنازة رجل من األنصار، فانتهي إىل القرب وملا يلحد، فجلس          

 أي  -عليه الصالة والسالم وحوله أصحابه، ويف يده خمصرة       
 ينكت ا األرض، يعترب عليه الصالة والسالم ويفكر         -عود  

 الدفن، حىت   وحيدث أصحابه مبا يكون عند االحتضار وعند      
  .يكون جامعاً بني املوعظة وبني تشييع اجلنازة

ولكن ليست هذه املوعظة كما يفعله بعض إخواننا اآلن يف          
بعض احملالت؛ حيث يقوم الرجل خطيباً يعظ الناس، فـإن          
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هذا ليس معروفاً يف عهد النيب عليه الصالة والـسالم، وال           
وسلم ينتظر عهد أصحابه، لكن ملا جلس النيب صلى اهللا عليه   

حلد هذا امليت وجلس أصحابه حدثهم حديث االس مبـا          
  .ينفعهم ومبا يناسب

وكذلك كان عليه الصالة والسالم حاضراً دفن احدى بناته،      
على شفري القرب وعيناه تدمعان، فقال عليه الـصالة           وكان

ما منكم من أحد وقد كتب مقعدة من اجلنـة          : " والسالم
 يا رسول اهللا أفال ندع العمل ونتكل  قالوا" ومقعده من النار    

ال اعملوا فكل ميسر ملا خلق له،       : " على ما كتب لنا؟ قال    
اما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأمـا أهـل           

مث قرأ قولـه تعـاىل   " الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة      
نيـسره  فَس) (وصدق ِبالْحـسنى  ) (فَأَما من أَعطَى واتقَى   (

) فَسنيـسره ِللْعـسرى   ) (وأَما من بِخلَ واستغنى   ) (ِللْيسرى
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نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم من أهل السعادة        ) ١٠-٥: الليل(
  .(١)الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى

  :وتتمةً للفائدة أُذكِّرك بصفة صالة اجلنازة 
ـ    -   ل ، ووسـط املـرأة   يقـف اإلمـام وراء رأس الرج

 عنـد أيب داود  - رضـي اهللا عنـه  -حلديث أنس بن مالك  
شهدت أنس بن مالك :"والترمذي عن أيب غالب اخلياط قال 

رأس : ويف رواية   (صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه         
 أو مـن    –فلما رفع ،أتى جبنازة امرأة من قـريش         ) السرير

 فالنة ابنة فـالن      فقيل له يا أبا محزة هذه جنازة       –األنصار  
و يف رواية ،عند    (فصل عليها ، فصلى عليها ،فقام وسطها ،       

وفينا العالء بن زياد فلمـا      ) عجيزا ، وعليها نعش أخضر      
يا أبـا محـزة     :رأى اختالف قيامه على الرجل و املرأة قال         

هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقـوم حيـث             

                              
  )٦٠٠- ٥٥٨/ ٢(شرح رياض الصاحلني )١(
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 " احفظوا: نا العالء فقال فالتفت إلي: نعم ، قال: قمت؟ قال
. 

إىل تسع تكـبريات ، واألوىل      –مث يكرب على اجلنازة أربعا      - 
التنويع ، واألربعة مقدمة ألن األحاديث فيها أكثر ومنها ما          
يف الصحيحني من حديث أىب هريرة يف صالته صلى اهللا عليه      

كرب عليـه   (وسلم على النجاشي وأنه عليه الصالة والسالم        
ــع تكـــــــــبريا    ٠)تأربـــــــ

ويرفع يديه يف التكـبرية األوىل ، وال يرفعهـا يف بقيـة             - 
 - رضي اهللا عنـه      -التكبريات وفيه حديثان عن أيب هريرة       

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه      "الذي أخرجه الترمذي و غريه      
و سلم كرب على جنازة فرفع يديه يف أول تكبرية ،ووضـع            

أن "عنـهما  و عن ابن عباس رضي اهللا "اليمىن على اليسرى    
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرفع يديه على اجلنازة           

، واحلديث  "أخرجه الدار قطين    "يف أول تكبرية ،مث ال يعود       
وهو قول  :"حسن مبجموع الطرق ، قال الترمذي يف جامعه         

 الثوري وأهل الكوفة ، واختاره ابن حزم وهو قول الشوكاين
.  
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 اليسرى والرسغ والساعد    ويضع يده اليمىن على ظهر كفه     - 
 رضـي  -مث يشد ما على صدره ،وحلديث وائل بن حجر   

أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يضع ميينـه           :"-اهللا عنه   
رواه ابـن خزميـة يف      "على مشاله مث وضعهما على صدره       

ــسن   ــو ح ــننه وه ــي يف س ــحيحه و البيهق  . ص
ة حلديث مث يقرأ عقب التكبرية األوىل فاحتة الكتاب و سور    - 

صليت خلف ابن عباس    :"طلحة بن عبد اهللا بن عوف قال        
 على جنازة ، فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة        - رضي اهللا عنه     -

: ، وجهر حىت أمسعنا ، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال          
أخرجـه البخـاري    " إمنا جهرت لتعلموا أا سنة وحـق        

ــة   ــن ماجـ ــسنن إال ابـ ــحاب الـ  . وأصـ
تفتاح لظاهر هذا احلديث وهو مذهب      وال يشرع دعاء االس   

 . الـــــــشافعية و احلنابلـــــــة 
ويقرأ سرا حلديث أيب أمامة بن سهل أنه أخربه رجل من            - 

أن السنة يف الـصالة     ("أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم        
على اجلنازة أن يكرب اإلمام ، مث يقرأ بفاحتة الكتـاب بعـد             



 

 
  

  

٣٧  
 

 

 
 

أم القرآن خمافتـة   ويف رواية يقرأ ب–التكبرية األوىل يف نفسه  
 ويف رواية مث    – مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم           –

) الثالث( وخيلص الدعاء للجنازة يف التكبريات       –يكرب ثالثا   
، وال يقرأ يف شيء منهن ، مث يسلم سرا يف نفـسه حـني               

 – ويف رواية و التسليم عنـد اآلخـرة         –ينصرف عن ميينه    
أخرجـه  ") ما فعل إمامـه     والسنة أن يفعل من وراءه مثل       

و البيهقي من طريق "النسائي و الطحاوي و الشافعي يف األم     
ــشافعي   . الـــــــــــــ

مث يكرب التكبرية الثانية ، ويصلي على النيب صلى اهللا عليـه             
 بإحدى صـيغ الـصالة      –وسلم حلديث أيب أمامة السابق      

اإلبراهيمية الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ألا خـري           
يصلى ا على النيب صلى اهللا عليه و سلم علمها النيب           صيغة  

 . صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم أمتــــه
 – مث يأيت ببقية التكبريات ، وخيلص الدعاء فيها للميـت            -

 رضي اهللا   - وحلديث أيب هريرة     –حلديث أيب أمامة السابق     
 الذي رواه أبو داود وابن ماجة قال عليـه الـصالة            -عنه  



 

 
  

  

٣٨  
 

 

 
 

 ." على امليت فأخلصوا لـه الـدعاء  إذا صليتم :"والسالم 
و يدعو مبا ورد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن كـان              -

ــة؛    ــة العام ــت باألدعي ــا للمي ــه و إال دع  حيفظ
 يف الـدعاء    - صلى اهللا عليه و سـلم        -ومما وردعن النيب    

ــت  -: للميـــــــــــــ
 اللهم اغفر حلينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنـا ، و صـغرينا           -

انا ، اللهم من أحييته منا فأحيـه علـى   وكبرينا وذكرنا وأنث  
اإلسالم ،ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان ، اللهم ال حترمنا           

أخرجه ابن ماجة والبيهقي عـن أيب       "أجره ،وال تضلنا بعده     
ــرة  ــه -هريــ ــي اهللا عنــ  . -  رضــ

اللهم إن فالن ابن فالن يف ذمتك وحبل جوارك ، فقه فتنة      "-
هل الوفاء واحلق ، فاغفر لـه       القرب، وعذاب النار ، وأنت أ     

رواه أبو داود وابن ماجة    "وارمحه ، إنك أنت الغفور الرحيم       
ــقع  ــن األسـ ــة بـ ــن واثلـ ــا مـ  . وغريمهـ

والدعاء يكون بعد كل تكبرية ، عدا التكبريتني األولـيني          -
 . -  كمـا سـبق  –ففيهما الفاحتة والصالة اإلبراهيميـة  
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: املكتوبـة   مث يسلم تسليمتني مثل تسليمه يف الـصالة         -  
إحدامها عن ميينه واألخرى عن يساره حلديث عبد اهللا بـن           

ثالث خالل كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم        : " مسعود  
إحداهن التسليم على اجلنازة مثـل      ، تركهن الناس   ، يفعلهن

، و " أخرجه البيهقي بإسـناد حـسن     " التسليم يف الصالة    
ديث أيب هريـرة  جيوز االقتصار على التسليمة األوىل فقط حل  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صـلى          :"رضي اهللا عنه    
" عليها أربعا ، وسلم تـسليمة واحـدة          على جنازة فكرب  

  .(١) أخرجه الدار قطين و احلاكم وعنه البيهقي وسنده حسن
 
  

                              
  صفة صالة اجلنازة للعالمة احملدث األلباينملَخصاً من  )١(
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  }اذَ هن ِمٍةلَفْلَقَد كُنت ِفي غَ{
جهو ،ضقَرِر قَِد انمِبالْع ككُلُّ كَأَن فَاتو ،ضرالْم كلَيع م

   مراٍد وغَرٍض، وِإذَا ِبالتلَِف قَد عرض أَخاذًا 
  }اذَ هن ِمٍةلَفْلَقَد كُنت ِفي غَ{

شخص البصر وسكن الصوت، ومل ميكن التدارك ِللْفَوِت، 
   ونزلَ ِبك ملَك الْموِت فَسامِت الروح وحازى 

  }اذَ هن ِمٍةلَفْلَقَد كُنت ِفي غَ{
 قَد ككَأَن ،كَاِبدا تا ِممبجا عاِئِد، فَيدالش دأَش تالَجع

  سِقيت سم اَألساِوِد فَقَطَع أَفْالذًا 
  }اذَ هن ِمٍةلَفْلَقَد كُنت ِفي غَ{

ِف الراِقي ِمن الساِقي، ولَم بلَغِت الروح ِإلَى التراِقي، ولَم تعِر
  تدِر ِعند الرِحيِل ما تالِقي، ِعياذًا ِباللَِّه ِعياذًا 

  }اذَ هن ِمٍةلَفْلَقَد كُنت ِفي غَ{
ثُم درجوك ِفي الْكَفَِن وحملُوك ِإلَى بيِت الْعفَِن، علَى الْعيِب  

ا الْحِبيب ِمن التراِب قَد حفَن، وِصرت الْقَِبيِح واَألفَِن، وِإذَ
  }اذَ هن ِمٍةلَفْلَقَد كُنت ِفي غَ{ِفي الْقَبِر جذَاذًا 
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وتسربت عنك اَألقَاِرب تسِري، تقُد ِفي ماِلك وتفِْري، 
  وغَايةُ أَمِرِهم أَنْ تجِري دموعهم رذَاذًا 

}كُن ِفي غَلَقَد ِمٍةلَفْت ناذَ ه{  
         دعب مهِبيبا حي كوا ِذكْرسنةَ، واعوا الِْبضعضبقَفَّلُوا اَألقْفَالَ و
ساعٍة، وبِقيت هناك ِإلَى أَنْ تقُوم الساعةُ، ال تِجد وزرا وال           

  معاذًا 
  }اذَ هن ِمٍةلَفْلَقَد كُنت ِفي غَ{

مت ِمن قَبِرك فَِقريا، ال تمِلك ِمن الْماِل نِقريا، وأَصبحت ثُم قُ
ِبالذُّنوِب عِقريا، فَلَو قَدمت ِمن الْخيِر حِقريا صـار ملْجـأً           

  ومالذًا
  }اذَ هن ِمٍةلَفْلَقَد كُنت ِفي غَ{

الْوجـوه واَأللْـوانُ،    ونِصب الصراطُ والِْميزانُ، وتغيـرِت      
وِدينفَاذًا : وذِْر نى ِللْعرا تمفُالٍن، و نفُالنُ ب ِقيش  

  }اذَ هن ِمٍةلَفْلَقَد كُنت ِفي غَ{
.           ،قَـامو ِركجِفي ز دقَع كَمالِم، وِفي الْم ذُولُكالَغَ عب كَم

  الم علَى ذَا فَِإذَا قَلْبك ما استقَام، قُِطع الْكَ
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  وأَِخريا
 ِإنْ أَردت أَنْ تحظَى ِبمـضاعفَِة هـِذِه اُألجـوِر          

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

       ِر واتذَا اخلَيلَى هلَّ عد ني ِلكُلِّ مفَطُوب   ،لَـاهوقَى م
 (٢)سواًء ِبكَِلمٍة أَو موِعظٍَة ِابتغى ِبها وجه اِهللا، كَذَا ِمن طَبعها   

رجاَء ثواا ووزعها علَى ِعباِد اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنـواِت           
       ِمنِة، والَِميِنت العِتركَِة اِإلنبش ِة، أَواِئيـا ِإلَـى    الفَضهمجرت

         ـدعو كِْفيهيةُ، ولَاِميةُ اِإلسا اُألمِبه ِفعتنِة، ِلتِبيناِت اَألجاللُّغ
نضر اللَّه امرأً سِمع ِمنا حِديثًا، فَحِفظَه حتـى         «: :سيِد البريةِ 

فْقَه ِمنه، ورب حاِمِل ِفقٍْه يبلِّغه، فَرب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَ    
  (٣) »لَيس ِبفَِقيٍه

  
                              

  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
   ٦٧٦٤: رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٣(
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  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا
 ـه أَنْ يعفُو عنى    ويغِفر ِيل سوَء فَعاِليا عسى اِإللَ

هبكَت  
 

  فَىأَبو عبِد الرحمِن أَحمد مصطَ
 )غفر اُهللا له ولوالديه وللمسلمني واملسلمات(

com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  
حقُوق الطَّبِع ِلكُلِّ مسِلٍم عدا من غَير ِفيِه أَو استخدمه ِفي  (

 )أَغْراٍض ِتجاِريٍة
*****



 

 
  

  

٤٤  
 

 

 
 

ِرسالِفه  

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

ت فِسكْكَيناطري  ق١٠باَألراريطق ١٠و ِمن ٤.................. األيام العشر؟ِر ِفيج  

  ٤.............................. األيام العشرِمن اَألجِر ِفيناطري  ق١٠بِسكْكَيف ت-أ

  ٢٧................................................."تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"

  ٣٠...................... األيام العشر؟ِرِ  ِفيج ِمن اَألراريطق ١٠ف تكِْسب كَي-ب

  ٤٠...................................................}لَقَد كُنت ِفي غَفْلٍَة ِمن هذَا{

  ٤٢.........................................................................وأَِخريا

ِرس٤٣........................................................................الِفه  

  
  


