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  مقدمةٌ
احلمد هللا الَِّذي ال رافع ملا وضـع، وال         
واِضع ملا رفع، وال ماِنع ملا أعطَى وال معِطي ملا    
          ،اِصل ملا قَطَـعل وال وصملا و ع، وال قاطعمن

  .ِبحكْمِته وقع الضرر وبرمحته نفَع
 وأشهد أنْ ال ِإلـه إالَّ اهللا وحـده ال          

 شرع وأبدع مـا صـنع،    شريك له أحكَم ما   
       سلَه والْكُفْره ورسولُه أروأشهد أنَّ حممداً عبد
قد عالَ وارتفع، وصالَ واجتمع، فأهبطَه مـن        
علْياِئه وقَمع، وفَرق من شره ما اجتمع، صلَّى        
   مجن جماهللا عليه وعلى صاِحبه أيب بكٍر الَِّذي ن

طَلَع، وعلى عمر الَِّذي عز     شجاعِته يوم الردِة و   
به اِإلسالم وامتنع، وعلى عثمانَ املقتوِل ظلْماً       
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        الْكُفْـر الَِّذي دحض وعلى علي ،عدتوما اب
جبهاِدِه وقَمع، وعلى مجيع آِلِه وأصحاِبه مـا        

  . سجد مصلٍّ وركع، وسلَّم تسليماً
 للَّـهِ ا رسـولُ  قَالَ: قَالَ عباٍس ابِن عِن

 الْعمـلُ  أَيـامٍ  ِمن ما«: وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى
اِلحالص ِفيِهن باللَِّه ِإلَى أَح ـِذهِ  ِمنـامِ  هالْأَي 
 ِفـي  الِْجهاد ولَا اللَِّه رسولَ يا: قَالُوا »الْعشرِة
 ِإلَّا لَِّهال سِبيِل ِفي الِْجهاد ولَا«: قَالَ اللَِّه؟ سِبيِل
 ذَِلـك  ِمن يرِجع فَلَم وماِلِه ِبنفِْسِه خرج رجلٌ
  البخاِري رواه . »ِبشيٍء

لذا فالذكي الفطن هو الـذي يـستغل    
، مواسم اخلريات لتحصيل ماليني احلـسنات     

  ومن ثَم كان هذا الكتيب
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 الليال كَيف تكُونُ من القَاِنتيِن واملقَنِطِرين ِفي
  ؟العشر

أَمن هو قَاِنت آناَء اللَّيِل ساِجداً      "قال اهللا تعاىل  
وقَاِئماً يحذَر اآلِخرةَ ويرجو رحمةَ ربِه قُلْ هلْ        
يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين ال يعلَمونَ ِإنما        

   "٩:الزمر" "يتذَكَّر أُولُو اَأللْباِب
. ِإنَّ الْمتِقني ِفي جناٍت وعيـونٍ " قال تعاىلو

         لَ ذَِلـكوا قَبكَان مهِإن مهبر ماها آتم آِخِذين
ِسِننيحـونَ      . معجها يِل ماللَّي وا قَِليالً ِمنكَان .

ــستغِفرونَ  ــم يـ ــحاِر هـ  )١("وِباَألسـ
هِل الِْكتاِب أُمـةٌ    لَيسوا سواًء ِمن أَ   "وقال تعاىل 

                              
 "١٨ – ١٥:الذاريات")١(



 

 
  
  

٥  
  

  
  

 
 

           ـمهـِل وـاَء اللَّياِت اللَّـِه آنلُونَ آيتةٌ يقَاِئم
يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر ويأْمرونَ     . يسجدونَ

ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويساِرعونَ ِفي      
   )١(" نيالْخيراِت وأُولَِئك ِمن الصاِلِح

ِإنما يؤِمن ِبآياِتنا الَِّذين ِإذَا ذُكِّروا      "وقال تعاىل 
ِبها خروا سجداً وسبحوا ِبحمِد ربِهم وهم ال        

تتجافَى جنوبهم عِن الْمـضاِجِع     . يستكِْبرونَ
       ـاهقْنزـا رِممعاً وطَمفاً ووخ مهبونَ رعدي م

فَال تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُـرِة   . ينِفقُونَ
  )٢( "أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا يعملُون

                              
 "١١٤، ١١٣: آل عمران")١(

 "١٧ـ ١٥: السجدة")٢(
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ياجامدا على طبع وضعه، حيرك إىل قلب طبعه، 
انظر ملاذا خلقت، وما املراد منك، رض مهـر        
النفس يتأتى ركوبه، أمت زئبق الطبع ميكـن        

 األجر ظالم التكليـف،     استعماله، تلمح فجر  
.أرق مخر اهلوى فما يفلتك صاحب الـشرطة     

   
حبر طيعك أجاج، وماء قلبك عذب، والعقل       

الطلبك " موسى " بينهما قائم مقام اخلضر، فيا 
. ال تربح عن السلوك حىت تبلغ جممع البحرين       

قف على قدم الصرب، وإن طال الوقوف، جتلس    
 .ســــعلى مقلــــوب كرســــي؟

سارت الرفقـة، طلعـت   : يا نائما طول الليل   
مشس الشيب وما انتهت الرقدة، لو قمت وقت 
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السحر رأيت طريق العباد قد غص بالزحـام،        
ولو وردت ماء مدين وجدت عليه أمة مـن         

   .الناس يسقون
واسحرة ليل القوم ما أضوأها، قاموا على أقدام 
التحري بني ركن احلذر، وشـارع الـشوق،        

م، وإن  يسترهم ذيل الليل حتت خمـيم الظـال       
ناحوا فأشجى من متيم، وإن ندبوا فأفصح من        

 ." " خنــــــــسا" 
 هناك الضالُ والرنـدا    ... سقَوا ِبمياِه أَعيِنِهم  
 أَنـٍني يـشِبه الرعـدا      ... ِبأنفاٍس كَبرِق يف  

قالوا ربنا اهللا ثُم (الحت هلم اجلادة فلما سلكوا 
 .هيهات منك غبار ذلك املوكـب     ) ِاستقاموا
صر من فتر، ومنازهلم أقفر من قـرب،        أملهم أق 
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نومهم أعز من الوفـاء، أخـرباهم أرق مـن      
.النسيم، السهر عندهم أحلى من إغفاءة الفجر    

   
احضر وقت السحر مع القوم حـني تفريـق         

وِإذا (اخللع، فإن مل تصلح أسهمت من نصيب        
   )حضر الِقسمةَ أُولوا القُرىب

لو صعدت من صدرك صعداء أنفاس األسف       
ثارت سحابا يقطر من قطرية قطر العفو، لو        أل

أرسلت عربة من جفن على جفـاء عـادت         
 .فأعـــادت حنـــس الزلـــل جفـــاء

أبواب امللوك ال تطرق باأليدي، وال تـضرب        
باحلجر بل بنفس احملتاجز وعذري إقراري بأن       

ــذر  ــيس يل عـــــ  .لـــــ
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إذا سارت ركائب األسحار فابعـث معهـم        
   .رسالة هلف حتتوي على عسرة حمصر

ملا رأى العابدون الليل قد : عمر بن ذر قال   عن  
: هجم عليهم، ونظروا إىل أهل السآمة والغفلة      
: قد سكنوا إىل فرشهم، ورجعوا إىل مالذهـم     

من الضجعة والنوم قـاموا إىل اهللا، فـرحني         
من حسن عبادة   : مستبشرين مبا قد وهب هلم    

السهر، وطول التهجـد؛ فاسـتقبلوا الليـل        
: ته بصفاح وجـوههم   بأبدام، وباشروا ظلم  

فانقضى عنهم الليل، وما انقضت لذم مـن        
التالوة، وال ملت أبدام من طول العبـادة؛        

بـربح  : فأصبح الفريقان وقد وىل عنهم الليل     
أصبح هؤالء قد ملوا النوم والراحـة،       : وغنب
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وأصبح هؤالء متطلعني إىل جميء الليل للعبادة؛       
  .شتان ما بني الفريقني
م رمحك اهللا يف هذا الليل فاعملوا ألنفسك

من غنب خري الليل : وسواده، فإن املغبون
من حرم خريمها؛ إمنا : والنهار، واحملروم

جعال سبيالً للمؤمنني إىل طاعة رم، 
. ووباالً على اآلخرين للغفلة عن أنفسهم

فأحيوا هللا أنفسكم بذكره، فإمنا حتىي 
القلوب بذكر اهللا؛ كم من قائم يف هذا 

د اغتبط بقيامه يف ظلمة حفرته، ق: الليل
قد ندم على : وكم من نائم يف هذا الليل

طول نومته عند ما يرى من كرامة اهللا 
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للعابدين غداً؛ فاغتنموا ممر الساعات 
  .)١(والليايل واأليام رمحكم اهللا

 كان : عن الفضيل بن عياض قال
من أخالق األنبياء، واألصفياء األخيار، : يقال

احللم، واألناة، :  خالئق ثالثة:الطاهرة قلوم
  .)٢(وحظ من قيام الليل

 ما تلذذ : عن مسلم بن يسار قال
  .)٣(املتلذذون، مبثل اخللوة مبناجاة اهللا عز وجل

                              
 )١١٤/ ٥(األولياء حلية)١(

 )٩٥/ ٨(األولياء حلية)٢(

 )٢٩٤/ ٢(األولياء حلية)٣(
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 كنا عند : عن معاوية بن قرة قال
أي العمل أفضل؟ فكلهم : احلسن، فتذاكرنا

ترك احملارم؛ : اتفقوا علي قيام الليل؛ فقلت أنا
مت األمر، مت : ا احلسن، فقالفانتبه هل: قال

  .)١(األمر
 قال يل : عن أمحد بن أيب احلواري قال

يا أمحد، كن كوكباً؛ فإن : أبو سليمان الداراين
مل تكن كوكباً، فكن قمراً؛ فإن مل تكن قمراً، 

يا أبا سليمان، القمر أضوأ : فكن مشساً؛ فقلت
: من الكوكب، والشمس أضوأ من القمر؛ قال

طلع أول الليل إىل : ثل الكوكبيا أمحد، كن م

                              
 )٢٩٩/ ٢(األولياء حلية)١(
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الفجر، فقم أول الليل إىل آخره؛ فإن مل تقو 
على قيام الليل، فكن مثل الشمس، تطلع أول 
النهار إىل آخره؛ فإن مل تقدر على قيام الليل، 

  .)١(فال تعص اهللا بالنهار
 قلت لبكر بن أيوب: عن سيار قال :

يا أبا حيي، كان أبوك جيهر بالقرآن من الليل؟ 
نعم، جهراً شديداً؛ وكان يقوم السحر : قال

  .)٢(األعلى

                              
 )٢٦١/ ٩(األولياء حلية)١(

 )٨/ ٣(األولياء حلية)٢(
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 قيل حلسان بن أيب سنان يف مرضه :
ليلة بعيدة الطرفني، أحيي ما : ماذا تشتهي؟ قال

  .)١(بني طرفيها
  إن : قال سعيد بن املسيب رمحه اهللا

الرجل ليصلي بالليل ، فيجعل اهللا يف وجه نورا 
قط حيبه عليه كل مسلم ، فرياه من مل يره 

 !! .إن ألحب هذا الرجل : فيقول 
  ما : قيل للحسن البصري رمحه اهللا

بال املتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها 
  ؟ فقال ألم خلو بالرمحن فألبسهم من نوره 

                              
 )١١٨/ ٣(األولياء حلية)١(
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  كان شريح بن هانئ رمحه اهللا يقول
ما فقد رجل شيئاً أهون عليه من نعسة :

  ) .أي ألجل قيام الليل !!! ( تركها
  ال يسمى : ثابت البناين رمحه اهللا قال

عابد أبداً عابدا ، وإن كان فيه كل خصلة خري 
الصوم : حىت تكون فيه هاتان اخلصلتان 

  !!والصالة ، ألما من حلمه ودمه 
  أال : قال طاووس بن كيسان رمحه اهللا

رجل يقوم بعشر آيات من الليل ، فيصبح وقد 
  .كتبت له مائة حسنة أو أكثر من ذلك 

 إن : ال سليمان بن طرخان رمحه اهللا ق
العني إذا عودا النوم اعتادت ، وإذا عودا 

  .السهر اعتادت 
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  قال يزيد بن أبان الرقاشي رمحه اهللا :
إذا منت فاستيقظت مث عدت يف النوم فال أنام 

  .اهللا عيين 
  ملا امتألت : قال ابن اجلوزي رمحه

كذب من أدعى [ أمساع املتهجدين مبعاتبة 
حلفت أجفام ] بيت فإذا جنه الليل نام عين حم

  .على جفاء النوم 
  قال الفضيل بن عياض رمحه اهللا تعاىل
إذا مل تقدر على قيام الليل وصيام النهار : 

 فاعلم أنك حمروم مكبل ، كبلتك خطيئتك 
  لقد أدركنا : قال أبو حازم رمحه اهللا

ة أقواماً كانوا يف العبادة على حد ال يقبل الزياد
!!  
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  قال رجل إلبراهيم بن أدهم رمحه اهللا
!! إين ال أقدر على قيام الليل فصف يل دواء؟: 

ال تعصه بالنهار وهو يقيمك بني يديه : فقال 
يف الليل ، فإن وقوفك بني يديه يف الليل من 
أعظم الشرف، والعاصي ال يستحق ذلك 

  .الشرف 
  قال رجل للحسن البصري رمحه اهللا :

إين أبيت معاىف وأحب قيام الليل : يا أبا سعيد 
فقال !! ، وأعد طهوري فما بايل ال أقوم ؟

  !!ذنوبــك قيــدتك : احلسن 
  أعياين : وقال رجل للحسن البصري

  .قيدتك خطاياك : فقال !! قيام الليل ؟
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  قال الفضيل بن عياض رمحه اهللا :
أدركت أقواماً يستحيون من اهللا يف سواد هذا 

إمنا هو على اجلنب ، !! ة الليل من طول اهلجع
ليس : قال ) أي أفاق من نومه ( فإذا حترك 

  !!.قومي خذي حظك من اآلخرة !! هذا لك 
  إن : قال هشام الدستوائي رمحه اهللا

هللا عبادا يدفعون النوم خمافة أن ميوتوا يف 
  .منامهم
  قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا :

  .أفضل األعمال ما أكرهت إليه النفوس 
  كان أبو إسحاق السبيعي رمحه اهللا

يا معشر الشباب جدوا واجتهدوا ، : يقول 
وبادروا قوتكم ، واغتنموا شبيبتكم قبل أن 
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تعجزوا ،ـ فإنه قلّ ما مرت علي ليلة إال 
  !!قرأت فيها بألف آية 

  رأيت : قال السري السقطي رمحه اهللا
  .الفوائد ترد يف ظلم الليل 

  كان بعض الصاحلني يقف على بعض
: الشباب العباد إذا وضع طعامهم، ويقول هلم 

ال تأكلوا كثريا ، فتشربوا كثريا ، فتناموا كثريا 
  !!، فتخسروا كثريا 

 : قال إبراهيم بن أدهم
إىل كم تنام الليل * قم الليل يا هذا لعلك ترشد 
  والعمر ينفد
يف حمرابه وغريك * أراك بطول الليل وحيك نائما 

  يتهجد



 

 
  
  

٢٠  
  

  
  

 
 

من األجر واإلحسان ما * ولو علم البطال ما نال زاهد 
  كان يرقد
لكان رسول اهللا حيا * ولو كانت الدنيا تدوم ألهلها 

  خملد
فال حرها يطفأ وال * أترقد يا مغرور والنار توقد؟ 

  اجلمر خيمد
ستحشر عطشان * فيا راكب العصيان وحيك خلها 
  ووجهك أسود

وآخر بالذنب الثقيل * غول بطاعة ربه فكم بني مش
  مقيد
وهذا شقي يف اجلحيم * فهذا سعيد يف اجلنان منعم 
  خملد

وقد فاض دمعي * كأين بنفسي يف القيامة واقف 
  واملفاصل ترعد
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وقد قام خري * وقد نصب امليزان للفصل والقضا 
  العاملني حممد
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هل تعلم أنك لـو قُمـت الليـل         : واآلن  * 
كُِتبت ِمن القَاِنِتني  ولو قُمـت        آية لَ  ١٠٠بـ

ـ   آية لَكُِتبت ِمـن املقَنِطـِرين       ١٠٠٠الليل ب
  )والقنطار خري من الدنيا وما فيها(

فَعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو رِضي اُهللا 
 صلى اهللا عليه -قَالَ رسولُ اِهللا : عنهما قَالَ

 لَم يكْتب ِمن من قَام ِبعشِر آياٍت«: -وسلم 
الْغاِفِلني، ومن قَام ِبِمئَِة آيٍة كُِتب ِمن الْقَاِنِتني، 

  (١)»(١)ومن قَام ِبأَلِْف آيٍة كُِتب ِمن الْمقَنطَِرين

                              
/ ٤(مرعاة املفاتيح شـرح مـشكاة املـصابيح       ()١(

١٨٧((  
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أي أخذها ) من قام بعشر آيات (
بقوة وعزم من غري فتور وال تواٍن، من قوهلم 

وام على قام باألمر، فهو كناية عن حفظها والد
قراءا والتفكر يف معانيها والعمل مبقتضاها، 

مل يكتب من الغافلني، وال : وإليه اإلشارة بقوله
شك أن قراءة القرآن يف كل وقت هلا مزايا 
وفضائل، وأعالها أن يكون يف الصالة السيما 

إن ناشئة الليل هي أشد {: يف الليل قال تعاىل
لسنة ومن مث أورد حمي ا}  وطأ وأقوم قيالً

. احلديث يف باب صالة الليل، قاله الطييب

                                        
لْبـاِني يف صـِحيِح     رواه أبو داود وصححه األ    )  ١(

 )٦٤٣٩-٢١٨٩(اجلَاِمِع 
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وحاصله أن احلديث مطلق غري مقيد ال بصالة 
وال بليل، فينبغي أن حيمل على أدىن مراتبه، 
ويدل عليه قوله مل يكتب من الغافلني، وإمنا 

: وقال ابن حجر. ذكره البغوي يف حمل األكمل
أي يقرأها يف ركعتني أو أكثر، وظاهر السياق 

تفسري قام : قلت.  انتهى-راد غري الفاحتةأن امل
يصلي أي بالقراءة يف الصالة بالليل يف هذا 
املقام هو الظاهر بل هو املتعني، ملا روى ابن 
خزمية يف صحيحه واحلاكم عن أيب هريرة 

من صلى يف ليلة مبائة آية مل : مرفوعاً بلفظ
يكتب من الغافلني، ومن صلى يف ليلة مبائىت 

قال . ب من القانتني املخلصنيآية فإنه يكت
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، : احلاكم
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ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، وأخرجه أيضاً 
البزار، لكن يف سنده يوسف بن خالد السميت، 

  . (١)وهو ضعيف، قاله اهليثمي يف جممع الزوائد
أي مل يثبت ) مل يكتب من الغافلني(

رج من أي خ: وقيل. امسه يف صحيفة الغافلني
رجال {زمرة الغفلة من العامة ودخل يف زمرة 

  . } ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا
) ومن قام مبائة آية كتب من القانتني(

كالطاعة والقيام واخلشوع : القنوت يرد مبعنان
والعبادة والسكوت والصالة، فيصرف يف كل 
واحد من هذه املعاين إىل ما حيتمله لفظ 

                              
)٢/٢٦٧()١( 
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فيه، واملراد هنا القيام أو الطاعة احلديث الوارد 
أي كتب عند اهللا من الثابتني على طاعته أو 

أي من الذين : وقال الطييب. من القائمني بالليل
  . قاموا بأمر اهللا ولزموا طاعته وخضعوا له

قال املنذري من ) ومن قام بألف آية(
  .امللك إىل آخر القرآن ألف آية

بكسر الطاء ) كتب من املقنطرين (
أي من املكثرين من األجر والثواب، مأخوذ 

  (١). من القنطار، وهو املال الكثري
 سورتى الواقعة جمموع آياتواعلم أن 

 آية ٩٩واإلخالص مائة آية وسورة احلجر 

                              
)١(  
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من قَام ِبِمئَِة آيٍة وبالبسملة تصبح مائة آية و
سوى ولن يستغرق منك  كُِتب ِمن الْقَاِنِتني

ا األجر الفائق بإذن اهللا  دقائق لتنال هذ١٠
  .تعاىل

الليـال  إذاً لو قُمت ِبِمئَِة آيٍة ىف كل ليلة من          -
 بـإذن    ليال ١٠أجر قنوت    لَكُِتب لك    العشر

 . .اهللا
واعلم أن جمموع آيات جزئى عم 

 آيات ٥ آية ولو أضفت إليها ٩٩٥وتبارك 
ولن ،  آية وهو املطلوب ١٠٠٠لكان اموع 

 دقيقة ٤٠زئني سوى يستغرق منك قراءة اجل
يكتب لك ا قنطار من األجر وهو خري من 

  وتكتب عند اهللا ِمن املُقَنِطِرين، الدنيا وما فيها 
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إذاً لو قُمت بألِف آيٍة ىف كل ليلة من          -
  قنـاطري  ١٠ لَكُِتب لك    الليال العشر 

 . .من األجر بإذن اهللا
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  "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
لَو رأَيتهم بين ساِجٍد وراِكٍع، وذَِليٍل مخموٍل 

متواِضٍع، ومنكَِسِر الطَّرِف ِمن الْخوِف خاِشٍع، 
اِزعالْج نلُ حاللَّي نفَِإذَا ج  

 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
هقُلُوبو ،ِلقَتِة عبحِبالْم مهفُوساِق نوِباَألش م

فُِلقَت، وأَبدانهم ِللِْخدمِة خِلقَت، يقُومونَ ِإذَا 
  :انطَبقَت أَجفَانُ الْهاِجِع

 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
 دونَ ِفي سِهدتجيلَ، وِل اَألجمونَ ِبالْعاِدربي

م ونَ ِمنِذرتعيلَِل، والْخ عمالدلَِل، واِضي الز
اِفعش ملَه  
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 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
سبق واللَِّه الْقَوم، ِبكَثْرِة الصالِة والصوِم، فَِإذَا 

  أَقْبلَ اللَّيلُ حاربوا النوم والْعزم ِفي الطَّواِلِع
  "مضاِجِعتتجافَى جنوبهم عِن الْ"

اِئِبِهماِدي تناِدي مني : ِعمني ِعمنالْمو ،ودال أَع
ِبالْقَبوِل ويجود، هم واللَِّه ِمن الْكَوِن 

اِنعِطي معالْموِد وطْرا ِحيلَةُ الْموِد، فَمقْصالْم  
 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"

قَهم، وِلج وِإنْ شق مِضيقُهم، كُن يا هذَا رِفي
اِسعو فَالطَِّريق ما طَِريقَهموي لَوو لُكاسو  

 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
اهجر ِبالنهاِر ِطيب الطَّعاِم، ودع ِفي الدجى 
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، واللَّه سالم: لَِذيذَ الْمناِم، وقُلْ َألغْراِض النفِْس
اِمعالس دقْعا ييدعو إىل دار السالم، فَم  

 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع "
 عم ِقيمم وهو ،اِلِحنيالص قَامو مجري نا مي

الْغاِفِلني، ويأْملُ مناِزلَ الْمقَرِبني، وهو ينِزلُ مع 
الصدق الصدق ِفيِه . لْواِقعاملذنني، دع هذَا ا

تسلَم، الِْجد الِْجد ِفيِه تغنم، الِْبدار الِْبدار قَبلَ 
اِفعاُء النوالد وذَا هه ،مدنأَنْ ت  

 "تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"
***** 
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  وأَِخريا
   ظَى ِبمحأَنْ ت تدـِذِه   ِإنْ أَرفَِة هاعض

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

فَطُوبي ِلكُلِّ من دلَّ علَى هذَا اخلَيـِر        
 ِبها  واتقَى مولَاه، سواًء ِبكَِلمٍة أَو موِعظٍَة ِابتغى      

 رجـاَء ثواـا     (٢)وجه اِهللا، كَذَا ِمن طَبعهـا     
ووزعها علَى ِعباِد اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنواِت        
       ِمـنِة، والَِميِنت العِتركَِة اِإلنبش ِة، أَواِئيالفَض

ها اُألمةُ  ترجمها ِإلَى اللُّغاِت اَألجنِبيِة، ِلتنتِفع بِ     

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(



 

 
  
  

٣٤  
  

  
  

 
 

نضر اللَّه «: :اِإلسلَاِميةُ، ويكِْفيه وعد سيِد البريةِ   
        بفَر ،هلِّغبى يتح ِفظَهِديثًا، فَحا حِمن ِمعأً سرام
حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَفْقَه ِمنه، ورب حاِمـِل       

  (١) »ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه
  موت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَياأَ

  عسى اِإللَه أَنْ يعفُو عنى      ويغِفر ِيل سوَء فَعاِليا
هبكَت  

 

  أَبو عبِد الرحمِن أَحمد مصطَفَى
غفر اُهللا له ولوالديه وللمسلمني (

 )واملسلمات

                              
رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ١(
 :٦٧٦٤   
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dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com  
)  ِفيِه أَو رغَي نا مدِلٍم عسِع ِلكُلِّ مالطَّب قُوقح

 )استخدمه ِفي أَغْراٍض ِتجاِريٍة

*****
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ِرسالِفه  
قدةٌم٢...........................................................م  

  ٤..............؟الليال العشركَيف تكُونُ من القَاِنتيِن واملقَنِطِرين ِفي 

  ٢٩................................"تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع"

  ٣٣........................................................وأَِخريا

ِرس٣٤.......................................................الِفه  

  
  

  
  


