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  مقَدمةٌ
وخِبريا ،  داِئما   فردا واحدا الْحمد للَِّه الَِّذي لَم يزلْ      

وطَرد ، قَرب من شاَء فَجعلَه صاِئما قَاِئما       ، ِباَألسراِر عاِلما   
يفْعلُ ما يِريـد وِإنْ  ، من شاَء فَصار ِفي بيداِء الضالِل هاِئما     

، ويقْبلُ توبةَ التاِئِب ِإذَا أَمـسى ناِدمـا         ،  الْعبد راِغما    يأْبى
وأُصلِّي علَـى رسـوِلِه     ، أَحمده حمدا ِمن التقِْصِري ساِلما      

وعلَى ،  قَاِب قَوسيِن ثُم عاد غَاِنما       عرج به اىل  محمٍد الَِّذي   
وعلَى عمر الَِّذي   ،  رِفيقًا مالِئما    كَانَِذي  صاِحِبِه أَِبي بكٍْر الَّ   

دبا     عا كَاِتمِسرم هبا      ،  رظْلُومانَ الَِّذي قُِتلَ مثْملَى ععوما و
وعلَى عِلي الَِّذي كَانَ ِفي الْعلُوِم بحرا وِفـي         ،  ظَاِلما   كانَ

  .الْحروِب صاِرما 
ى محمٍد وعلَى آِل محمٍد واجعـلْ       اللَّهم صلِّ علَ  

، ووفِّقْنا ِللتوبِة توِفيقًا جاِزمـا      ، ِذكْر اآلِخرِة ِلقُلُوِبنا مالِزما     
واقْبلْ صاِلحنا  ، وذَكِّرنا رِحيلَنا قَبلَ أَنْ نرى الْموت هاِجما        

  .واغِْفر ِلمن كَانَ آِثما
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هل ترغب يف حتصيل املاليني مـن       ...  اهللا أخي يف 
هل تطمع يف مغفرة الذنوب وتكفري السيئات       ...احلسنات ؟ 

هل تـشتهى بيوتـاً     ... هل ترجو رمحة بارى الربيات؟    ...؟
  وقصوراً وحوراً يف اجلنات؟

فسأدلك علـى الطريـق أخـي يف    ...إن أردت ذا 
 جنة  الزكية لتنال  العشربعرض مشاريع إسالمية يف أيام      ...اهللا

  رضية ومرتلة علية ومغفرة لذنوبك بالكلية باذن باري الربية 
******  
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  األيام العشر النرياتواآلن مع مشاريع املليارات يف 
 فرصة لدخول اجلنة بترديد األذان كل يوم من ٥٠مشروع 

 العشرأيام 
          ـنطَّاِب، عِن الْخب رمِن عاِصِم بِن عفِْص بح نفع

   نطَّاِب، قَالَ    أَِبيِه، عِن الْخب رمِه عدلَّى    : جولُ اِهللا صسقَالَ ر
  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     : أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا، ثُم قَالَ       : الَقَ

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 : لَا حولَ ولَا قُوةَ ِإلَّا ِباِهللا، ثُم قَالَ  : الْفَلَاِح، قَالَ علَى  
لَا ِإلَـه ِإلَّـا اُهللا،   : اُهللا أَكْبر اُهللا أَكْبر، ثُم قَالَ: اُهللا أَكْبر، قَالَ  

  (١)"لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا ِمن قَلِْبِه دخلَ الْجنةَ : قَالَ

                              
  )٣٨٥( رواه مسلم ) ١(
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 فرصة ملغفرة الذنوب بدعاء أثناء األذان كل يوم ٥٠مشروع 
 العشرمن أيام 

فعن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، عن رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا          
من قَالَ ِحني يسمع الْمؤذِّنَ أَشهد أَنْ       «: علَيِه وسلَّم أَنه قَالَ   

ك لَه، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه،      لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا وحده لَا شِري      
          لَـه ا، غُِفرلَاِم ِدينِبالِْإسولًا، وسٍد رمحِبما وبِباِهللا ر ِضيتر

هب(٢) (١)»ذَن   

                              
)١( سلم  رواهم)٣٨٦(  

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

لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه، وهو أَنـسب،       : ِنالْأَولَ أَِو الْأَِخري، وهو قَولُه آِخر الْأَذَا      
    عمسى ينعكُونَ مأَنْ ي ِكنميوِد      : وقْـصا ِفي الْمِرحيكُونَ صفَي ،ِجيبي

وأَنَّ الظَّاِهر أَنَّ الثَّواب الْمذْكُور مترتب علَى الِْإجابِة ِبكَماِلها مع هِذِه           
 ِة، واديـةُ        الزابالِْإج هفُوتا يمباِء الْأَذَاِن رِة ِفي أَثْنادهِذِه الشكَه لَهِلأَنَّ قَو

منفَِردا : أَي) أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده      . (ِفي بعِض الْكَِلماِت الْآِتيةِ   
وأَنَّ محمـدا   (اِتِه ِزيادةُ تأِْكيٍد    ِفي ذَاِتِه وِصفَ  ) لَا شِريك لَه  (ِبوحداِنيِتِه  
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 فرصة لتنال شفاعة النيب بدعاء بعد األذان كل ٥٠مشروع 
 العشريوم من أيام 

                                                   
هدبع (        ـِةوِبيبِة الررضا ِلحعاضوتِة ووِديبا ِللْعارِإظْه همقَد) ـولُهسرو (

أَظْهره تحدثًا ِبالنعمِة، وِفيِهما ِإشارةٌ ِإلَى الرد علَى النصارى والْيهوِد،          
و         ـوفصوالْكَاِملُ الْم دا الْفَرِبِهم ادرالْماِص، وِتصا ِلِلاخافَةُ ِفيِهمالِْإض

ِبربوِبيِتِه وِبجِميِع قَضاِئِه وقَـدِرِه،     : تمِييز أَي ) رِضيت ِباللَِّه ربا  (ِبِهما  
يلَ حالٌ أَي مربيـا وماِلكًـا     فَِإنَّ الرضا ِبالْقَضاِء باب اللَِّه الْأَعظَم، وقِ      

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

وقَالَ ابـن   . اعِتقَادا أَِو انِقيادا  : أَِي) ِدينا(أَواِمِر والنواِهي   الِْإسلَاِم ِمن الْ  
: فَقَـالَ ؛ ما سـبب شـهادِتك   : الْجملَةُ اسِتئْناف كَأَنه ِقيلَ : الْملَِك

ِدينا وتأِْخِري  وأَما ما ذَكَره ابن حجٍر ِمن تقَدِم وِبالِْإسلَاِم         . 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 : أَي) ذَنبهغُِفر لَه (بعد تحقُِّق الشهادتيِن    
  ))٥٦٢/ ٢(شرح مشكاة املصابيح 
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من قَـالَ ِحـني   : "  علَيِه وسلَّم قَالَأَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اهللاُ  
اللَّهم رب هِذِه الدعوِة التامِة، والصالَِة القَاِئمِة       : يسمع النداءَ 

آِت محمدا الوِسيلَةَ والفَِضيلَةَ، وابعثْه مقَاما محمودا الَّـِذي         
   (٢) (١)" ي يوم الِقيامِة وعدته، حلَّت لَه شفَاعِت

                              
  )٦١٤(رواه البخاري ) ١(

الْأَذَان، وظَاهر الْكَلَام كَـانَ  : ، أَي) من قَالَ ِحني يسمع النداء( ) (٢
ِحني مسع، ِبلَفْظ الْماِضي، ِلأَن الدعاء مسنون بعـد         : يقْتِضي أَن يقَال  

    اهنعاغ من الْأَذَان، لَِكن ماد مـن        : الْفَرِحني يفرغ من السماع أَو املُر
النداء تمامه، ِإذْ الْمطلق محمول على الْكَاِمل، ويسمع، حـال لَـا            
إستقبال، ويؤيده حِديث عبد اهللا بن عمرو بن الْعاِص، أخرجه مسلم           

) .  صلوا علي مثَّ سلوا اهللا يل الْوِسـيلَة      قُولُوا مثل ما يقُول، مثَّ    : (ِبلَفْظ
: ، يعِني ) اللَّهم: (قَوله. لْأَذَانِإن ذَِلك ِإنما يقَال ِعند فراغ ا      : فَِفي هذَا 

، ) رب: (قَولـه . يا أهللا، والِْميم عوض عن الْياء، فَلذَِلك لَا يجتِمعانِ        
: منصوب على النداء، وجيوز رفعه على أَنه خرب مبتدأ محـذُوف أَي           

وقَـالَ  . املـريب املـصلح للـشأن     : أَنت رب هِذه الدعوة، والرب    
الزِريشخِر           : مدـصصـفا ِبالْمجيوز أَن يكون ورب، و وربه يربه فَه

اهللا، : للْمبالَغة، كَما ِفي الْوصف ِبالْعدِل، ومل يطلقوا الـرب إالَّ ِفـي     
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. رب الدار، ونحوه  : وحده وِفي غَريه على التقِْييد ِبالِْإضافَة، كَقَوِلِهم      
الـدعوة والـدعوة    ) : الْمحكم(فَتح الدال وِفي    ، بِ ) االدعوة: (قَوله

: ما دعوت ِإلَيِه، وخص اللحياين باملفتوحة     : ِبالْفَتح والْكَسر، واملدعاة  
الدعوة، ِبالْفَتح ِفي الطَّعام، والدعوة     : قَالُوا: قلت. الدعاء ِإلَى الْوِليمة  

    ب، والدعوة ِبالضسِر ِفي النادِبالْكَسالْمرب، ورِفي الْح بالـدعوة،  : م
وِفي . ههنا أَلْفَاظ الْأَذَان الَِّتي يدعى ا الشخص ِإلَى عبادة اهللا تعالَى           

 ِقيهية الْباياش        : ِروين عاب لين عف عود بن عمحمن طَِريق م : ماللَّه
     ة، ووِذه الدعق هي أَسأَلك ِبحا ِإن ادِلـه   : الْمرِحيـد، كَقَووة التوعد

صفة للدعوة،  ) التامة: (قَوله) . ١٤: الرعد(} لَه دعوة الْحق  {: تعالَى
معناها الَِّتي لَا يدخلها تغِيري     : وصفت بالتمام ِلأَن الشركَة نقص، وقيل     

وصفت بالتمام ِلأَنها   : وقيل. يامةولَا تبِديل، بل ِهي باِقية ِإلَى يوم الْقِ       
وقَالَ ابـن   . ِهي الَِّتي تستحق صفة التمام، وما سواها معرض الْفساد        

: وقيـل . لَا ِإلَه ِإلَّا اهللا   : وصفت بالتامة ِلأَن ِفيها أمت القَول، وهو      : التني
       ا نقص وة الْكَاِملَة، وكماهلا أَن لَا يدخلهامخل ِفي     التا يدلَا عيب كَم

معىن التمام كَوَا حممية عن النسخ باِقية ِإلَى يـوم     : وقيل. كَلَام الناس 
محمد رسـول اهللا، ِهـي      : من أَوله ِإلَى قَوله   : وقَالَ الطَّيِبي . الِْقيامة

ئمة الَِّتي لَا يغريها ِملَّة     الدا: أَي) والصلَاة الْقَاِئمة : (قَوله. الدعوة التامة 
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: قَولـه . ولَا ينسخها شِريعة، وأَنها قَاِئمة ما دامت السموات والْأَرض     
) الْوِسـيلَة : (قَوله. أعط وهو أَمر من اإليتاء، وهو الِْإعطَاء      : أَي) آٍت(

: لة ِعند الْملـك، يقَـال     ما يتقرب ِبِه ِإلَى الْغير واملرت     : وِهي ِفي اللُّغة  
ِإذا تقـرب ِبعمـل،     : وسل فلَان ِإلَى ربه وِسيلَة، وتوسل ِإلَيِه بوسيلة       

وساِئل ووسل، وفـسرها ِفـي      : وِهي على وزن فعيلة، وجتمع على     
مرتلَة ِفي الْجنة، حدثنا محمـد بـن مـسلمة          : حِديث مسلم ِبأَنها  

 بن وهب عن حيوة وسِعيد بـن أيب أَيـوب           الْمراِدي حدثنا عبد اهللا   
عن عبد اهللا   : (وغَريمهَا عن كَعب بن علْقَمة عن عبد الرحمن بن جبري         

: بن عمرو بن الْعاِص أَنه مسع رسول اهللا صلى اهللا علَيِه وسلم يقُـول             
وا علي فَِإنه من صـلى  ِإذا سِمعتم الْمؤذّن فَقولُوا مثل ما يقُول، مثَّ صل     

مثَّ سـلوا اهللا يل الْوِسـيلَة،   . علي صلَاة صلى اهللا تعالَى علَيِه ا عشرا  
فَِإنها مرتلَة ِفي الْجنة لَا تنبغي ألحد إالَّ لعبد من عباد اهللا، وأَرجو أَن              

وأخرجه ) . اعةأكون أَنا هو، فَمن سأَلَ اهللا يل الْوِسيلَة حلت لَه الشفَ          
فَِإنها مرتلَة ِفـي    : (أَبو داود والنساِئي إيضا وأخرجه الطَّحاِوي ولَفظه      

) والفضيلة: (قَوله. ، فاملرتل واملرتلة واِحد، وِهي املنهل والدار      ) الْجنة
ـ          : أَي ِضيلَة الْمرتبة الزاِئدة على ساِئر الْخلَائق، وحيتمل أَن تكون الْفَ

لَا ِإبهام  : قلت. أَو تكون تفِْسريا للوسيلة   : وقَالَ بعضهم . مرتلَة أُخرى 
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ِفي الْوِسيلَة مع أَنها بينت ِفي احلَِديث الَِّذي رِوي عن عبـد اهللا بـن            
على أَن يلَاحظ معـىن     انتصاب مقَاما   ) مقَاما محمودا : (قَوله. عمرو

بعث، فحينئٍذ يكون مفْعوال ثَاِنيا لَه، وذكر الْكرماِني ِفيِه         الِْإعطَاء ِفي الْ  
: وجوها أُخرى ما متشي ِإلَّا بالتعسف، وقد استبعد بعضهم ِبأَن قَـالَ           

نصب على الظَّرِفية، وهو مكَان غري مبهم، فَلَا جيوز أَن يقـدر ِفيـِه              
ليكُون ِحكَاية عـن  : ري ِفيِه؟ قلتما وجه التنك: فَِإن قلت . ِفي: كلمة

: ِإنما نكر ِلأَنه أفحم وأجزل، كَأَنه قيـل       : وقَالَ الطَّيِبي . لفظ الْقُرآن 
ثبتت الروايـة   : وقَالَ النوِوي . مقَاما محمودا ِبكُل ِلسان   : مقَاما، أَي 

الْمقَـام  : ابن خزيمة وغَريمهَا  وقع ِفي ِرواية النساِئي و    : قلت. بالتنكري
الْأَكْثَر على أَن املُـراد     : وقَالَ ابن الْجوِزي  . الْمحمود، ِبالْألف واللَّام  

علـى  : وقيل. إجالسه على الْعرش  : وقيل. الشفَاعة: ياملقام الْمحمود 
وكل من رآه وعرفـه،     الَِّذي حيمده الْقَاِئم ِفيِه     : معناه: الْكُرِسي وقيل 

وعن ابـن   . وهو مطلق ِفي كل ما جيلب الْحمد من أَنواع الكرامات         
مقَام حيمدك ِفيِه الْأَولونَ والْآخرونَ، وتشرف ِفيِه على جِميـع     : عباس

وعن أيب هريرة   . الْخلَائق، تسأل فتعطي، لَيس أحدا إالَّ تحت لوائك       
فَِإن . هو الْمقَام الَِّذي أشفع ِفيِه ألميت     :  اهللا علَيِه وسلم   عن النِبي صلى  

قد وعده اهللا بالْمقَام الْمحمود، وهو لَا خيلف امليعـاد، فَمـا            : قلت
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أما لطلب الدوام والثبات، وِإمـا      : الْفَاِئدة ِفي دعاء الْأمة بذلك؟ قلت     
    خاء الشعاز دوة ِإلَى جارص لغريه، واالسـتعانة بدعائـه ِفـي        للِْإش

بـدل مـن    ) الَِّذي وعدته : (قَوله. حواِئجه، ولَا ِسيما من الصاِلحني    
فَـِإن  . هو، أَو منصوب على الْمدح    : مقَاما، أَو مرفُوع ِبتقِْدير   : قَوله
الْمقَـام  : أَن قُلْنـا  : هل جيوز أَن يكون صفة للمقام؟ قلـت       : قلت

، صار علما لذَِلك الْمقَام جيوز أَن يكون صفة، وإالَّ لَا جيوز            الْمحمود
الْمقَام الْمحمود، فَيجـوز ِبلَـا      : وأما على ِرواية النساِئي   . ِلأَنه نكرة 

عسى أَن يبعثك ربك مقَامـا      {: نزاع، والْمراد بالوعد، ما قَالَه تعالَى     
الْوعد، ِلأَن عسى مـن اهللا      :  وأطلق علَيهِ  ) .٧٩: الِْإسراء(} محمودا

          ِقيهية الْبايِفي ِروالَى، وعابه ِفي حق اهللا تعلى ب سلَياقع، والَِّذي : (و
. من: ، جواب ) حلت شفَاعِتي : (قَوله) . وعدته ِإنك لَا ختلف امليعاد    

أَنه من كَانَ الشيء    استحقَّت، ويكون من الْحلَال لِ    : حلت أَي : ومعىن
حلَاله كَانَ مستحقّا لذَِلك، وِبالْعكِْس، وجيوز أَن يكون من الْحلُـول         

حلت : (على، ويؤيده ِرواية مسلم   : ِبمعىن النزول، وتكون اللَّام ِبمعىن    
، ) جبت لَه و: (، وِفي ِرواية الطَّحاِوي من حِديث ابن مسعود       ) علَيِه

ولَا جيوز أَن يكون من الْحل خالف الْحرمة، ِلأَنها مل تكن قبل ذَِلك             
كَيف جعل ذَِلك ثَوابا بالقائل ذَِلك مع أَنه ثَبت أَن          : فَِإن قيل . محرمة
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 فرصة لقبول الدعاء وذلك بالدعاء بني األذان ٥٠مشروع 
واإلقامة قبل كل صالة من الصلوات اخلمس كل يوم من 

 العشرأيام 
 أن رسـول اهللا  رِضي اُهللا عنـه فعن أنس بن مالك     

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عالْأَذَا«:  قال ص نياُء بعـةُ لَـا   الدالِْإقَامِن و
در(٢)  (١)» ي   

                                                   
ِبأَن للنِبي صلى اهللا علَيِه وسلم شفاعات       : الشفَاعة للمذنبني؟ وأِجيب  

دخال الْجنة ِبغير ِحساب، ورفع الدرجات، فَيشفع لكـل     كإ: متعددة
أَنـه  : ونقل القَاِضي ِعياض عن بعض شيوخه     . أحد ِبما يناسب حاله   

كَانَ يرى تخِصيص ذَِلك ِبمن قَالَ خملصا مستحضرا جلالل اهللا تعالَى،    
ا مجرد حتكـم،    لَا ِبمن قصد بذلك مجرد الثَّواب ونحو ذَِلك، وهذَ        

ولَو كَانَ أخرج من ذَِلك الغافل الالهي     : وقَالَ بعضهم . فَلَيس مبناسب 
 عمدة القـاري شـرح      .لَكَانَ أشبه، وِفيه نظر أَيضا على ما لَا خيفى        

  )    ١٢٣-١٢٢/ ٥(صحيح البخاري 
  )٢٦٥: صحيح الترغيب: صحيح)(١(

  

  : قال العالمة ابن عثيمني) (٢
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 األذان واإلقامة ال يرد كل األمة تقول اللهم آت حممـدا            والدعاء بني 
الوسيلة وأمة حممد جديرة بإذن اهللا إذا دعت أن يؤيت حممد الوسـيلة             
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             

وإذا فرغنا نقبل على القراءة واختلف العلماء رمحهـم         وجنيب املؤذن   
اهللا فيما إذا كان اإلنسان يصلي هل يتابع املؤذن فقال شيخ اإلسـالم     
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            

 حاال من األحوال ولكن أكثر العلماء يقولون إذا         ما يقول وال يستثن   
كنت تصلي ال جتب املؤذن ألن الصالة فيها شغل خاص ا واألذان            
طويل يشغلك كثريا عنها ولكن لو عطست وأنت تصلى فقل احلمد           
هللا ما يف مانع ألا كلمة واحدة ال تشغلك عن الصالة أمـا إجابـة               

ا فرغت من الـصالة فأجـب    املؤذن طويلة فال جتب املؤذن ولكن إذ      
املؤذن ألنك سكت اشتغاال بصالتك كذلك إذا كنت على قـضاء           
احلاجة وأذن املؤذن فال جتبه ألن هذا ذكر لكن إذا فرغت وخرجت            
من املرحاض أجب وقيل بل جييبه بقلبه لكن هذا فيـه نظـر لقـول      
الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول واملتابعـة بالقلـب     
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 فرصة ملغفرة الذنوب بالوضوء قبل كل ٥٠مشروع 
  العشرصالة من الصلوات اخلمس كل يوم من أيام 

                                                   
 قوال كذلك لو مسعت عدة مؤذنني فهل جتيب كـل مـؤذن؟             ليست

نقول إذا كانوا يؤذنون يف صوت واحد مبعىن أن يبدأ الثاين قبـل أن              
يتم األول فانشغل باألول وال عليك بالثاين أما إذا مسعت الثاين بعـد             
انتهاء األول فتابعه ألنه خري وهو داخل يف عموم قول الرسول صـلى    

ا مثل ما يقول لكن العلماء رمحهم اهللا قيدوا هذا          اهللا عليه وسلم فقولو   
فيما لو مل يكن قد صلى فإن كان أذن وصلى مث بعد ذلك مسع أذانـا       
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        

 وسلم إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن          النيب صلى اهللا عليه   
ومل يستثن شيئا وقوهلم إنه غري مدعو ذا األذان نقول إنه غري مدعو              
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(صاحلني شرح رياض ال(واهللا املرفق 
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قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا   : فعن عثْمانَ بِن عفَّانَ، قَالَ    
 لَّمسِه ولَيوَء «: عضالْو نسأَ فَأَحضوت نم ِمن اهطَايخ تجرخ

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

                              
  )٢٤٥(رواه مسلم )١(

بضم الواو، والفـاء لتفـسري كيفيـة      ) 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  
ان تتصل به وتنفصل عنـه،  على أن اخلطايا جواهر متعلقة ببدن اإلنس    

الظاهر محلـه   : ال أعراض كما قيل، قال السيوطي يف قوت املغتذي        
على احلقيقة، مث حقق ذلك بأحاديث تدل على أن الذنوب جـواهر            
وأجسام، ووافقه شيخنا يف شرح الترمذي، لكن جعله السيوطي من          

. عامل املثال، وعندنا ينبغي تفويض أمثال هذه األمـور إىل اهللا تعـاىل      
. هو متثيل وتصوير لرباءة البدن عن الذنوب وجماز عن غفراـا     : وقيل

مث الظاهر عموم اخلطايا، والعلماء خصصوها بالصغائر املتعلقة حبقوق         
. اهللا للتوفيق بني األدلة، فإن منها ما يقتضي اخلصوص كمـا سـيأيت    

) حىت خترج من حتت أظفاره    . (أي مجيع بدنه أو أعضائه    ) من جسده (
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 فرصة لدخول اجلنة من أبواا الثمانية بـدعاء         ٥٠مشروع  
 العشربعد الوضوء مخس مرات كل يوم من أيام 

صلَّى قال رسول اهللا    :  قال رِضي اُهللا عنه  وعن عمر  
  لَّمسِه ولَيِلغُ        " :اُهللا عبأُ فَيضوتٍد يأَح ِمن كُما ِمنم- 

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

هأَي لُ ِمنخدةُ ياِنيِة الثَّمناَء الْج(١)" ا ش  

 فرصة لتنال رضا اهللا بالتسوك بعـد الوضـوء          ٥٠مشروع  
 العشرمخس مرات كل يوم من أيام 

صلَّى اُهللا علَيـِه    فعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب        
لَّمسقَالَو  :»باةٌ ِللرضرةٌ ِللْفَِم مرطْهم اكو(١) (٢)»الس   

                                                   
مرعاة املفاتيح شرح مـشكاة  . (، واألظفار مجع ظفر بضمتني  أي مثالً 

  ))٥/ ٢(املصابيح 
  )٢٣٤(رواه مسلم ) ١(
  ) ٢٠٩: صحيح الترغيب: صحيح( ) ٢(
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بفتح امليم وكسرها لغتان، والفـتح      ) السواك مطهرة للفم  : (قوله) (١
أفصح، والكسر أشهر، وهو كل آلة يتطهر ا، والسواك مبعىن العود           

لك به األسنان، الشك يف كونه آلة لطهـارة الفـم مبعـىن             الذي يد 
بفتح ميم وسكون راء، واملراد أنه آلة لرضـا         ) مرضاة للرب . (نظافته

مطهرة ومرضـاة   : اهللا تعاىل، باعتبار أن استعماله سبب لذلك، وقيل       
بفتح ميم كل منهما مصدر مبعىن اسم الفاعـل، أي مطهـر للفـم،             

. ى املصدرية أي سبب للطهارة والرضا     ومرٍض للرب، أومها باقيان عل    
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     

فى أن املـصدر  استعمال العود أيضاً، أو على تقدير املضاف، مث ال خي        
إذا كان مبعىن اسم الفاعل يكون مبعىن اسم الفاعل من ذلك املصدر ال          
من غريه، فينبغي أن يكون ههنا مطهرة ومرضاة مبعىن طاهر وراض ال            
مبعىن مطهر ومرض، وال معىن لذلك فليتأمل، مث املقصود من احلديث،           

ح مرعاة املفـاتيح شـر     (.الترغيب يف استعمال السواك وهذا ظاهر     
  ))٨٣-٨٢/ ٢(مشكاة املصابيح 
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ماعة كل يوم من  حجة خبمس صلوات مع اجل٥٠مشروع 
 العشرأيام 

: فعن أَِبي أُمامةَ عِن النِبي صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم، قَالَ         
من مشى ِإلَى صلَاٍة مكْتوبٍة ِفي الْجماعِة، فَِهي كَحجـٍة،          «

   (١)»ومن مشى ِإلَى صلَاِة تطَوٍع فَِهي كَعمرٍة تامٍة
 بصالة الفجر ىف مجاعة مع ذكر اهللا تا حج١٠مشروع 

حىت تطلع الشمس مث صالة ركعتني وذلك كل يوم من أيام 
 العشر

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

     اَهللا ح ذْكُري دقَع ٍة، ثُماعمـلَّى       جص ثُـم ،سمالش طْلُعى تت
تامـٍة  ، تامٍة تامٍة   ، كَانت لَه كَأَجِر حجٍة وعمرٍة      ، ركْعتيِن  

"(٢)  

                              
  ")٦٥٥٦"صحيح اجلامع:  حسن  ( )١(
  ")٣٤٠٣"الصحيحة: صحيح( ) ٢(
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 العـشر مشروع قيام الليل كله كل يوم من أيـام          
 وذلك بصالة الفجر والعشاء ىف مجاعة

مسعـت  :  قـال رِضي اُهللا عنهفعن عثمان بن عفان    
من صلَّى الِْعـشاَء    «:  يقول   صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   سول اهللا   ر

ِ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
صليت الفجر يف مجاعة والعشاء يف مجاعة وقال صلى اهللا عليه وسلم            

و يعلمون ما يف العتمة وصـالة الفجـر         كما يف حديث أيب هريرة ل     
ألتومها ولو حبوا العتمة هي العشاء والفجر معروف لو يعلمون مـا            
فيهما من األجر والثواب ألتومها حيبون على األرض كما حيبو الصيب           
ملا فيهما من األجر العظيم وكذلك احلديث الذي يعده أليب هريـرة            

العشاء وصالة الفجر ألن    أيضا أن أثقل الصلوات على املنافقني صالة        
املنافقني يصلون رياء ومسعه وصالة العشاء والفجر ظلمة ال يشاهدون          
فهم يأتون إليهما كرها لكن الظهر والعصر واملغرب يأتون ألن الناس           
يشاهدوم فهم يراءون الناس وال يذكرون اهللا إال قلـيال والعـشاء            
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 وذلك  سنة٩٠٠مباعدة بينك وبني النار مسرية مشروع 
  وم التسع األوىل من ذ احلجةبص

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول عن عامر بن عقبة عن
 اهللا باعـد  وجل عز اهللا سبيل يف يوما صام من:" قال وسلم

  (١)" عام مائة مسرية جهنم منه

                                                   
 صلى اهللا عليه وسلم    والفجر ما فيهما مراءاة ألا ظلمة ويف عهد النيب        

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         
صلى اهللا عليه وسلم كان الناس ال يسهرون كما يسهر الناس اليـوم             

نامون مبكرين بعد صالة العشاء والفجر يقومون ومنهم من ميـن اهللا     ي
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 

  ) ٦٣٣٠ (اجلامع صحيح -) ٢٥٦٥ (الصحيحة حسن، ) ١(
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 منه اهللا  باعد التسع األوىل من ذ احلجة    إذًا من صام    
  عام مائةتسع مسرية جهنم

وم يـوم   لك بص ذتكفري ذنوب سنتني و   مشروع    
  عرفة 

نةَ أَِبي عادلًا أَنَّ:قَتجأَلَ رس ِبيلَّى النص ـهِ  اللَّهلَيع 
لَّمسا: فَقَالَ وولَ يساللَِّه ر تأَيلًا أَرجر ومصي مواَء؟ يوراشع 

ـ  يـوم  يصوم رجلًا أَرأَيت: قَالَ) سنٍة صوم ذَاك:(قَالَ  ةَعرفَ
   (١) )قَبلَها وما السنةَ يكَفِّر:(قَالَ

                              
  .م): ٢٠٩٦)) داود أيب صحيح ((- حصحي )١(
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 يف اجلنة باحملافظة على السنن املؤكدة كل وت بي١٠مشروع 
 العشريوم من أيام 

        أما السنن املؤكدة فهى املذكورة يف حـديث 
حدثَِني عنبسةُ بن أَِبـي     : عمِرو بِن أَوٍس، قَالَ   

 مات ِفيـِه ِبحـِديٍث      سفْيانَ، ِفي مرِضِه الَِّذي   
: سِمعت أُم حِبيبـةَ، تقُـولُ     : يتسار ِإلَيِه، قَالَ  

: سِمعت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، يقُولُ   
» ِنيلٍَة، بلَيٍم ووةً ِفي يكْعةَ ررشع يتلَّى اثْنص نم

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

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

»  نم نهكْترا تةَ   مسبنع ِمن نهتِمعقَـالَ  » ذُ سو
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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

 سجد سجدتيِن وكَذَا بعدها وبعـد املغـرب والِْعـشاِء           قَبلَ الظُّهرِ 
والْجمعِة وزاد ِفي صِحيِح الْبخاِري قَبلَ الصبِح ركْعتيِن وهِذِه اثْنتـا           

          با وهدعِن بيتكْعرِر ولَ الظُّها قَبعبا أَرنةَ هاِئشِديِث عِفي حةَ ورشع دع
الْمغِرِب وبعد الِْعشاِء وِإذَا طَلَع الْفَجر صلَّى ركْعتيِن وهِذِه اثْنتا عشرةَ           
             داوِن أَِبـي دـناَء ِفي سجِن ويِحيحِفي الص ِر ِذكْرصِللْع سلَيا وضأَي

 النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ِبِإسناٍد صِحيٍح عن عِلي رِضي اللَّه عنه أَنَّ       
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

ي وقَالَ حِديثٌ حسن وجاَء ِفي أَربٍع بعد الظُّهـِر حـِديثٌ            والترِمِذ
          ـنم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ ر ةَ قَالَتِبيبح ِن أُمع ِحيحص

ه علَى الناِر   حافَظَ علَى أَربِع ركَعاٍت قَبلَ الظُّهِر وأَربٍع بعدها حرمه اللَّ         
رواه أَبو داود والترِمِذي وقَالَ حِديثٌ حسن صِحيح وِفـي صـِحيِح        
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 العشريام يف األليحرم جسمك على النار   فرص١٠مشروع 
        ةَ، عِبيبح أُم نانَ، عفْيِن أَِبي سةَ بسبنع نفع  ِبيِن الن

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

                                                   
البخاري عن بن مغفٍَّل أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ صلُّوا قَبـلَ           

  )٨-٧/ ٦(ى مسلم شرح النووي عل(الْمغِرِب قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة ملن شاء 
    )٦٣٦٤:  صحيح اجلامع: 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               
           دِديِث ِعنِق الْحِض طُرعا ِفي بكَم هضعب تسِإنْ مو اَءهزأَج ِعبوتست
النساِئي ِبلَفِْظ فَتمس وجهه النار أَبدا وهو مواِفق ِلقَوِلِه ِفي الْحـِديِث            

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

تحِرمي يحصلُ ِبمرٍة واِحدٍة لَِكن الروايةَ الْآِتيةَ ِبلَفِْظ من         من صلَّى أَنَّ ال   
حتفة األحـوذي   (حافَظَ تدلُّ علَى أَنَّ التحِرمي لَا يحصلُ ِإلَّا ِللْمحاِفِظ          

)٤١٤-٤١٣/ ٢(  
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 لتنال رمحة اهللا بصالة أربع ركعات قبل  فرص١٠مشروع 
 العشرالعصر كل يوم من أيام 

    ،رمِن عِن ابِه      : قَالَفعلَيلَّى اُهللا عولُ اللَِّه صسقَالَ ر
لَّمسا«: وعبِر أَرصلَ الْعلَّى قَبأً صرام اللَّه ِحم(٢) (١)»ر   

 ىف اجلنة بصالة أربع ركعات من الضحى  بيوت١٠مشروع 
 العشروأربع ركعات قبل الظهر كل يوم من أيام 

                              
  )١١٧٠: املشكاة: حسن( ) ١(

  :قال العالمة ابن عثيمني) (٢
ن السنن قبلها أن يصلي اإلنـسان أربـع ركعـات            فأما العصر فم  

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    (لى هذه األربع    يرجى أن ينال اإلنسان األجر إذا ص      
  )١٣٥/ ٥(الصاحلني 
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ولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه     قَالَ رس : فعن أَِبي موسى قَالَ   
لَّمسو :»   لَـه ِنيا بعبلَ الْأُولَى أَرقَبا، وعبى أَرحلَّى الضص نم

   (١)»ِبها بيت ِفي الْجنِة
 من األجر بصالة القيام بألف آية كل  قناطري١٠مشروع 

 العشريوم من أيام 
قَـالَ  : ي اُهللا عنهما قَالَ   عن عبِد اِهللا بِن عمٍرو رضِ     

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

  

 سنة صياما وقياما وذلك باالغتسال ١٠٠مشروع أجر 
 خطوة على األقل يوم ١٠٠والتبكري واملشى اىل املسجد 

  )املتخللة يف األيام العشر(اجلمعة 

                              
  )٢٣٤٩: الصحيحة :حسن) (١(
  )١٢٠١:املشكاة: حسن( ) ٢(
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قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه     : فعن أَوِس بِن أَوٍس، قَالَ    
 لَّمسِه ولَيع :»     لَ، وغَسِة وعاجلُم مولَ يساغْت نم  ،كَرتابو كَّرب

          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
أي غسالً شرعياً كغسل اجلنابة ال غـسل        " يوم اجلمعة غسل اجلنابة     

، أو غسالً مترتباً عن اجلنابة بأن جـامع واغتـسل،           تربد واستحمام 
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 . أصحاب السنن 
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         

فكأمنا قرب كبشاً الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة          
ومـن راح يف الـساعة   " أي له قرنان، وهو أفضل وأكمـل  " أقرن  
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هب أنك مشيت من بيتـك      : وباملثال يتضح املقال  
مائة خطوة سترجع ) وقد عملت ذه الشروط( إىل بيت اهللا   

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

أي دخلـت املالئكـة   " بيضة، فِإذا خرج اِإلمام حضرت املالئكـة        
  .اخلطبة: أي" يستمعون الذكر"املسجد، وحضرت فيه 

فضل يوم اجلمعة، وصالة اجلمعة ومتييزها      : أوالً: يتويستفاد منه ما يأ   
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     

سل يوم اجلمعة غسل اجلنابـة،      من اغت : " الصدقة املذكورة عليه فقال   
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            

. لزمنيـة املعروفـة  واملراد بالساعات اخلمسة عند اجلمهور الساعات ا  
هي حلظات تبدأ بالزوال وتنتهي جبلوس اِإلمـام علـى          : وقال مالك 

منار القاري شرح خمتـصر صـحيح       . (أخرجه الستة : احلديث. املنرب
  )٢٣٥-٢٣٤/ ٢(البخاري 
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كأنك صمت أيامهـا    :مل مائة سنة  بعد اجلمعة إىل بيتك بع    
واحملروم من حرم هـذا     ، كلها وقمت لياليها كلها بإذن اهللا     

  اخلري كل مجعة
األيام  ختمات للقرآن يف بثالث حسنة يني مال١٠مشروع 

 العشر
حرفـاً  ٣٢١١٨٠ : عدد حروف القرآن هـو ألن 

واحلرف بعشر أمثاله إذاً من قرأ القرآن مرة كسب أكثر من           
 ١٠ مرات كسب أكثر من      ثالثمن قرأه   مليون حسنة و  ٣

   باذن اهللا حسنةماليني
  
  

 يوم لتنال نورا يوم القيامة بقراءة الكهف فرصةمشروع 
 )املتخللة يف األيام العشر(معة اجل

     ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نـِه      وعلَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن
  لَّمسةَ ا   «: قَالَوورأَ سقَر نم    تكَان ِزلَتا أُنِف كَملْكَه
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            اٍت ِمـنِر آيشأَ ِبعقَر نمكَّةَ، وقَاِمِه ِإلَى مم ا ِمنورن لَه
    (١) »آِخِرها فَخرج الدجالُ لَم يسلَّطْ علَيِه

 لتنال شفاعة القرآن يف بقراءة تبارك كل  فرص١٠مشروع 
 العشرليلة من ليال 

  أَِبي ه نقَالَ    فع هنع اللَّه ِضيةَ رريولُ اللَِّه   : رسقَالَ ر
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهـةً        : " صآِن ثَلَـاثُونَ آيةً ِفي الْقُرورِإنَّ س

     ِهيو لَه ى غُِفرتٍل حجِلر تفَعش) :   لْكِدِه الْمالَِّذي ِبي كاربت (
(٢) (٣)   

                              
  ١٤٧٣:صحيح الترغيب:  صحيح لغريه) ١(
  ٢١٥٣:املشكاة: حسن ) ٢(

كائنـة فيـه، ويف   أي ) يف القرآن (أي عظمية   ) إن سورة : (قوله)  (٣
خرب مبتدأ حمذوف أي هي ثالثون،      ) 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 
ن رجل يقرؤها ويعظم قدرها، فلما مات شفعت له حىت دفع           يعين كا 



 

 
  

  

٣١  
 

 

 

النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَانَ لَـا        وعن جاِبر أَنَّ    
  (١))تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك(و ) آمل تنِزيل: (ينام حتى يقْرأَ

 مرات ١٠ يف اجلنة بقراءة اإلخالص  قصور١٠مشروع 
 العشرعلى األقل كل يوم من أيام 
جهِني، عن أَِبيِه معاِذ    وعن سهِل بِن معاِذ بِن أَنٍس الْ      

بِن أَنٍس الْجهِني صاِحِب النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، عـِن           
قُلْ هو اُهللا أَحـد     : من قَرأَ : " النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ     

        ى اُهللا لَهناٍت، برم رشا عهِتمخى يتِة    حنا ِفي الْجرفَقَالَ " قَص

                                                   
وحيتمل أن يكون املاضي مبعىن املستقبل أي تـشفع ملـن           . 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   

) : كما يف قولـه تعـاىل     ( مبعىن تشفع    إخباراً عن الغيب، وأن جيعل    
كان حتريضاً على املواظبة    ] ٤٤: األعراف[} ونادى أصحاب اجلنة  {

  )٢٢٩/ ٧(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (عليها 
  ٤٨٧٣: صحيح اجلامع :  صحيح) ١(
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ِإذًا نستكِْثر يا رسولَ اِهللا؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا : عمر بن الْخطَّاِب
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص " : بأَطْيو (١)" اُهللا أَكْثَر  
 فرس ٢٠٠٠ بدنة يتصدق ا ٢٠٠٠مشروع 

عتق يف سبيل  رقبة ت٢٠٠٠حيمل عليها يف سبيل اهللا 
  األيام العشراهللا يف 

قَالَ : فعن عمِرو بِن شعيٍب، عن أَِبيِه، عن جدِه، قَالَ
     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ : " ر نانَ اِهللا ِمائَةَ   : محبس

ِمن ِمائَـِة   مرٍة قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ غُروِبها كَانَ أَفْضلَ         
الْحمد ِللَِّه ِمائَةَ مرٍة قَبلَ طُلُوِع الـشمِس،        : بدنٍة، ومن قَالَ  

      ـنما، وهلَيلُ عمحٍس يِمائَِة فَر لَ ِمنا كَانَ أَفْضوِبهلَ غُرقَبو
ِبهـا،  اُهللا أَكْبر ِمائَةَ مرٍة قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ غُرو        : قَالَ

لَا ِإلَـه ِإلَّـا اُهللا،      : 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

                              
  ٥٨٩:الصحيحة:  صحيح) ١(
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ئْ يوم الِْقيامِة أَحد ِبعمٍل أَفْضلَ ِمن عمِلِه ِإلَّا من قَالَ قَولَه            يِج
 ادز (١)" أَو  

ا من فعل ذلك كل يوم وليلة من األيام العـشر           إذً
 فـرس حيمـل     ٢٠٠٠ بدنة يتصدق ا     ٢٠٠٠لكسب أجر 

   رقبة تعتق يف سبيل اهللا٢٠٠٠عليها يف سبيل اهللا 
 األيام العشرالسابقني يف مشروع السابقني 

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            
ِدير، ِمائَيت مرٍه ِفي يوٍم، لَم يسِبقْه أَحد كَانَ قَبلَه، والَ           شيٍء قَ 

  (٢)» يدِركْه أَحد بعده، ِإالَّ ِبأَفْضلَ ِمن عمِلِه
قَالَ رسـولُ اِهللا  : فَعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ  

سـبحانَ  : ن يصِبح من قَالَ ِحي  «: - صلى اهللا عليه وسلم      -
                              

  )٦٥٨: صحيح الترغيب: حسن( ) ١(
لبـاين يف صـحيح الترغيـب       وحـسنه األ  ) ٦٧٤٠( رواه أمحد    )٢(
  ) .٢٧٦٢(، الصحيحة ) ١٥٩١(
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اِهللا الْعِظيم وِبحمِدِه ِمائَةَ مرٍه، وِإذَا أَمسى كَذَِلك، لَم يواِف          
 (١)»أَحد ِمن الْخالَِئِق ِبِمثِْل ما وافَى

      ـهناُهللا ع ِضيةَ رريرأَِبي ه نـولَ اِهللا     : فَعسأَنَّ ر- 
سبحانَ اِهللا وِبحمِدِه   :  قَالَ من«:  قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم     

ِفي يوٍم ِمائَةَ مرٍة، حطَّت عنه خطَاياه وِإنْ كَانت ِمثْلَ زبـِد            
  (٢)»الْبحِر

 -رآِني النِبـي    : فعن أَِبي أُمامةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      
ما تقُولُ  «: الَ وأَنا أُحرك شفَتي، فَقَ    -صلى اهللا عليه وسلم     

أَفَالَ أَدلُّك علَى مـا  «: أَذْكُر اَهللا، قَالَ  : قُلْت. » يا أَبا أُمامةَ؟  
الْحمـد ِهللا   : هو أَكْثَر ِمن ِذكِْرك اِهللا اللَّيلَ مع النهار، تقُولُ        

 عدد ما   عدد ما خلَق، والْحمد ِهللا ِملَء ما خلَق، والْحمد هللاِ         
ِفي السماواِت وما ِفي اَألرض، والْحمد ِهللا عدد ما أَحصى          
           دـدِهللا ع دمالْحو ،ابهى ِكتصا أَحلَء مِهللا م دمالْحو ،ابهِكت

                              
)١ (  أَبو داود   رواه)باب ما يقـول إذا      - كتاب األدب    -) ٥٠٩١ 

  )٦٤٢٥(أصبح، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 
)٢(  البخاري رواه)٢٦٩١(واللفظ له، ومسلم ) ٦٤٥(  
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        ناَهللا ِمثْلَه حبستٍء، ويِهللا ِملَء كُلِّ ش دمالْحٍء، ويكُلِّ ش « .
  (١)» تعلِّمهن عِقبك ِمن بعِدك«: الَثُم قَ

    هناُهللا ع ِضياِبٍر رج نفع :   ِبيِن النصلى اهللا عليه  -ع 
سبحانَ اهللا الْعِظـيم وِبحمـِدِه،      : من قَالَ «:  قَالَ -وسلم  

   (٢)»غُِرست لَه نخلَه ِفي الْجنِة
 يف األيام اجلنان ملرافقة النيب يف  فرص١٠مشروع 

  العشر
 صلى اُهللا عليه    -منيِذِر الْإفِْريِقي صاِحِب رسوِل اِهللا      

 - صلى اُهللا عليه وسلَّم      -سِمعت رسولَ اِهللا    :  قَالَ -وسلَّم  
رِضيت ِباِهللا ربا، وِبالِْإسلَاِم ِدينا،     : من قَالَ ِإذَا أَصبح   : " يقُولُ

ٍد نمحِبمةَ ونالْج ِخلَهى أُدتِدِه حذَ ِبيآلخ ِعيما الزا، فَأَن(٣)"ِبي  

                              
   ) ٢٥٧٨:الصحيحة: صحيح( ) ١(
   )٦٤: الصحيحة: صحيح( ) ٢(
: وصححه األلباينُّ يف الصِحيحة   ، ) ٨٣٨(رواه الطرباينُّ يف الكبري     ) ٣(

 ٦٥٧: صِحيح الترِغيِب والترِهيب ، ٢٦٨٦
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     ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نعأَنَّ  - رضي اهللا عنـه      -و 
: مـن قَـالَ   : "  قَالَ - صلى اُهللا عليه وسلَّم      -رسولَ اِهللا   

وجبت ، ٍد رسولًا   وِبمحم، وِبالِْإسلَاِم ِدينا   ، رِضيت ِباِهللا ربا    
  (١)"لَه الْجنةُ 

 يف األيام العشرلتنال شفاعة النيب   فرص١٠مشروع 

قال رسول اهللا   :  قال رِضي اُهللا عنه  فعن أيب الدرداء    
   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عراً         :"صـشع ِبحـصي ِحني لَيلَّى عص نم

كَترراً أَدشِسي عمي ِةوِحنيامالِقي موِتي يفَاعش (٢)"ه  

  

  

  األيام العشر حسنة يف ات مليار١٠مشروع 

                              
 ٣٣٤: وصححه األلباينُّ يف الصِحيحة، ) ١٥٢٩(رواه أبوداود ) ١(
  )٦٣٥٧:صحيح اجلامع:حسن ( )٢(
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سِمعت رسولَ اللَّـِه    : فعن عبادةَ بِن الصاِمِت، قَالَ    
مـِن اسـتغفَر ِللْمـؤِمِنني      «: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يقُـولُ     

   (١)»كُلِّ مؤِمٍن ومؤِمنٍة حسنةًوالْمؤِمناِت كَتب اللَّه لَه ِب
 ا من فعل ذلك كل يوم وليلة من األيام العـشر          إذً

   حسنةات مليار١٠ لكسب 
  األيام العشريف مشروع تثقيل املوازين 

 -رآِني النِبـي    : فعن أَِبي أُمامةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      
ما تقُولُ  «: فَتي، فَقَالَ  وأَنا أُحرك ش   -صلى اهللا عليه وسلم     

أَفَالَ أَدلُّك علَى مـا  «: أَذْكُر اَهللا، قَالَ  : قُلْت. » يا أَبا أُمامةَ؟  
الْحمـد ِهللا   : هو أَكْثَر ِمن ِذكِْرك اِهللا اللَّيلَ مع النهار، تقُولُ        

        و ،لَقا خِهللا ِملَء م دمالْحو ،لَقا خم ددا    عم ددِهللا ع دمالْح
ِفي السماواِت وما ِفي اَألرض، والْحمد ِهللا عدد ما أَحصى          
           دـدِهللا ع دمالْحو ،ابهى ِكتصا أَحلَء مِهللا م دمالْحو ،ابهِكت

                              
   ) ٦٠٢٦:صحيح اجلامع: صحيح( ) ١(
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        ناَهللا ِمثْلَه حبستٍء، ويِهللا ِملَء كُلِّ ش دمالْحٍء، ويكُلِّ ش « .
  (١)» تعلِّمهن عِقبك ِمن بعِدك«: ثُم قَالَ

 دعاء يف بعشرة أدعية حسنة يني مال١٠مشروع 
  األيام العشر

فعن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه بِن عمر، عن أَِبيِه، عن جدِه،           
 من قَـالَ ِفـي      : "أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       

لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه، لَه املُلْـك ولَـه             : السوِق
           ـوهو رِدِه اخلَيِبي ،وتملَا ي يح وهو ِميتيِيي وحي ،داحلَم
ـ    حمٍة، ونسأَلِْف ح أَلْف لَه اللَّه بكَت ،ٍء قَِديريلَى كُلِّ شا ع

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

                              
   ) ٢٥٧٨:حةالصحي: صحيح( ) ١(
    )٢٧٢٦: صحيح الترمذي ( ) ٢(

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

 مهموز الْعيِن ولَِكنه خفِّف، فَالصواب أَنه سمي ِبِه         معتلُّ الْعيِن والثَّاِني  
           ِهيوقَِة ولُّ السحم هِلأَن ِه، أَوِإلَي مهتِتعأَمو مهفُسوقُونَ أَنسي اسِلأَنَّ الن
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  ةُ، قَالَ الطِّيِبيِعيكَانُ     : الرم هِبالذِّكِْر ِلأَن هصِذكْـِر اللَّـِه      خ نفْلَِة عالْغ
واِلاشِتغاِل ِبالتجارِة فَهو موِضع سلْطَنِة الـشيطَاِن ومجمـع جنـوِدِه      
           ِمن ا ذُِكرِبم ِليقخ وفَه هودنج ِزمهيطَانَ ويالش اِربحي اكنه فَالذَّاِكر

ـ  را أَو جهرا، وما ِفي ِروايٍة ِمن التقِْييـِد         ِس: أَي) فَقَالَ. (الثَّواِب اه
ِبالثَّاِني ِلبياِن الْأَفْضِل ِلكَوِنِه مذَكِّرا ِللْغاِفِلني ولَِكنه ِإذَا أَِمن ِمن السمعِة           

ه الْحمد، يحِيي لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه، لَه الْملْك ولَ     (والرياِء  
وكَذَا الـشر   ) الْخير(ِبتصرِفِه  : أَي) ويِميت وهو حي لَا يموت، ِبيِدهِ     

فَهو ِمـن بـاِب   ] ٧٨: النساء[} قُلْ كُلٌّ ِمن ِعنِد اللَّهِ {: ِلقَوِلِه تعالَى 
      ِب فَِإنَّ الشطَِريِق الْأَد ِمن ِه    اِلاكِْتفَاِء أَوِإلَي بسنلَا ي لَى كُـلِّ  (رع وهو

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     : قَالَ الترِمِذي ] ٣٧: النور[} كِْر اللَّهِ بيع عن ذِ  
          هتاير كَّزرا وِفيه هِسيكُر بصفَن مهحشو مهصِحر مهِمن ودالْع صرافْت

        اِطِني ويلُّ الشحم اقواَء أَنَّ الْأَسجا، وِفيه هودنثَّ جبو   اضب ِليسأَنَّ ِإب
ِفيها وفَرخ ِكنايةً عن ملَازمِتِه لَها، فَرغَّب أَهلَها ِفـي هـذَا الْفَـاِني              
وصيرها عدةً وِسلَاحا ِلِفتِنِه بين مطَفٍِّف ِفي كَيٍل وطَاِيٍش ِفي ِميـزاٍن            

، وحملَ علَيِهم حملَةً فَهزمهم ِإلَـى       ومنِفٍق ِللسلْعِة ِبالْحِلِف الْكَاِذبِ   



 

 
  

  

٤٠  

                                                   

 
 

 

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

ويهِزم جند الشيطَاِن ويتدارك ِلدفِْع ما حثَّ علَيِهم ِمـن          غَضب اللَِّه   
ولَولَا دفْع اللَِّه النـاس بعـضهم ِبـبعٍض         {: ِتلْك الْأَفْعاِل قَالَ تعالَى   

 ضِت الْأَردفْلَِة،    ] ٢٥١: البقرة[} لَفَسِل الْغأَه نِبالذَّاِكِر ع فَعدِفي فَيو
فَِبقَوِلِه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه يفْسخ      ؛ ِتلْك الْكَِلماِت فَسخ ِلأَفْعاِل أَهِل السوِق       

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

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

 را يم          ِميتيِيي وحِلِه يِبقَووِر، وِفي الْأُم ِفِهمرصتو ِديِهمِع أَينص نَ ِمنو
تفْسخ حركَاتهم وسكَناتهم وما يدِخرونَ ِفي أَسواِقِهم ِللتبـايِع فَـِإنَّ     

     وهِلِه وِبقَوو ،اراقِْتدو لُّكمكَاِت ترالْح لُّكمِن      تِفي عني وتملَا ي يح 
أَنَّ هـِذِه  : ِبيـِدِه الْخيـر أَي  : اللَِّه ما ينسب ِإلَى الْمخلُوِقني، ثُم قَالَ   

             ،ٍء قَـِديريلَى كُلِّ شع وهِدِه وِر ِفي ييالْخ ا ِمنهونطْلُباَء الَِّتي تيالْأَش
السوِق كَمثَِل الْهمِج والذُّباِب مجتِمِعني علَـى       فَمثَلُ أَهِل الْغفْلَِة ِفي     

مزبلٍَة يتطَايرونَ ِفيها علَى الْأَقْذَاِر فَعمد هذَا الذَّاِكر ِإلَى ِمكْنسٍة عِظيمٍة           
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 حبضور درس أو موعظة ات حج١٠أجر مشروع 
  األيام العشريوميا يف 

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

                                                   
   مرالْأَقْذَاِر و ا ِمنظَّفَهنلَةَ وبزِذِه الْمه سٍة فَكَنقُووٍب وعـا  ذَاِت شى ِبه

وِإذَا ذَكَرت ربك ِفـي  {: وجه الْعدو وطَهر الْأَسواق ِمنهم قَالَ تعالَى     
 هدحآِن و٤٦: اإلسراء[} الْقُر [ِة  : أَياِنيدحِبالْو "   اِرِهمبلَى أَدا علَّوو

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

   هعجضم اللَّه-)   لَه اللَّه بكَت (ِلـِه       : أَيِة ِلأَجابِبالِْكت رأَم أَو ،لَه تأَثْب
أَي، ِبالْمغِفرِة، أَو أَمر ِبـالْمحِو عـن        )  ومحا عنه  أَلْف أَلْف حسنةٍ  (

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(صابيح مشكاة امل
. 
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 صلى اهللا -نِبي عِن ال: 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  
األيام  اعتكافا يف مسجد النىب يف  شهور١٠مشروع أجر 

  خوان باملشى يوميا يف حاجة االالعشر
قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه      : فعِن ابِن عمر، قَالَ   

لَّمسأَنْ         «: و ِمـن ِإلَي بٍة أَحاجأٍَخ ِلي ِفي ح عم ِشيَألنْ أَم
أَعتِكف شهرا ِفي مسِجِدي هذَا، ومن مـشى مـع أَِخيـِه          

    ى يتٍة حاجِلِم ِفي حسولُ       الْمـزت موِه ييمقَد اللَّه تا ثَبهقِْضي
ام(٢)» اَألقْد   

                              
  )  ٨٦: صحيح الترغيب: حسن صحيح( ) ١(
  ) ٢٦٢٣: صحيح الترغيب: حسن لغريه) (٢(
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 لدخول جنة  فرص١٠ صالة مالئكية و ٧٠٠٠٠٠مشروع  
   األيام العشرزكية يف 

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

صلَّى قال رسول اهللا    :  قال رِضي اُهللا عنه  فعن ثوبان   
من عاد مِريضا، لَم يزلْ ِفي خرفَِة الْجنـِة         «:  علَيِه وسلَّم  اُهللا

ِجعرى يت(١)»ح    
قال رسول اهللا صلى    : وعن على رضى اهللا عنه قال     

ما ِمن مسِلٍم يعود مسِلما غُدوةً ِإالَّ صـلَّى         : اهللا عليه وسلم  
 لٍَك حم ونَ أَلْفعبِه سلَيةً ِإالَّ   عـِشيع هـادِإنْ عو ،ِسيمى يت

          ِريفخ كَانَ لَهو ،ِبحصى يتلٍَك حم ونَ أَلْفعبِه سلَيلَّى عص
   (٣) (٢)ِفي اجلَنِة

                              
  )٦٣٨٩: صحيح اجلامع: صحيح ) (١(
   ).١٨٧٢-٥٧٦٧صحيح اجلامع : صحيح( ) ٢(

بضم الغني ما بني صالة الغداوة وطلوع الشمس،        ) غدوة: (قوله) (٣
  والظاهر. كذا قاله ابن امللك
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أي دعـا لـه     ) إال صلى عليه  ( املراد به أول النهار ما قبل الزوال         أن
. بضم التحتية من اإلمساء، أي يدخل يف املساء       ) حىت ميسى (باملغفرة  

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(لعائد  ل
اخلريف : وقال اجلزري . من مثر اجلنة، فعيل مبعىن مفعول، قاله القاري       

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    .  انتهى -ومنهم من وقفه ومل يرفعه    

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 . عناهصلى اهللا عليه وسلم، مث رواه مسنداً مب       
رجل يعود مريضاً ممسياً إال خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له        
حىت يصبح، وكان له خريف يف اجلنة، ومن أتاه مصبحاً خرج معـه             
سبعون ألف ملك يستغفرون له حىت ميسى، وكان لـه خريـف يف             

إذا اجلنة، ورواه بنحو هذا أمحد وابن ماجه مرفوعـاً، وزادا يف أولـه    
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   األيام العشر من األجر يف قراريط ١٠مشروع 
 قَالَ رسولُ اهللاِ  : 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

   (٢) (١)» ِمثْلُ الْجبلَِني الْعِظيمِني«: وما الِْقرياطَاِن؟ قَالَ

                                                   
عاد املسلم أخاه مشى يف خرافة اجلنة حىت جيلس، فإذا جلس غمرتـه          

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

  )متفق عليه( ) ١(
  : قال العالمة ابن عثيمني) (٢

من شهد اجلنـازة    : " وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
" قرياط، ومن شهدها حىت تدفن؛ فله قرياطـان   حىت يصلى عليها؛ فله     

ويف " مثل اجلبلني العظـيمني   : وما القرياطان يا رسول اهللا؟ قال     : قيل
  .وهذا فضل عظيم وأجر كبري" أصغرمها مثل أُحد : " رواية

لقد :  هذا احلديث قال   - رضي اهللا عنهما     -وملا بلغ عبد اهللا بن عمر       
لك ال يرى جنـازة إال تبعهـا   فرطنا يف قراريط كثرية، مث صار بعد ذ 

رضي اهللا عنه؛ ألن هذه غنيمة؛ غنيمة أن حيصل اإلنسان مثل اجلبلني            
العظيمني يف عمل يسري، هذا األجر مىت يلقاه؟ يلقاه يف يوم هو أحوج             
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يلة من األيام العشر لنال ا من فعل ذلك كل يوم ولإذً
   من األجرقراريط ١٠

    األيام العشر ليظلك اهللا ىف ظله يف  فرص١٠مشروع 
سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّـه    : فعن ابِن عباٍس قَالَ   

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

                                                   
ما يكون إليه؛ يف يوم ليس عنده درهم، وال دينـار وال متـاع، وال               

 الصاحل، فهـو إذا تبـع       قرابة، وال زوجة تنفعه يوم القيامة اإل العمل       
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          

نفسي أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناقنا، عن قريب أو بعيـد             
ذا الرحيـل، يتـذكر إىل حفرتـه     ورمبا يكون عن قريب، ويتذكر ه     

ويدفنه ويتخلى عنه، وأقرب الناس عليك الذي حيملك إىل مدفنك مث           
  ))٥٩٨/ ٢(شرح رياض الصاحلني (ينصرف 

      )٤١١٣:صحيح اجلامع: صحيح) (١(
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١)) (   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      ) : ِمن خشيِة اللَّهِ  
وِفي ) : عين باتت تحرس  و(الْمعِصيِة، سواٌء كَانَ عاِلما، أَو غَير عاِلٍم        

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

قَالَ . الْمراد ِبِه الْحاِرس ِللْمجاِهِدين ِلِحفِْظِهم عِن الْكُفَّارِ      والْأَظْهر أَنَّ   
 لُهقَو ،الطِّيِبي :   ـعاِهـِد مجاِبِد الْماِلِم الْعِن الْعةٌ عايذَا ِكنه كَتب نيع

] ٢٨: فاطر[} ماُءِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَ     {: نفِْسِه ِلقَوِلِه تعالَى  
           نـيةُ ببسلَِت النصفَح ،مهنٍز عاوجتم رغَي ِة ِفيِهميشالْخ رصثُ حيح
الْعينيِن عيِن مجاِهٍد مع النفِْس والشيطَاِن، وعيِن مجاِهٍد مع الْكُفَّـاِر           

:  الشيخ أَبو حاِمـٍد ِفـي الِْإحيـاءِ     قَالَ. والْخوف والْخشيةُ متراِدفَانِ  
الْخوف سوطُ اللَِّه تعالَى يسوق ِبِه ِعباده ِإلَى الْمواظَبِة علَـى الِْعلْـِم             

فَكُلُّ خـوٍف لَـا   . والْعمِل، ِلينالُوا ِبِهما رتبةَ الْقُرِب ِإلَى اللَِّه تعالَى اه 
م يكُن خوفًا حِقيِقيا، والتحِقيق أَنَّ الْخشيةَ خوف مع         يوِرثُ ما ذُِكر لَ   

  ))٢٤٧٩/ ٦(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (التعِظيِم، 
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           ـلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نوع
: ومنهم: سبعةٌ يِظلُّهم اللَّه ِفي ِظلِِّه، يوم الَ ِظلَّ ِإلَّا ِظلُّه: " قَالَ

  (١)"ِليا فَفَاضت عيناه ورجلٌ ذَكَر اللَّه خا
األيام مشروع مضاعفة الصلوات مئات اآلالف من املرات يف 

    العشر
صلَّى اُهللا علَيِه   قال رسول اهللا    :   قال رِضي اُهللا عنه  فعن جابر   

لَّمسا       «: والٍَة ِفيمأَلِْف ص ل ِمنذَا، أَفْضِجِدي هسالَةٌ ِفي مص
  الْم ِمن اهِجِد    ِسوسالَةٌ ِفي الْمصام، ورالْح ِجدساِجِد ِإالَّ الْمس

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

                              
  )متفق عليه( ) ١(
  ")٣٨٣٨  "صحيح اجلامع:  صحيح( ) ٢(

اختلف ) إال املسجد احلرام  (ش  ]  [ شرح حممد فؤاد عبد الباقي    [) (٣
اء يف املراد ذا االستثناء على حسب اختالفهم يف مكة واملدينة           العلم

أيتهما أفضل ومذهب الشافعي ومجاهري العلماء أن مكة أفضل مـن           
املدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد املدينـة وعكـسه مالـك     
وطائقة فعند الشافعي واجلمهور معناه إال املسجد احلرام فإن الـصالة         
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 مسجدي وعند مالك وموافقيه إال املـسجد        فيه أفضل من الصالة يف    

احلرام فإن الصالة يف مسجدي تفضله بدون األلف قـال القاضـي            
عياض أمجعوا على أن موضع قربه صلى اهللا عليه وسلم أفضل بقـاع             
األرض وإن مكة واملدينة أفضل بقاع األرض واختلفوا يف أفضلهما ما           

عـض الـصحابة   عدا موقع قربه صلى اهللا عليه وسلم فقال عمـر وب          
ومالك وأكثر املدنيني املدينة أفضل وقال أهل مكة والكوفة والشافعي          
وابن وهب وابن حبيب املالكيان مكة أفضل قلت ومما احـتج بـه             
أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد اهللا بن عدي بن احلمراء رضي اهللا            
عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو واقف على راحلته مبكـة              

 واهللا إنك خلري أرض اهللا وأحـب أرض اهللا إىل اهللا ولـوال أين               يقول
أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هو          

 قال اإلمام   ٣١٠٨حديث حسن صحيح وهو يف سنن ابن ماجه رقم          
النووي وأعلم أن هذه الفضيلة خمتصة بنفس مسجده صلى اهللا عليـه            

 زيد فيه بعده فينبغـي أن حيـرص     وسلم الذي كان يف زمانه دون ما      
/ ٩(شرح النووي على مـسلم      ] املصلي على ذلك ويتفطن ملا ذكرته     

١٦٣(  
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  وأَِخريا
 ِإنْ أَردت أَنْ تحظَى ِبمـضاعفَِة هـِذِه اُألجـوِر          

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

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

اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنـواِت      رجاَء ثواا ووزعها علَى ِعباِد      
الفَضاِئيِة، أَو شبكَِة اِإلنِترِنت العالَِميِة، وِمن ترجمهـا ِإلَـى          
         ـدعو كِْفيهيةُ، ولَاِميةُ اِإلسا اُألمِبه ِفعتنِة، ِلتِبيناِت اَألجاللُّغ

ه امرأً سِمع ِمنا حِديثًا، فَحِفظَه حتـى        نضر اللَّ «: :سيِد البريةِ 
يبلِّغه، فَرب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَفْقَه ِمنه، ورب حاِمِل ِفقٍْه     

  (٣) »لَيس ِبفَِقيٍه
  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
   ٦٧٦٤: رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٣(
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ـــــــه أَنْ يعفُو عنى      ويغِفر ِيل عسى اِإللَ
  سوَء فَعاِليا

هبكَت  
 

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

وق الطَّبِع ِلكُلِّ مسِلٍم عدا من غَير ِفيِه أَو استخدمه ِفي حقُ(
 )أَغْراٍض ِتجاِريٍة
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