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 -مقدمة  -

ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده ،ه، ونستعينه، ونستغفره، هلل حنمد   احلمد   إن  
حممًدا  ه، وأشهد أن  ه ال شريك لال إله إال هللا وحد   له، وأشهد أن   فال هادي   له، ومن يضلل   هللا فال مضل  

 : ا بعد  أم  ..  هه ورسول  عبد  
    فزادهتم) تعاىل قال،  ابملعصية وينقص ابلطاعة يزيد اإلميان أن، السلف عقيدة يف املقررة القواعد من إن  ف   

 . (  تقواهم وآاتهم هدى زادهم اهتدوا والذين)  تعاىل وقال، ( مياانإ
 حتت،  وإميانية، تربوية فات خمتصرةق  و  مبثابة  هيا، يإميان جملسا أربعون - الكرمي القارئ أخي - يديك وبني    
ذاتيا لبناء  منهجا لتكون، شديد ابختصار املوضوعات هذه بت  ت  ك    وقد( اإلميانيات) موضوع جيمعها خمتلفة عناوين
 مياثلهم ومن، األسرة يف األمر وويل ،احملضن يف واملريب، والدور النسائية ،يف املدارسعلمة املو ، علململ وخطة،النفس 

شء الن هلذا عليها والتعليق،  ببياهنا مجيعا املربون هؤالء يقوم حبيث ، الشأن هذا يف أقالم رؤوس فهي، املربني من
 من تكون أن   ولعلها ، هذا النشء ةتربي يف للمريب مرسومة خطةعلى حنو  عةً موز   املوضوعات هذه وتكون ،املبارك
 فيكون، إليها غريه ويدعو، حياته مجيع عليها يعيش منها شيئا يتعلم حني املرتيب ولعل، والليلة ،اليوم يف واقعهم
 يشاء من يؤتيه هللا فضل وذلك،  كفاعله  اخلري على والدال ، املبارك الدعوي اجملال هذا يف عظيما فضال حاز املريب
 . العظيم الفضل ذو وهللا، 
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 (واملسائية   الصباحية   األول )األذكار   اجمللس  

ومساءك  ،حبيث تستفتح صباحك ابلذكر، تعاىلوليلتك ذكرًا هلل ، يومك  أن جتعل مقدمة هو مجيل كم     
 تكون منهم. وتطمح أن  ، فتشارك الذاكرين هللا كثريا ؛ ابلذكر 

 يكلؤه ويرعاه ويوفقه ويهديه،لعبده  تعاىلحفظ هللا  هبايكون  وآاثر  ،ترفع  ودعوات   ،تتلى آايت   هذه األذكار  
، وانشراح  وطمأنينة، وحسنات متتابعة ، ومقام رفيع يف الدرجات العال ، هي حصن حصني من املخاطر و ، 

 .-إن شاء هللا تعاىل  –هذه اجملالس مما سيأيت خالل ، لك يف الكتاب والسنة كما ورد ذ،وهدى ، واقتداء 
ساهيا  وأ،وال يف قراءهتا غافاًل ،وال مؤجال ،ال تكن انسًيا هلا  : فأقول – الكرمي القارئ أخي -ك أذنيف  أمهس  

، وأتمل وتدبر ،فمن قرأها حبضور ،  (أبن السيف بضاربه)  -رمحه هللا تعاىل كما قال ابن القيم   -فإن أتثريها ، 
، فال يقطع  ضعيف   الضارب   ولكن  ، فإن السيف قد يكون حاًدا  ،وماذا ترك،منها مل يكن كمن ال يعلم ماذا قرأ 

القلب  حضور  ، ف (1)حضور القلب يف قراءهتاهكذا و ، فيقطع،  قوي   الضارب   لكن    ،حاد    وقد يكون السيف غري  
 .وترتبط بكالم خالقها،وائد اهلدى والتقى والتأمل مل، التدبر على  لترتىب النفوس  ؛ مقصود  القراءة حال  
 :ومن هذه األذكار ما يلي 
 قال يل: إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية .."مع الشيطان لفظ  ريف قصة أيب هريرة كما   آية الكرسي(  أ) 

يقربك  : لن يزال عليك من هللا حافظ والوقال يل هللا ال إله إال هو احلي القيوم{}الكرسي من أوهلا حىت ختتم اآلية
 (2) .".وهو كذوب ك  ق  د  ه قد ص  أما إن    : فقال النيب  شيطان حىت تصبح وكانوا أحرص شيء على اخلري

 (3)" من قرأمها يف ليلة كفتاه": لسالم من البقرة )يف املساء( قال عليه الصالة واآخر آيتني  )ب(
   النيب ها قولورد فيو ،  ،واملساء ،يف الصباح( ثالاث)والناس، والفلق  ،وهي اإلخالص ،الثالث السور )ج(

من حاجتهم للطعام حاجة الناس للمعوذتني أشد ):-رمحه هللا  – يقول ابن القيم (4) "تكفيك من كل شيء" 
 ( . والشراب
اللهم أنت ريب ال  أن تقول: سيد االستغفار"  قال: قال رفعن شداد بن أوس  االستغفار د  سي    )د(
ستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك ا ماوأان على عهدك ووعدك  له إال أنت خلقتين وأان عبدكإ

ومن قاهلا من النهار موقنا هبا فمات من يومه قبل  قال: الذنوب إال أنتيل فإنه ال يغفر علي وأبوء بذنيب فاغفر 

                                                           

 .4/62بتصرف من كتاب زاد املعاد( 1)

 .  3/101(2311) برقميف صحيحه  البخاري أخرجه     (2)
 . 1/554(807) ، ومسلم يف صحيحه برقم5/84(4008(  أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )3)
 .5/567(3575، والرتمذي يف جامعه برقم)7/415(5082(أخرجه أبو داود يف سننه برقم)4)
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"  أن ميسي، فهو من أهل اجلنة ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل اجلنة
(1). 
 (مراتثالث )  بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم  )ه(
 يف شيء امسه مع يضر ال الذي هللا بسم قال من"    هللا رسول قال: قال أبيه، عن عثمان بن نأاب   عن     
 (2)" شيء يضره مل العليم السميع وهو السماء يف وال األرض
من نزل منزاًل فقال أعوذ بكلمات هللا التامات  " قال ، أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق )و(

 .(3)"لكمل يضره شيء حىت يرحل من منزله ذمن شر ما خلق 
خطاايه  ت  ط  ح   ةمن قال سبحان هللا وحبمده يف يوم مائة مر  ":قال ( مرة  )مئةسبحان هللا وحبمده  )ز(

 .(4)" ن كانت مثل زبد البحر إو 
عن ف (مرة يف اليوم مئةكل شيء قدير )  له امللك وله احلمد وهو على، ال إله إال هللا وحده ال شريك له  )ح(
احلمد وهو  وله من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك " قال:  ، أن رسول هللا ر أيب هريرة

له مائة حسنة وحميت عنه مئة سيئة وكانت  تمئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب قدير يف يومعلى كل شيء 
 .(5)" له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل أيت أحد أبفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك

 .(وزنة عرشه ومداد كلماته )ثالاث سبحان هللا وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه )ط( 
مبا  مرات لو وزنت ثالث   كلمات  أربع    بعدك   لقد قلت   ) : ول هقرضي هللا عنها فقد ورد يف حديث جويرية 

 . مث ذكر هذه الكلمات املذكورة (6) " نمنذ اليوم لوزنته قلت  
وأخالقه إذا حافظ على ،ومسته ،وهديه ،وحتصينه  ،يف حفظه، هلا األثر اإلجيايب على املسلم  هذه األذكار  

 . وتدبرها، تكرارها 

                                                           

 . 8/67(6306(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )1)
والنسهههههههههههههههههائي يف الك ى  ،5/465(3388والرتمههذي يف جههامعههه برقم) ،1/498(446(أخرجههه أمحههد يف املسهههههههههههههههنههد برقم)2)

وصههههححه .3/132(852وابن حبان يف صههههحيحه برقم) ،5/35(3869وابن ماجه يف سههههننه برقم) ،9/137(10106برقم)
 .4/234(2224، وحسنه عبد القادر عبد األرانؤوط برقم)2/1002(5745األلباين يف صحيح اجلامع برقم)

 . 4/2080(2708(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )3)
 . 8/86(6405(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )4)
 . 4/2071(2691، ومسلم يف صحيحه برقم) 4/126(3293م )(أخرجه البخاري يف صحيحه برق5)

 ما وهو البحر زبد مثل والعظمة الكثرة يف أي: البحر زبد. 4/2090(2726أخرجه مسههههههلم يف صههههههحيحه برقم ) (6)
 .ومتوجه جانهي  ه   عند وجهه على يعلو
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وأما املسائية ، ضى يف وقت الضحىق  ته  و  ،طلوع الفجر إىل طلوع الشمس من بداية األذكار الصباحية  :هاوقت   
 . وتقضى بعد املغرب،بعد صالة العصر من فهي 

 ( ولتحصينهم وحفظهم،على حمبة ذكر هللا هؤالء الفتية  ألينش ؛للصغار  )يقرتح حتفيظ هذه األذكار
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 الصلوات(اجمللس الثاين )الذكر بعد 

معقبات " : ويقول النيب ،  (... )فإذا قضيتم الصالة فاذكروا هللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم تعاىل يقول هللا  
 .إبذن هللا  كما سيأيت تفصيله  ها ذكر مث ، أي ال خيسر من يقوهلا ،  (1) " ... ال خييب قائلهن

،   واقتداء ابلنيب ،  تعاىل وتتويج للصالة بذكر هللا، وسكينة ،الذكر بعد الصالة اطمئنان  أخي املبارك إن   
يف حني أهنا كلمات يسريه ميسرة تعادل ، ومن ذلك تسديد النقص يف الفريضة ،وكسب للخري من أوسع أبوابه 

 استطعت   إن  ف ،لتشهد لك تلك األانمل؛ ها أبصابعك د   احرص على ع  ف.. ال أتخذ وقتا طويال ، الدنيا وما فيها 
 .أن تقوهلا ماشيا وقائما فال تنس  ، ا م   أو أصابك أمر  ، وإن كنت مستعجال ، صالك فافعل وأنت يف م  ،تقوهلا أن 
لكي تغفل عن هذه ؛ الشيطان سيشغل ابلك أبشياء أخرى  أبن  ، مهس يف أذنك أوأان ، أقول لك ذلك  

"خصلتان ال حيصيهما رجل مسلم إال دخل اجلنة   زكما ورد يف قوله ،  واذكر كذا ، اذكر كذا : األذكار فيقول 
وهو  كم الشيطان  ومها يسري ومن يعمل هبما قليل.. فذكر احلديث وفيه " قالوا وكيف ال حيصيهما قال : أييت أحد  
جناح الشيطان يف  يف الصالة فيقول اذكر كذا وكذا  حىت ينفك العبد ال يعقل  " احلديث .. فكن  حذرا من 

، حافظ عليها  ن  يتذوقه م   اوطعم، من ملذات الصالة  ذه األذكار لذةً هلواعلم أن إغفالك عن هذه األذكار ، 
 : ومن هذه األذكار، وتدبرها
ال إله إال هللا وحده ال  ،اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام ، استغفر هللا )ثالاث(  

اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع  ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،لهشريك 
ال إله إال هللا وال نعبد إال إايه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ال إله إال هللا خملصني له  -ذا اجلد منك اجلد 

 .(2)رواه مسلم. الدين ولو كره الكافرون
حىت ؛ وهذه اترة ، ولو قال هذه اترة ، مث يقول إحدى هذه الرواايت من التسبيحات الواردة بعد الصالة 

؛ ألن السنة إذا وردت بعدة أوجه ، فاألوىل العمل هبا كلها ، ويف ذلك لكان حسنا ، ها يكون عامال ابلسنة كل   
 حضور القلب أثناء العبادة . -3    العمل هبا        -2حفظ السنة              -1ثالث فوائد  : 

 -: كما يليذه التسبيحات  وه
ويقول يف متام املائة ال إله إال هللا وحده ال شريك ( 33)وهللا أك   (33)واحلمد هلل  (33)سبحان هللا  -1

 . (3) له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير

                                                           

 . 1/418(596(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )1)
 . 1/414(591(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )2)
 . 1/416(595(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )3)
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  .(1) 99موع اجملفيكون  (33)هللا أك   (33)احلمد هلل  (33)سبحان هللا  -2
 . (2) (43)هللا أك   (33)احلمد هلل  (33)سبحان هللا  -3
 . (3) (10)هللا أك   (10)احلمد هلل  (10)سبحان هللا  -4
 . (4) (11)هللا أك   (11)احلمد هلل  (11)سبحان هللا  -5
 .(5) (25)هللا أك   (25)ال إله إال هللا  (25)احلمد هلل  (25)سبحان هللا  -6

على ذكرك وعلى  اللهم أعين: ويقول ،(6) رب قين عذابك يوم تبعث عبادك أو جتمع عبادك: ويقول
  . واملعوذتني ،واإلخالص، مث يقرأ آية الكرسي  ،(7)شكرك وعلى حسن عبادتك

اليسرية والثواب اجلزيل الذي يعود عليك من خالل هذه األذكار ، العظيمة  أتمل األجور.. أخي املبارك 
 .مما جيعلك حتافظ عليها دوما وأبدا

 

  

                                                           

 .1/416(595(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )1)
 1/418(596(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )2)
 .8/72(6329(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )3)
 . 1/417(595(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )4)
؛ واحلههاكم يف املسههههههههههههههتههدرك 3/76(1351؛ والنسهههههههههههههههائي يف سههههههههههههههننههه برقم )35/479(21600يف املسههههههههههههههنههد برقم ) (أخرجههه أمحههد5)

، 4/383(2436يف جامع األصول برقم) األرانؤوطوحسنه عبدالقادر .5/145(4898، والط اين يف الكبري برقم)1/383(928برقم)
 .1/307(973واأللباين يف حتقيق مشكاة املصابيح برقم)

 .1/492(709لم يف صحيحه برقم )أخرجه مس(6)

واحلاكم يف املستدرك  ،3/53(1303والنسائي يف سننه برقم ) ،36/443(22126أخرجه أمحد يف املسند برقم )(7)
. وصحح إسناده 1/391(751، وابن خزمية يف صحيحه برقم)2/631(1522وأبو داود يف سننه برقم )، 1/407(1010برقم)

 .2/1320(7969، واأللباين يف صحيح اجلامع برقم)4/209(2182يف جامع األصول برقم) األرانؤوطعبدالقادر 
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 )كنوز ما بني األذانني (: اجمللس الثالث

فيه النفوس عن مدى  ن  ح  ت  فهو نداء عظيم مت  ، حي على الفالح ، حينما ينادي املنادي حي على الصالة 
وحينها ، وأجاب مسرعا إىل طاعة هللا ، فهنيئا ملن فاز ، فيتفاوت اخللق يف ذلك ، سرعة استجابتها هلذا النداء 

تساهم يف صالح ، لكنها تدور على مثرات عظيمة ، ها يصعب حصر  ،  جيد كنوزا عظيمة يف هذه االستجابة
 . القلب وثباته
 -: كنزاً يف النقاط التالية  ةعشر  ثالث ودونك

 (2)لرمحة ) اللهم ارمحه (ابله  همئدعا -2   (1) املالئكة له ابملغفرة ) اللهم اغفر له ( دعاء   -1
 (4)عليه( صل    له بقوهلم ) اللهم   همئدعا - 4(3) بقوهلم ) اللهم تب عليه ( همئدعا -3
ح والدعاء والركوع كالتسبي،من الكنوز  وهي مملوءة   ،بني األذان واإلقامةى د  ؤ  اليت ته   ةاتبالر  وأ، النافلة  ة  صال -5

 .ذلك  والسجود وغري
 .(5) "واإلقامة الدعاء ال يرد بني األذان " : لقول النيب ،يرد   فإن الدعاء يف هذا الوقت ال، بني األذانني الدعاء   -6
 . النفس هبذا التبكري هتيأت هلذه العبادة العظيمة حيث إن  ، الصالة بطمأنينة وارتياح وهدوء  أداء   -7 
  .حسنات حرف عشر   كلأن ب ومن فضل هللا ، ما تيسر من القرآن  قراءة   -8
 ) تكبرية اإلحرام ( .  التكبرية األوىلفضيلة  إدراك   -10  -غالبا –الصف األول فضيلة   إدراك   -9

 . حبيث يتصف بصفات أويل األحالم والنهى،من اإلمام  القرب   -11
 .التبكريإىل غري ذلك من الثمرات العظيمة يف هذا ، وسكينة وارتياح ، جيدها يف قلبه  طمأنينة   -12
 أن ك يف صالة ما انتظرت الصالة . -13

 وهذه الكنوز حتتاج يف حتصيلها إىل صفة عظيمة ، وهي السلطان على النفس .      
  

                                                           

 .1/459(649مسلم يف صحيحه برقم )و  ،1/96(445أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )(1)

 .1/459(649مسلم يف صحيحه برقم ) ،1/96(445أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )(2)

 . 1/459(649(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )3)
 . 1/131(647(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )4)
 .«حديث حسن».وقال: 1/415(212والرتمذي يف جامعه برقم )،19/234(12200)رقمأمحد يف املسند ب أخرجه(5)
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 اجمللس الرابع )السنن الرواتب(

أن حيرص أيضا على وأمجل منه ، وحيسنه جبميع احملاسن ،حيرص اإلنسان على بناء بيت يف الدنيا  أن مجيل    
أم حبيبه رضي هللا كما يف حديث (  ركعة  ةثنيت عشر )ويتحقق هذا أبمور منها صالة ، يف اجلنة  يكون له بيت  أن 

" من صلى هلل ثنيت عشرة ركعة تطوعا من غري الفريضة بىن هللا له بيتا يف اجلنة"  :قال رسول هللا  :عنها قالت
(1) 

وهذه ، لنبين بيتا يف اجلنة؛ فلنحافظ على السنن الرواتب ؛ لنبين بيتا يف الدنيا ؛ كما جنمع رواتب السنني 
 نك لن تسجد  أواعلم  " : قال هبا خطيئة، ، وحتط  فكل سجدة ترفع هبا درجة، رفع هبا الدرجات السنن مما ت  
 . (2) " ط عنك هبا خطيئةوح   ،هبا درجة هللا إال رفعك ةً هلل سجد

ها هذه الركعات وغري   فتأيت، القلوب تغفل أثناء الصالة من أمهيتها أن و ،  النيب  احيافظ عليهكان وهي مما  
 .كون مكمال النقص احلاصل يف الفريضةتل؛ من التطوع 

ركعيت  وأما إذا سافر فإنه ال يرتك ، ه ر  ض  كان ال يرتكها يف ح    ألن النيب ؛ رواتب  مسيت  هذه السنن الرواتب 
وكان جمموع الراتب )  –رمحه هللا تعاىل  –ا، وقال ابن القيم رضي هللا عنهكما ورد عن عائشة   ،الفجر مع الوتر

ركعة فرضا ، وثنتا عشرة ركعة راتبة ،  ةعشر  عسب، وهي ابلليل ، والنهار أربعني ركعة ، كان حيافظ عليها دائما 
أال تقل  عن [ فليكن من منهجك يف يومك ، وليلتك   1/316وإحدى عشرة ركعة قيامه ابلليل ( ] زاد املعاد  

سيحصل على اخلري العظيم بفعله هلا إنه  أربعني ، ألنه مما حيسن ابملسلم احملافظة على اإلكثار من التطوعات ، إذ  
"   ريف حديث أيب بردة  ز كتابة أجرها ، ولو مل يفعلها حال سفره ، ومرضه لقول النيب ، وبحال إقامته

 ( 3) إذا مرض العبد أو سافر كتب له مان يعمل مقيما صحيحا " 
 -: ركعة وتفصيلها كما يلي )ثنتا عشرة (وهذه السنن هي  

 . وركعتان بعد العشاء،وركعتان بعد املغرب ، وركعتان بعدها ، قبل الظهر  وأربع  ، ركعتان قبل الفجر 
من الكنوز  غري ذلكو ، ومتجيد وحتميد وانكسار ، خضوع وقراءة و ،  و تسبيحات   ويف كل ركعة منها دعوات  

 .فحافظ عليها تسعد دنيا وأخرى، ومن أمهيتها أهنا تقضى إذا فاتت ،  اليت ال يرتكها إال حمروم ، العظيمة 
مما حيصل فيها ، للخري الذي ستحصل عليه من خالل هذه الركعات  ميسرةً  إحصائيةً لو حاولت أن تضع  

، اآلخرة تبشر به يف و ، لرأيت خريا عظيما تفرح به يف الدنيا ، أو غريها ، أو التسبيح  ،أو الدعاء، من السجود 
                                                           

 . 1/503(728(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )1)
 . 1/353(488(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )2)
 (2996( أخرجه البخاري يف صحيحه  برقم ) 3)
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، فاثبت ثبوت اجلبال ، فهو سيقف يف طريقك مثبطا لك عن فعلها ، تتهاون هبا ف،  فاحذر ال يغلبنك الشيطان
 .إبذن هللا تعاىل ناه  وانل م   ، فإن اجلد إذا داوم عليه صاحبه كان له سجيه

لذا كان من فضائلها أن ، وا عليها ؤ حىت ينش، هذه السنن الرواتب على الصغار  جدا تعويد   عظيم  هو  كم  
آخر يتعلق بذات العبادة  اقرتن بفعلها يف املسجد أمر   لكن إن  ، حىت يعتادها النساء والصبيان،يف البيت  ىل  ص  ت  

 .ألن مراعاة ذات العبادة أوىل من زماهنا أو مكاهنا؛ فهو أفضل 
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 حى(اجمللس اخلامس )صالة الض  

 ثالثة   وصيام   ركعيت الضحى : أوصاين خليلي بثالث "كل منهم يقول ورد عن أيب هريرة وأيب الدرداء وأيب ذر   
  .(1)" أايم من كل شهر وأن أوتر قبل أن أانم

 هاوقت  حيث يبدأ ،يركعها املسلم وقت الضحى  عات  ك  هي ر  ..  وما ثواهبا ؟ ؟وما وقتها ؟ما هي صالة الضحى  
، دقائق  ) بعشر( هههههدقائق إىل ما قبل أذان الظهر ب ) عشر(ه ههههحيث يقدر ب بعد طلوع الشمس، من زوال وقت النهي 

من ركوع ، ا متعدد ثواهب  ، فإن   يصليها مىت شاء من هذا الوقت، كل هذا الوقت الطويل هو وقت لصالة الضحى 
( صدقة حيث ثالمثئة وستنيلكن ورد النص من جهة أخرى أهنا تعادل )، وغري ذلك ، وتسبيح ، ودعاء ،وسجود ،

   إىل أن قال ... " وكل تسبيحة صدقةى من أحدكم صدقة فكل حتميدة صدقة الم  يصبح على كل س   " قال 
 . (2)" وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى"... 
عن صدقة تلك  وتكفي هااتن الركعتان (مفصال وستونثالمثئة ) فيه حيث ،ل يف جسم اإلنسانالمى هو املفص  فالس      

 .(3) "صالالف   ض  م  ر  صالة األوابني حني ته  " كما يف قوله ، لشمسوأفضل وقتها إذا اشتدت حرارة ا،ا املفاصل كله
ى از  جت  و  ،ط عنك هبا خطيئةحيو  ،هللا هبا درجة فع كفكل سجدة ير ، فهو خري لك ، على الركعتني  ن زدت  إ
  .(4)"  هك آخر  ف  ركعات أك   اي بن آدم صل يل من أول النهار أربع  "  لكفاية الواردة يف احلديث اآلخر اب

 .(5)"  يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء هللا كان النيب   " :عنهاقالت عائشة رضي هللا 
ة اآلخرين ودعو ، تطبيقها  خالل لنكسب األجور العظيمة من؛ وداللة اآلخرين عليها ، عليها بنا احملافظة  فحري  
الذي حيصل به  !. تلك الصالة املباركة وهي من سائر التطوعصباحك  ضمن استفتاح أن يكون وما أمجل، إىل فعلها

فإايك أن يتسلل ،  م من اخلري ستجده عندما يكون هذا العمل منهجا لك يف حياتك، فكوترقيعها ،تكميل الفرائض 
م ، فكن أنت واحدا منه، صالة األوابني فصالة الضحى هي  ،أو التسويف عن هذا اخلري العظيم  ،إليك الكسل  

 . وفقك هللا وسددك

  
                                                           

 . 1/498(721، ومسلم يف صحيحه برقم) 2/58(1178(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )1)
 . 1/498(720(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )2)
 . 1/515(748(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )3)
والرتمذي يف جامعه  ،2/462(1289؛ وأبو داود يف سههههههههههههههننه برقم)37/137(22469ملسههههههههههههههند برقم )(أخرجه أمحد يف ا4)

والط اين يف  ،1/383(928؛ واحلاكم يف املسهههههههههتدرك برقم)1/260(466والنسهههههههههائي يف الك ى برقم ) ،2/340(475برقم)
نه عبدالقادر األرانؤوط يف حتقيق جامع األصهههههههههههول برقم .8/179(7746الكبري برقم) ، وصهههههههههههححه 9/437(7116)وحسههههههههههه 

 .2/219(465األلباين يف اإلرواء برقم)
 . 1/497(719(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )5)
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 الوتر(اجمللس السادس )صالة 

 . (1"  الوتر م صالة  ع  النه   ر  إن هللا أمركم بصالة هي خري لكم من مح   " صالة الوتر  عن قال النيب 
 .(2)" أوتروا اي أهل القرآن" : ويقول    
أو عندما يريد أن ، عندما يصلي العشاء ،  وليلته،  يف يومه صلوات املسلم هي ختام  ، هذه الصالة العظيمة  إن    
صالة ها وقت لفهذه األوقات كل  ، أبن تكون يف آخر الليل  -وفقه هللا من  - أو ،أو يف ساعات ليله، إىل منامه  د  ل  خي   

 الوتر .
بل وصل التأكيد ، ال حضرا وال سفرا ، مع ركعيت الفجر من السنن الرواتب، يرتك الوتر  ال كان النيب 

 .(3)ههو رجل سوء ال ينبغي أن تقبل شهادت  فمل يوتر  ن  م   أبن  : كاإلمام أمحد أنه قال ،عليها عند بعض أهل العلم 
أحراان أن ما ، ف (4)يصلي إحدى عشرة ركعة كان النيب ه إحدى عشرة ركعة،  وقد  ر  هوأكث،  ة  ركع الوتر أقل   

بيتنا يصلون  وأهل  ، صغاراً وكباراً ، نا ونساءان رى أبناءان وبنات  أن ن  يف ،  لنيب الكرمي عليه الصالة والسالمنقتدي هبذا ا
 ، اخلريوتعويدا هلم على فعل ، وتكميال لنقص فرائضهم ، ليكون هذا العمل منهم تزكية هلم ؛ تلك الصالة 

 -: ك لتعجب من صنفني من الناسإن  و 
 .جيهل صالة الوتر مع سعة انتشارها وعظيم مكانتها: اأحدمه
ب ت  ك  من قام بعشر آايت مل ي  " : قال : وقد ورد يف احلديث، وال يصليها ، لكنه يهملها ، يعلمها : واآلخر
 . (5)احلديث  "من الغافلني

                                                           

والرتمذي يف جامعه  ،2/558(1418؛ وأبو داود يف سهههههههههههههههننه برقم)39/434(24009(أخرجه أمحد يف املسهههههههههههههههند برقم )1)
 ،1/448(1148املسهههههههههههههههتدرك برقم)؛ واحلاكم يف 2/224(1168برقم ) سهههههههههههههههننهيف  وابن ماجه ،2/314(452رقم)

وضهههعفه النووي يف خلالصهههة ، 2/658(4146) ، والبيهقي يف السهههنن الك ى برقم4/201(4137) الط اين يف الكبري برقم
 .النعم محر من لكم خري يه: قوله دون صحيح :2/156 الغليل إرواءوقال األلباين يف  ،1/149(1860برقم )

، والبيهقي يف السهههههههههههههههنن 10/145(10262والط اين يف الكبري برقم) ،2/413(1262(أخرجه أمحد يف املسهههههههههههههههند برقم )2)
وصههههههححه األلباين يف صههههههحيح اجلامع  ،1/549(1860وضههههههعفه النووي يف اخلالصههههههة برقم ) .2/657(4140الك ى برقم)

  .1/497(2538برقم)
 .2/118ينظر: املغين (3)

 .1/508(736صحيحه برقم) ، ومسلم يف2/25(994(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )4)
واحلهاكم يف املسهههههههههههههههتهدرك  ،13/58(143الط اين يف الكبري برقم)و  ،2/545(1398أبو داود يف سهههههههههههههههننهه برقم ) (أخرجهه5)

، وابن 4/2174(3500، والدارمي يف سههههههههههننه برقم)6/310(2572وابن حبان يف صههههههههههحيحه برقم) ،1/452(1160برقم)
، 9/434(7111. وحسههههههههنه عبدالقادر األرانؤوط يف حتقيق جامع األصههههههههول برقم)1/556(1142خزمية يف صههههههههحيحه برقم)

 .2/1099(6439وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم)
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 آايت اإلخالص أربع   وسورة  ، آايت  فالفاحتة سبع  ؛ فقد قرأ عشر آايت ، واحدة  ولو ركعةً ، صلى الوتر ن  فم  
فيها متنوعة  كيف واألرابح  ،   ال تكتب من الغافلنيفكافيك من ذلك أنك ، ها إحدى عشرة آية فتمام   ،

 .نسأل هللا اإلعانة والقبول، ومتكاثرة
هذا دليل على أمهية تلك الصالة العظيمة ف ،عن الوتر قضاه من النهار أو مانع  ،  إذا أصابه مرض   كان النيب 

 . عليها اؤ ينشحىت ؛وأهل بيتك صالة الوتر ، فعليك بتعويد صغارك  ، والتأكيد عليها، 
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 اجمللس السابع )قيام الليل(
 )تتجاىف جنوهبم عن املضاجع( ويقول عز وجل )كانوا قليال من الليل ما يهجعون( فتهجع نفوس   تعاىل يقول هللا

هل  ،ههل من سائل فأعطي  : فيقول ، ملناجاة رهبا الذي ينزل إىل السماء الدنيا   مث تستيقظ  ،الصاحلني حىت هزيع من الليل 
 . الدعوات االستثمار احلقيقي للمناجاة ورفع حقا إن ذلك هو ،هل من اتئب فأتوب عليه، له  من مستغفر فأغفر  

 :اخليارات يف صالة الليلهذه  كودون  ، فهي من صالة الليل، ع بعد غروب الشمس إىل آذان الفجرصالة تق كل  و     
صحبه الكرام رضي هللا عنهم )أاب ذر، وأاب  كما أوصى النيب   مث أوتر  ،  ما كتب هللا لك قبل النوم صل   -1

 (1) " وأن أوتر قبل أن أانم... " بقوهلميف ثنااي ذكرهم للوصية هريرة، وأاب الدرداء( 
حييون ما :])تتجاىف جنوهبم عن املضاجع( تعاىل فقد قال ابن كثري رمحه هللا على قوله،ما بني العشاءين  صل   -2

 .(2)"  وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرابط فذلكم الرابط"  ن كان يف املسجد فهو رابطإو  [بني العشاءين
فيا ، حني هجع الكثريون ، ملني واخللوة برب العا، والنور والسرور ، فإنه النجاة واملناجاة ، قيام آخر الليل  -3
 !هؤالء بلذهتم وطمأنينتهم.بشرى 
  .كما كان داوود عليه الصالة والسالم يفعل،ه دس  س   مث ن   ، ه لث  مث قم ث  ، الليل  نصف   ن    -4

حلظة من حلظات هذا الوقت الثمني هلي يف لذهتا ، وطعمها ملن استشعرها ، أقوى من لذة النوم الذي  ووهللا إن  
 قد جيده اإلنسان بعد ذلك .

ففيها ، إهنا حتوي كنوزا عظيمة ؟  بيل الفجر من اخلري العظيم ق   (دقائق عشر  ) ماذا تفعل هل فكرت  )مهسة( :    
كل هذه األرابح يف قيامك   ، ..وانكسار، وخضوع ،وخشوع  ،وتوبة، واستغفار ،ودعوات ، ركعتان يف ظلمة الليل 

ك نفس   حترم  فال  .هستستيقظ لصالة الفجر قريباً منفإنك ، لو مل تفعل ذلك نك أعلماً ،  (دقائق )عشر   هقبل الفجر به
 تلك اللحظات العظيمة ولو ابلقليل.

، وكسب للخري من أوسع أبوابه  ، وزكاة للنفس، وخلوة ، وانشراح ، واآلخرة ، عظيم يف الدنيا  خري  الليل  صالة  
 . يف هذه األوصاف اليت هي سبب جناتك يوم القيامة فال تفرط  

، لكن ابلتدريج يتيسر ويسهل ، فإنه قد يصعب عليه أول األمر ، قيام الليل  على امل يكن معتاد ن  ال شك أن م  
 .ويصبح كصلوات الفرائض يف اليوم والليلة

حيث ،  بقيامها بني يدي رهبا ، على قوهتا عمليا  اليت برهنت  ، قيام الليل هو ألصحاب اهلمم القوية  إن  
 !.ربح وأجر عظيمفما أعظمه من .. وطلباهتا ،  فتناجيه هبمومها، يناديها فتجيبه 
 .فكن أحدهم اركب معنا فإن قيام الليل من دأهبم: فإهنم ينادونك ، بركب الصاحلني أن تلحق   هل حاولت  

                                                           

 . 1/498(721، ومسلم يف صحيحه برقم)2/58(1178لبخاري يف صحيحه برقم )(أخرجه ا1)
 . 1/219(251(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )2)
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قال  رأخي : إن مل يكتب لك نصيب من قيام الليل فإين موصيك هبذا احلديث العظيم  ، فعن أيب هريرة 
إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل من تعار  من الليل فقال  الإله "  ز: قال رسول هللا  

شي  قدير احلمد هلل وسبحان هللا والإله إال هللا وهللا أك  وال حول وال قوة إال ابهلل مث قال اللهم اغفر يل أو دعا 
 .  " استجيب له فإن توضأ قبلت صالته
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 اجمللس الثامن )الصدقة(
أنفقوا من قبل أن أييت يوم ال بيع فيه  آمنوا  ) اي أيها الذينقال تعاىل: لى فضيلة الصدقة  عالنصوص   تكاثرت  

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان أييت أحدكم املوت فيقول رب لوال أخرتين اىل  ) :تعاىل وقال وال خلة وال شفاعة(
 . فأص د ق وأكن من الصاحلني(أجل قريب 

ليك )وما أنفقتم من شيء فهو خلفه هللا عأيف سبيله  هفإذا أنفقت  ، ه يرزقك املال له أن  وفض  ،  تعاىلكرم هللا   ن  وم  
،  فل  وقد يتنوع هذا اخل  ،  )فهو خيلفه( تعاىل ا بقولهورد عام   تعاىلف من هللا ل  هذا اخل  و ، ( وهو خري الرازقني هخيلف
من  فكن   ،ف ل  ذلك من أنواع اخل   أو غري  ، دفعًا لبالء أو ، إصالحًا أو ، أو صالحا ، أو ماال  ،يكون صحةف

 .تعاىلهللا  يف سبيلإىل اإلكثار من الصدقة  تعاىلفهذا اليقني سيدفعك إبذن هللا ، ذلك على يقني اتم
 يقضى حىت صدقته ظل يف امرئ كل" : هللا رسول قال: يقول ر عامر بن عقبة مسعت: قال اخلري أيب عن
 بفولة أو بكعكة قتصد   إال، يوم خيطئه ال اخلري أبو وكان: يزيد قال "الناس بني حيكم حىت": قال أو "الناس بني

 (1).أو ببصلة
 الناس عضبال كما قد يتوهم ، من حساب الدنيا إىل حساب اآلخرة كأنك نقلت مال  ، من حقيقة الصدقة إن  

 .كثرية فهو مدخر لك خملوف عليكبل ومضاعف إىل أضعاف  ، ما زال لك  فهو، إىل غريك خرج منك أنه
لن  سددوا وقاربوا، واعلموا أن  "قال:  أن رسول هللا   -رضي هللا عنها  - عن عائشةورد يف احلديث   

 . (2) "وأن أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل ه اجلنةكم عمل  يدخل أحد  
حىت كانت سيال  فهي كالنقاط اجملتمعة، فهي يف جمموعها كثرية  -ولو كانت قليلة  -الدائمة  الصدقة   إن      

 !.هذا القليل  منل  أق الصدقة   عدم   فإن  ، قل شيئا من الصدقة وال تست، من املاء 
إن كان  ولكن  ، فاحرص على إخفائها ، كانوا حتت ظل العرش   ن  هي إحدى صفات م   اخلفية   الصدقة   إن  

اإلظهار  أو، فكن من أهل اإلخفاء ، )إن تبدوا الصدقات فنعما هي( :تعاىلقد قال ف، هناك مصلحة من إظهارها 
 كل حبسبه.
وشعور أبحوال إخوانك ،  ومناء حسي للمال، فهي طهارة معنوية للنفس ، وزكاة للنفس، للمال  زكاة   الصدقة  
وذلك  لسرور عليهم،ل ، وإدخال   هبمر  ك  ل   وتنفيس   ،لآلخرين نفع   الصدقة  ، و واجلزاء من جنس العمل، احملتاجني 

 .درهم ألف   مئة   ولرمبا سبق درهم  ،  هاليعظم أجر   -مهما كانت قليلة  -ها يتطلب منا استحضار  
                                                           

، وصححه األلباين 5/49(3077، والبيهقي يف الشعب برقم)17/280(771برقم) الكبري املعجمأخرجه الط اين يف   (1)
 .2/830(4510يف صحيح اجلامع برقم)

 1154( رواه البخاري ابب التهجد  2)

 . 1/541(783، ومسلم يف صحيحه برقم ) 8/98(6464(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم)2)



 17 

إن  مل ي فتح  عليك يف ابب الصدقات ، فكن سببا يف بعض صدقات املتصدقني ، فلرمبا مت ت  صدقات كثرية 
 كنت  أنت سبب ها ، وكتب لك مثل أجورهم  .

 .يكون جمااًل للصدقة اليومية ولو ابلقليل،  ألسرتكصندوق  ضع  حيسن و   (( مقرتح)) 
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 اجمللس التاسع )صيام التطوع(
 يف احلديث القدسي  هللا  قال؛  الصيام   -وذلك لكثرته وعظمته - اهد أجر  د  مل حي  اليت  من األعمال الصاحلة إن  

 اكتسااب هلذا الفضل العظيم. ؛هذا العمل الفاضلفحري بنا أن نسارع إىل  ، (1)إال الصوم فإنه يل وأان أجزي به(..)
 هذا الفتح والتعرض له لعلاألسباب لطلب  فابذل  ، يفتحه هللا على من يشاء من عباده  التطوع هو فتح   صيام  

)وأان  تعاىل هكافيك قول  لكنه  ،  وص  ،واحتساب، هذا حيتاج إىل جهد و ، !  ها ايبشراكحين  و ، أن يفتح لك فيه  هللا
 كيكون حليف   التوفيق   لعل  ؛ ك فاشحذ مهت  .. ويعات حمدودة تقف فيها عن املفطرات وذلك كله مقابل س  ، أجزي به(

 .هم واحتساهبمإال بص   -هلم  تعاىل بعد توفيق هللا -إليه  فما وصل هؤالء الصائمون إىل ما وصلوا، 
تلك  لهفهنيئا  ، هعند لقاء ربو ،  هصيامإبكمال  فرحته ومها ، جيدمها الصائم عند صيامه عظيمتان فرحتان
  .الفرحتان

أخي _ ك نظر   ت  فعندها ألف   ، والكسل، يأتيك الشيطان ابلتسويف سف،  ومنها الصيام  ، عندما تريد فعل الطاعة 
فإنك بذلك تعطي نفسك داعما ؛  (يف املتاعب ر يف املكاسب قبل أن تفكرفك   ): قاعدة عظيمة تقول إىل - الكرمي

 أو أخروية، استصحب هذه القاعدة يف مجيع ما يستصعب عليك من أعمال دنيوية و ، ه الطاعة قواي لإلقبال على هذ
. 

أن يتصف بسلوك حسن فإنه يعمل  فإن هذا يفيدان أبن اإلنسان إذا أراد، والعلم ابلتعلم ، إذا كان احللم ابلتحلم 
وأنت عندما تنظر إىل ، اليت ال يريد االنفكاك عنها ، من سجاايه  ةً سجي كون  يحىت  ،ويكثر منه،هذا السلوك 

فهم مارسوا هذه العبادة وحرصوا عليها حىت وصلوا إىل ، فإنك ترغب أن تكون واحدا منهم ، الصائمني حال فطرهم 
   ن تكون يف ركبهم.فحاول أ.. ما رأيتهم عليه 

ك بعدها ال حتس لكن   ،فيها وكم من األشياء اليت تعبت  ، ها لكن يبقى أجر  ، ها الطاعة تذهب مشقت   علم أن  ا
فما جتده من املشقة ، وهكذا الصيام ، كلما ذكرت تلك الطاعة،  لذة العمل تربطك فيها  ، إال أن  بشيء من تعبها 

 . رعاك هللافبادر اي .. ينتهي بلذة اإلفطار 
األايم التالية ) االثنني، اخلميس، أايم البيض، الست من شوال، يوم عرفة، التاسع والعاشر  من صيام التطوع صيام  

 من شهر هللا احملرم، وثالثة أايم من كل شهر(.
ك م  ك وعز مبادرت   وإن  ، خطوات الشيطان  منقد يكون ، صيام التطوع  عنك وضعف  ، كد  رد  هت   إن  : أخي الكرمي 
 . وات النجاح والفالحط  هو أول خ  ، 

  

                                                           

 . 2/807(1151، ومسلم يف صحيحه برقم ) 3/26(1904(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم)1)
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 ر هبا السيئات(اجمللس العاشر )عبادات تكف  
اخلطأ من طبيعة و  ،للسيئة دقيق   مقياس  هذا ف، ه ح  ب  ف يف الشرع والعقل قه  ر  ما ع  : أبهنا  العلم السيئة   أهل   ف  ر  هع  
هلذه  تعاىلقد جعل هللا ، و فاحذر االصرار عليه،  بشيء منه ت  ي  ل  ت  إذا ابه   ولكن  ، على الوقاية منه  فاحرص  .. البشر 

ار أمساء هللا تعاىل الغفور والغف   من حيث إن  ، وذلك من سعة فضل هللا على عباده ، وميحوها ، السيئات ما يكفرها
هللا جيد هللا غفورا قال تعاىل: )ومن يعمل سوًءا أو يظلم نفسه مث يستغفر مبالغة مبعىن كثري الغفران  تاومها صيغ، 

قال  ، وفضال، كرما منه ،مبثلها  السيئة   وأن  ،  ةً مضاعف   جعل احلسنة   بعباده أن   تعاىلمن رمحة هللا وكذلك  رحيما(
 .)من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء ابلسيئة فال جيزى إال مثلها(: تعاىل
ال يف االبتعاد عن السيئة سيكون له األثر اإلجيايب الفع  ف ، ضور قلبحبإذا كان  طلب املغفرة من هللا تعاىل إن  

 .هافهو ركن التكفري للسيئات إبذن هللا تعاىل وأساس  ، واخلطأ ، 
لكن أهم من ذلك الرجوع عن اخلطأ  - امهمعدم اخلطأ أمرا  وإن كان -أن ال خيطئ اإلنسان  لشأنليس ا

اع هذه السيئة ابحلسنة وأيضا إتب  ،  (1)" اخلطائني التوابونكل ابن آدم خطاء وخري "  :   ففي احلديث قال 
وأتبع السيئة احلسنة ":  )إن احلسنات يذهنب السيئات( وهذا من كرم هللا على عباده قال قال تعاىل:متحها 
 :يلي ما اراتالكف   هذهمن و ، لها كانت سبباً يف تكفري سيئاته م  ع  ن   م   أعمال   ت  ههم  وث  ،  (2)" متحها
من قال سبحان هللا وحبمده يف يوم مئة مرة "  قال ، مرة يف اليوم )مئة( " سبحان هللا وحبمده" قول   (1)
من إمهال بعض الناس هلذا احلديث العظيم يف ثوابه  جب  ع  ك لته  ، وإن  (3)" خطاايه وإن كانت مثل زبد البحر ت  ط  ح  
 .! من يومهم إال قريباً من دقيقتني -يف الغالب  -فهو ال يستغرق ، واليسري يف تنفيذه ، 

 (وال الضالني)وذلك بعد قول اإلمام ،مع احلرص يف موافقة املالئكة يف أتمينهم ،  اإلمام خلف  ( آمني) قول  ( 2)
 ه  ق  ، ومن ف  (4)" م من ذنبهما تقد   املالئكة غفر له ه أتمني  إذا أم ن اإلمام فأم نوا فمن وافق أتمين  " قال ، مباشرة
 .عاء  ألنه و   ؛ ه فيهر قلب  ض  أن حي   فعليه ،  التأمني  

                                                           

وحسههههههههههههههنه عبدالقادر  ،4/659(2499، والرتمذي يف جامعه برقم)20/344(13049أخرجه أمحد يف املسههههههههههههههند برقم)( 1)
 .2/831(4515، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم)2/515(988يف حتقيق جامع األصول برقم)األرانؤوط 

، واحلاكم يف املسههههههههههتدرك 4/355(1987، والرتمذي يف جامعه برقم)35/284(21354أخرجه أمحد يف املسههههههههههند برقم)(2)
، وحسههههههههنه األلباين يف 11/694(9333وحسههههههههنه عبدالقادر األرانؤوط يف حتقيق جامع األصههههههههول برقم) .1/121(178برقم)

 .1/81(97صحيح اجلامع برقم)
 . 8/86(6405(  أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )3)
 .1/306(410، ومسلم يف صحيحه برقم )8/85(6402أخرجه البخاري يف صحيحه برقم) (4)
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مرة يف   " )مئة( ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير" قول    (3)
من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم " : قال ،  اليوم

مئة مرة كتب هللا له مائة حسنة وحما عنه مائة سيئة وكانت له عدل عشر رقاب وكانت له حرزا من الشيطان يومه 
 .(1)( ذلك حىت ميسي

م ما دام يف مصاله كاملالئكة تصلي على أحد ": قال ، بعدها واملكث  ،الصالة  انتظار  : ومن الكفارات( 4)
 .(3) " اللهم صل عليه" أخرى  ةويف رواي (2)"تب عليه اللهم،  اللهم ارمحه ،تقول اللهم اغفر له

احلمد هلل الذي مه من قال حني يفرغ من طعا" قال، احلمد بعد الفراغ من الطعام  : ومن الكفارات( 5)
 (4)"وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه  أطعمين هذا ورزقنيه من غري حول مين

 .وزايدة الرزق، وزوال اهلم ، فهو سبب لزايدة القوة  ،فيهمع حضور القلب ،  االستغفار كثرة    ( 6)
من توضأ فأحسن الوضوء " : قال ، صالة ركعتني حبضور قلبمث ،  الوضوء إحسان   ومن الكفارات( 7)

  .(5" ر له ما تقدم من ذنبهف  ث فيهما نفسه غ  مث صلى ركعتني ال حيد   
 ":  وانتظار الصالة بعد الصالة قال ، وإسباغ الوضوء على املكاره ، طا إىل املساجد اخل   كثرة    هاومن( 8)

إسباغ الوضوء على املكاره  :قال ويرفع به الدرجات قالوا بلى اي رسول هللا اخلطاايأال أدلكم على ما ميحو هللا به 
إىل غري ذلك من األعمال ، (6)"فذلكم الرابط  ،فذلكم الرابط وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة

فاجعل لك منها جدوال مدروسا !  وما أعظمها من أجور ،ما أيسرها من أعمالف ،امليسرة املنثورة يف كتب الفضائل 
 حى عنك تلك السيئات.حىت مت   ؛

 عنمباشرة ف"مسع هللا ملن محده "مع احلرص على قول ذلك بعد قول اإلمام   "ربنا لك احلمداللهم " ( قول  9)
 من فإنه احلمد لك ربنا اللهم فقولوا محده ملن هللا مسع اإلمام قال إذا: " قال  هللا رسول أن ر هريرة أيب
 .(7)" ذنبه من متقد   ما له رف  غ   املالئكة قول   هقول   وافق

                                                           

 . 4/2071(2691، ومسلم يف صحيحه برقم) 4/126(3293أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ) (1)
 . 1/459(649أخرجه مسلم يف صحيحه برقم ) (2)
 . 1/131(647أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ) (3)
، وأبو داود يف سههههههههههههههننه 5/508(3458، والرتمذي يف جامعه برقم)24/395(15632أخرجه أمحد يف املسههههههههههههههند برقم)( 4)

، واحلاكم يف 20/181(389)، والط اين يف الكبري برقم4/417(3285، وابن ماجه يف سهههههههههههههننه برقم)6/138(4023برقم)
 .7/47(1989. وحسنه األلباين يف اإلرواء برقم)1/687(1870املستدرك برقم)

 . 1/205(226، ومسلم يف صحيحه برقم) 1/43(159(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )5)
 . 1/219(251(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )6)
 .1/306(409يف صحيحه برقم) ، ومسلم1/158(796أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )(7)
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 اجمللس احلادي عشر )ساعة اإلجابة يوم اجلمعة(
 ألنه سؤال الذي بيده مقاليد األمور و؛  السبل حلصوهلا رومن أيس،  من أقرب الطرق لنيل املطالب الدعاء  

وإن استثمار هذه ، (1)"  مسلم يسأل هللا شيئا إال أعطاه إايه يوافقها عبد   ال يف اجلمعة لساعةً  )إن  : قال النيب 
 .حبيث جعلوها من برانجمهم خالل هذا اليوم املبارك ، هو توفيق من هللا لبعض عباده ، الساعة 
 -: ها قوالن مهاوأرجح  ، أقوال  علىهذه الساعة  حتديد اختلف العلماء يفوقد 
 بن هللا عبد   يل قال" : قال ر األشعري موسى أيبفعن ،  من حني دخول اخلطيب إىل هناية الصالة -1
: يقول مسعته نعم: قلت: قال  اجلمعة ساعة شأن يف  هللا رسول عن ثحيد    أابك أمسعت  : رضي هللا عنهما عمر

 (2) "  الصالة تقضى أن إىل اإلمام جيلس أن بني ما هي: يقول  هللا رسول   مسعت  

 :قال  هللا رسول عن ر هللا عبد بن جابر عنف ،آخر ساعة بعد العصر من يوم اجلمعة -2 
 بعد ساعة آخر فالتمسوها إايه آاته إال شيئا هللا يسأل مسلم عبد فيها يوجد ال ساعة عشرة اثنتا اجلمعة يوم"     
 .هللا أن جيعلك من املقبولني فيها لعل   -داعيا ومبتهال  -فاحرص على هذين الوقتني ،  (3" العصر

فما ..  لعله أن يصيب تلك الساعة  ؛اجلمعة كل حلظات ذلك اليوم  يوم   تعاىلكان بعض السلف يسأل هللا 
 .لعله أن ينظر إلينا نظرة املرحومني؛  تعاىلواألخروية على هللا ، الدنيوية  ونعرض حوائجنا، أحراان أن حنرص عليها

وإجابة ، وزكاة النفوس ، ما فيها من حياة القلوب و ، ها واستشعروا أمهيت  ، املستيقظون  هلان هذه الساعة تفط    
ن هلا فكن ممن تفط  .. ألسباب ميكن تعجيلها أو أتجيلها  ،وغفل عنها أانس كثري واخلري العظيم والعميم، ، الدعاء 
 .اابا جم  تكون موفق   أن لعلك
وهذا يف سيارته ، بيته يف  هذا ع  فليد   إن مل حيصل، ولكن   ،تظرا للصالةمن كونه،  الداعي  ما يكون فيها أفضل    

ها من ما أمجل  ف ، خالل تلك الساعةوذلك  ومتضرع  ،  وداع  ،  فالكل مبتهل  ، يف مزرعته ، وذاك يف متجره  وذاك،
 ، وتشعر بقرب الرب، ساعة ترقق القلب لفحقا إهنا  ، رب األرض والسماواتلالضراعة  ف  ترفع فيها أك  ، حلظات

 وعطاؤه عظيم.،  هللا تعاىل واسع   وفضل   ، م  وع  ،  ص  فخ  
، كلماتناويف  ، وسائل التواصل لدينا ويف ، لصغاران وكباران ، تلك الساعة يف جلساتنا  بتحريعلينا ابلتواصي 

هبا  من أحد الداعني فانتصرت   خرجت   وما يدريك أن دعوةً ، ولألمة أمجع ، ألهنا من مفاتيح الفرج لنا ؛ ومواعظنا 
 .وما ذلك على هللا بعزيز ،األمة

                                                           

 . 2/584(852(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )1)
 .2/584(853أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )(2)

.وصححه النووي يف اخلالصة 2/281(1048، وأبو داود يف سننه برقم)3/99(1389أخرجه  النسائي يف سننه برقم)(3)
 .  2/1360(8190، واأللباين يف صحيح اجلامع برقم)2/755(2637برقم)
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 اجمللس الثاين عشر )أترك أثرا صاحلا(
إذا مات ابن آدم " : ا يف قول النيب حيث يظهر ذلك جلي  ، حلياة اإلنسان املتعدي امتداد  ، العمل الصاحل  إن  

  (1)"  انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له
 .وهذه الثالثة من مجلة العمل الصاحل املتعدي 

 العمل نوعان: •
 .مبوت اإلنسان نتهييو  ، ر مثالاذككاأل،ه له فأجر  ، وهو ما كان انفعا للعامل فقط،  الزم   عمل   -1

 لعمل املتعدي.لوقود  هأنالعمل الالزم  ومن أمهية هذا  
رمبا و يف االنتفاع  فهو أوسع  ، كالداللة على فعل اخلري ،  وهو ما كان نفعه للعامل ولغريه ،  د  ع  ته  م   عمل   -2   
 :، وذلك للجوانب التاليةابب واسع الستمرار احلسناتهو و ،  يف األجر أعظم  
 .والنهي عن املنكر واألمر ابملعروف،  تعاىل أن العمل املتعدي هو جانب كبري من جوانب الدعوة إىل هللا (أ)  
 . أنه تنمية لإلجيابية النافعة لآلخرين لدى اإلنسان (ب) 
 .ها لكاليت يستمر نفع  الصدقة اجلارية  مبثابةأنه  (ج) 
  .، وبيان للشريعة( أنه نشر للعلمد) 
ويسمى العمل املتعدي ، من العمل الالزم  أفضل   -أحياان –صار العمل املتعدي  ، وأمثاله ها،هلذه األسباب و   

سواء كان صغريا أو ، لك فيه أثر إجيايب  إال ويكون  ، أال حتضر مكاان حاول جاهداف، عند أهل السلوك )ترك األثر( 
ه ي لك أجر  ر  جي   حيث  شيئا من ذلك ) فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ( فال تستقل  ، لك  واجعل هذا سجيةً  ،كبريا 

يسهل ، فهي أعمال يسرية أبجور عظيمة ، وحنوها ، مما سبق ذكره يف كفارات السيئات ، وبعد مماتك ، يف حياتك 
اجملال يف الكلمة  استثمر هذا، فوهي جمال خصب لعرضها يف جمالسنا ولقاءاتنا وبيوتنا ، عرضها وقبوهلا  على النفوس

 .الطيبة واملواقف االعتيادية ووسائل التواصل
لصاحب فإذا عملوا هبا كان ، ميكن من خالهلا داللة الناس عليها  وأفعاال، أقواال فيتضمن،املتعدي  يتنوع العمل  
هم فأحد  ، والواقع يشهد بذلك ، (2)" الدال على اخلري كفاعله":  في احلديث يقول ف،مثل أجورهم الداللة عليها 
أيب هريرة  ق حديث  يطب    فضل تلك الصالة، واآلخر   احتوت على،[الجو  ] بسبب رسالة  ،حى عشر سنوات يصلي الض  
 !فيا بشرى الداعني إىل اخلري. ،عه مساعا عابرا يف أحد اجملالساالل مسخمرة من  (مئة)يف فضل التهليلر

                                                           

 . 3/1255(1631(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )1)
، وأبو داود يف سهههههههههههههههننههه 5/41(2670جههامعههه برقم)، والرتمههذي يف 37/44(22360أخرجههه أمحههد يف املسهههههههههههههههنههد برقم)(2)

وحسههههههههههههنه  .1/687(1870، واحلاكم يف املسههههههههههههتدرك برقم)17/228(631، والط اين يف الكبري برقم)7/447(5129برقم)
، وصهههههههههههههههححههههههه األلبههههههاين يف صهههههههههههههههحيح اجلههههههامع 9/567(7322عبههههههدالقههههههادر األرانؤوط يف حتقيق جههههههامع األصهههههههههههههههول برقم)

  .1/332(1605برقم)
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 مرة( مئة اجمللس الثالث عشر )التسبيح

خطاايه وإن  ت  ط  ئة مرة ح  هللا وحبمده يف يوم ممن قال سبحان " قال رسول هللا : قال عن أيب هريرة 
مجع بني أمرين مها من أهم ، أن يكون العمل الصاحل  كرمي عطائه، و من فضل هللا  إن   ،(1)" كانت مثل زبد البحر

ومها متوفران ، األجر املرتتب عليه  عظم  : واثنيهما،  يف التنفيذ والسهولة   اليسر  : أوهلما، األسباب للمواظبة عليه 
 .يف احلديث السابق

وهي ال أتخذ منك جهدا وال وقتا ، نيمة عظيمة يسرية وهو غ،  العظيم   هذا احلديث  أخي الكرمي بني يديك   
فكن من ، أو احلرمان ، ه التوفيق لكن  ؟ ! عن مثل هذا أو يعجز عنه فهل يتأخر أحد  ، - تقريباً  -غري دقيقتني 

 .القسم الثاين وهم احملرومونواحذر أن تكون من ،  وهم املوفقون، أهل القسم األول 
طوال وعرضا ، وهو ما يكون يف جوانب البحر ، البحر املذكور يف احلديث السابق مضرب املثل يف الكثرة  د  زب    

 .عنك ت  ط  ه حل  ثل  فلو كانت الذنوب م  ، من آاثر املوج الشديد 
حىت تكون هذه األانمل شاهدة لك عند هللا ؛دها أبانملك أن تعق   -عندما تقول هذه التسبيحات  -حاول   

 .ةق  ط  ن  ته  س  فإهنا م  ، يوم القيامة 
ت جافهو أعلى در ، وكم هو مجيل أن جيتمع مع عمل اللسان عمل القلب ، هذا العمل هو من عمل اللسان   
 . هلذا الذكر العظيمقولك فحاول أن تتأمل التسبيح عند  ،وأفضلها ، الذكر 

 باكات  أو م  ، أو مرسال ، متحداث  - حسب قدرتك -عموم الناس ل وأمثاله ،  اليسري احرص على نشر هذا الذكر    
 .أجورهمفلك مثل ،  ل  وال تسأم وال مت   ، 

حيث ،  هو من عظيم التوفيق، ففافعل  ة ئالتسبيحات امل هذه ويف املساء أن تقول  ، يف الصباح  إن متكنت    
 وحني يصبح حني قال من":  هللا رسول قال: قال  هريرة أيب عنف، واملساء ، عليها يف الصباح  حلث  ورد ا
 مثل   قال أحد إال به جاء مما أبفضل   القيامة يوم   أحد   أيت   مل مرة مئة وحبمده هللا سبحان ميسي
 .مل تفعل فال جتعل الفرصة تفوتك ولو يف الصباح وإن،  (2) " عليه زاد أو قال ما 
هو من أوسع أبواب ، و والسيئات ، من أهم األسباب حملو الذنوب  -على سهولته ويسره  -هذا احلديث   

وأيضا هو فرصة لكسب ألف حسنة كما يف حديث ، ، كما يف حديث أيب هريرة السابق الكفارات امليسرة العظيمة
  حسنة ألف يوم كل  يكسب أن أحدكم أيعجز"  : فقال ، هللا رسول عند كنا:  قال سعد بن أيب وقاص 

                                                           

 . 8/86(6405اري يف صحيحه برقم )(أخرجه البخ1)
 .4/2071(2692أخرجه مسلم يف صحيحه برقم)(2)
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 حيط أو حسنة ألف له فيكتب تسبيحة ئةم يسبح: قال حسنة ألف أحدان يكسب كيف  جلسائه من سائل فسأله
 (1)"  خطيئة ألف عنه

 تعاىللك عند هللا  كتب  وي   ،ونور على نور،فهو خري على خري ،  ئة تسبيحة ما كتب هللا لكعلى م إن زدت    
من  "          : كما يف احلديث حيث قال ،  يف اجلنة  خنلة  س  ر  غ  واعلم أن لكل تسبيحة ،حسنات عديدة 

 .  (2) "يف اجلنة  له خنلة   ت  س  ر  قال سبحان هللا العظيم وحبمده غ  
ك األخروي رصيد   هبا رفع  وت  ، ك هبا ذنوب   ر  كف   ت  ،أخرى  طريقا للعمل أبحاديث   اجعل هذا احلديث  .. أخريا   

 . برانجما يوميا لك يف صباحك ومسائكه واجعل، 
  

                                                           

 .4/2073(2698أخرجه مسلم يف صحيحه برقم)(1)

وحسهههههههههههههههنهههههه عبهههههدالقهههههادر األرانؤوط يف حتقيق جهههههامع األصههههههههههههههول  ،5/511(3464الرتمهههههذي يف جهههههامعهههههه برقم) (أخرجهههههه2)
  .2/713(2304برقم)، وصححه األلباين يف حتقيق املشكاة 4/380(2429برقم)
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)قول ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على : اجمللس الرابع عشر
 مرة( مئةكل شيء قدير يف اليوم 

 وهو احلمد وله امللك له له شريك ال وحده هللا، إال إله ال  قال من ": قال  هللا رسول أن ، هريرة أيب نع
 سيئة، ئةم عنه وحميت حسنة، ئةم له وكتبت  رقاب عشر عدل له كانت  مرة مئة يوم يف قدير شيء كل  على

 ذلك من أكثر عمل أحد إال به جاء مما أبفضل أحد   أيت   ومل ميسي حىت ذلك يومه الشيطان من حرزا له وكانت
 .! وثواب عظيم على عمل يسري، فما أعظمه من أجر جزيل ، (1)" 
لها يف وأثق  ، ها على اللسان فما أخف  ، ألهنا كلمة التوحيد ؛ أعظم الذكر بعد القرآن هو قول ال إله إال هللا  إن    
وتطمئن ، يف قلبه  يستقر التوحيد  !؟ فسوف مرة أو تزيد عليها  مئةحىت آخرها ، رها املسلم فكيف إذا كر  ، امليزان 

 .إبذن هللا تعاىل هصدر  وينشرح ، ه س  نف
بقولك )ال إله إال هللا( وتؤكده بقولك  فإنك تعلن التوحيد، عجبا لرأيت  ، معاين هذه التهليلة العظيمة لو أتملت    

وتثبت القدرة الكاملة ،( وأيضا احلمد بقولك )له احلمد،( امللك كله هلل بقولك )له امللك وتثبت،وحده ال شريك له()
 قلبك حينها. فأحضر  ن  عظيمة ! فما أعظمها من معا، هلل تعاىل بقولك ) وهو على كل شيء قدير ( 

تعلم يقينا ، بل إنك عندما تكررها هبذا العدد ، ال يستغرق وقتا طويال ، مرة  )مئة(تكرار هذه التهليلة العظيمة  إن  
 !وأعظمه من ثواب.، فما أقله من زمن  -تقريبا  -دقيقة )ثنيت عشرة( أنك مل تستغرق أكثر من 

يدل داللة واضحة على سعة فضل هللا تعاىل ، حقا إن وجود هذا الثواب العظيم اجلزيل على هذا العمل اليسري  
 هبم يف مضاعفة أجورهم. ورمحته، كرمه على عباده ،  و

ل شهادة تلك األصابع عند هللا تعاىل التن؛ واعقدها أبصابعك ، لتكميلها ؛ صباحك أول ابهلل تعاىل يف  استعن    
ولكن كلما كانت ، يف أوقات خمتلفة  من قوهلا فال مانع  ، فإن مل تتمكن يف أول يومك  ، طقات  ن  ته  س  م   فإهنن  ، لك 

 . أهل العلم ذلك قالكما   ،رزا، وأسرع ح  وأكثر عزما، وأهدى ، كان أفضل متقدمة يف أول يومك 
وهو ما تواطأ ، هذا هو أفضل مراتب الذكر  حيث إن  ، مستحضرا ذلك بقلبك ، جدا أن تقوهلا بلسانك  مجيل    

 مما سيكون له األثر البالغ على السلوك. ، واللسان  ، عليه القلب  
أن جتعل بداية يومك هو تكرار واحرص ، ك ك ويوم  تستفتح به صباح  ، اجعل هذا الذكر العظيم برانجما يوميا   

 !حينها. فيا بشراك.. هذا التوحيد 
فإن هذا العمل عبادة ، أو تسويف من الشيطان ، أو انشغال ، بنسيان؛ يف مثل هذا العمل اجلليل العظيم  ال تفرط    
 . مما جيعلها يسرية يف تنفيذها واالستمرار عليها؛ وإايبك ، ها يف ذهابك تنفيذ  ميكن لك ، قولية 
 

                                                           

 .4/2071(2691ومسلم يف صحيحه برقم) ،4/126(3293أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )(1)
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 اجمللس اخلامس عشر )السالم(

 

م فإذا دخلوها سل  ، وهي دار السالم ، هو حتية أهل اجلنة يوم يدخلوهنا ،  تعاىلالسالم اسم من أمساء هللا 
 .فهو دعاء حيمل كل معاين السالمة من كل أذى،  تعاىلفرحا بسالمتهم من عذاب هللا ؛ هم على بعض بعض  
وإذا وصل  ( حسنات ) عشرفإذا قال السالم عليكم فله ، يف موضوع السالم  واألجور   تتفاوت احلسنات   

( حسنة)الثالثني فلنحرص على حتصيل  (حسنه)ثالثون وإذا وصل إىل ال كة فله  (  حسنة ) عشرونإىل الرمحة فله 
على  مصغرةً  إحصائيةً  ولو عملت  ، يف كل سالمك ذلك  فحاول تعويد نفسك على حتصيل، يف كل سالم نبذله 

 . للسالم ملن وفقه هللا لرأيت عجباً يف األرابح، سالمك خالل اليوم 
أو  ،أو املكاملة ،أو املكاتبة، سواء يف املشافهة ، وردك ، حاول تعويد نفسك أن تصل إىل ال كة يف تسليمكف
 . فهو خري عظيم لك ولغريك ، غريه
 ، ومن آداب الدعاء حضور القلب، فإنه دعاء ؛ واجعل قلبك حاضرا ، يف سالمك  فتأمل    ..م  ل  س  عندما ت    

 .مع ثبات أجرك بفضل هللا وكرمه
يف كما ،  عليهم سلم على صبيان عندما مر   فقد ثبت أن النيب ، هما يوالكبري كل، م على الصغري سل     

 :بل هم أوىل من غريهم ألمرين،   (1)حديث أنس
 .لرتبيتهم على السالم وبذله -1- 
 أمر مهم فهم أقرب إىل اإلجابة وهذا؛ فهم ليس عليهم ذنوب ، رجاء إجابة دعوهتم برد السالم منهم  -2

 .، وعدم التقليل منهينبغي االنتباه إليه
إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم "   ألنس حيث قال النيب ، السالم عند دخول البيت مهم جدا   

ك وليست لك وحد  ،  بركة فهي عامة لكل، كة يف احلديث نكرة ولفظ ال  ،  (2)"تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك
 .فحافظ عليه..  وألهلك، بل هي لك ، 

                                                           

 . 4/1708(2168، ومسلم يف صحيحه برقم) 8/55(6247(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )1)
وضهعف إسهناده عبدالقادر  .2/100(856، والط اين يف الصهغري برقم)5/59(2698أخرجه الرتمذي يف جامعه برقم) ( 2)

 .1/926(6389، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع برقم)6/565(4838األرانؤوط يف حتقيق جامع األصول برقم)
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وليست األوىل أبحق من الثانية كما ثبت يف ، كما سلمت عند قدومك إليه ،  م عند قيامك من اجمللس سل      
 حال وجودك معهم بسالمك األول،  فأنت تدعو هللا أن يسلمهم من اآلفات، فكالمها ذكر ودعاء  ،  ذلك اخل

 !.فما أعظم الشريعة.. بسالمك الثاين  بعد ذهابك عنهمو ، 
وتعويدا ، كسبا للخري ؛  ومن ال تعرف ، بل ابذل السالم ملن تعرف ، ك على من تعرف فقط سالم   ال جتعل     
وهو الواقع اليوم عند  حسب ،ف ةمن عالمات الساعة أن يكون السالم للمعرف ن  إو ، وبذال للمعروف ،  لغريك
واألجر وهو من  أسباب تقارب ،  اخلري لكسب  ب  ص  فهو جمال خ  ، حىت يف وسائل التواصل ، السالم  نشر  فا ،الكثري

  له. فكان سجيةً ، أحدا اقتدى بك  أن  وما يدريك ، القلوب 
أاب  رجعان ، فيقول له صاحبه : ايوقد كان عبد هللا بن عمر   ميسك بيد صاحبه ، ويصحبه إىل السوق ، مث ي

  عبدالرمحن خرجنا وعدان ، ومل نشرت  ، ومل نبع  ، فلم  خرجنا  ؟  فقال :  إمنا خرجنا من أجل السالم  . 
 – يف السالم أثناء اللقاء -عظيمة  أعمال ةأبربعفحاول استثمار هذا اللقاء ، أبخيك  إذا التقيت     
فهذه أربعة أعمال صاحلة حتصلها يف ،  الكلمة الطيبة -4 ،االبتسامة -3  ،املصافحة -2   ،السالم -1 

  . دقيقة أو أقل
 .فراجعها فهي مفيدة جدا ..عليهاوأجاب ، عن السالم  (سؤاال )مثانية وعشرين بدائع الفوائد ذكر ابن القيم يف 

 ( 2/130) بدائع الفوائد 
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 )إحسان الوضوء وصالة ركعتني حبضور قلب(اجمللس السادس عشر 

ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء مث يصلي ركعتني ال حيدث فيهما نفسه إال غفر له ما تقدم  "  ل النيب اق
ما أعظمه من جزاء وما أيسره من  (2)" بوجهه وقلبه إال وجبت له اجلنةقبل عليهما م  "ويف رواية أخرى  (1) "من ذنبه

 نسأل هللا تعاىل ذلك.!  عمل على من يسره هللا عليه 
، وجل كثري املغفرة والعفو  فهو عز  ،  مبالغة   غ  ي  وهذه األمساء احلسىن ص  ، والغفار ، الغفور  تعاىلمن أمساء هللا  إن  

 .غفور   عفو   جميب   قريب   ه بقلب حاضر فإن هللا  فإذا استغفر العبد رب  ، كرما وجودا منه على عباده 
ميكنك تطبيق هذا احلديث العظيم يف كل وضوء مير عليك يف  -وفقك هللا  إن   - ه هل تعلم أن  .. أخي الكرمي  
 . ىل التوفيق لذلكنسأل هللا تعا .. وتطهر قلبك،فتمحو ذنوبك ، فتكون املغفرة متتابعة عليك ؛ وليلتك ، يومك 
وصالة ، وإحسانه اثنيا ، فالوضوء أوال ، وبعدها نتيجة عظيمة ، مضمون هذا احلديث أربعة شروط يسرية يف  إن    

أنه تقبل منك  تعاىلمث بعد ذلك امأل قلبك حبسن الظن ابهلل ، مث اجعل قلبك حاضرا يف الركعتني رابعا ، ركعتني اثلثا 
 .ظن عبده به فإن هللا عند، وغفر لك ، 

حاضر القلب  - قصريتنيالتلك الركعتني يف صالتك  -إذا كنت ، فإنه عمل جليل ،  هذاعملك  ال تستقل    
 نان.فإنه من أعظم األسباب ملغفرة الذنوب ودخول اجل  ، يراك تعاىلحبيث تستشعر أن هللا ،شاهدا مشهد اإلحسان ،

حبضور قلب ، ها ها ونفل  فرض   ، صلواتك أبن تكون مجيع   ؛ ملك التوفيق اإلهليقد يش -بعملك هذا  -ك ن  إ   
  لككان ذلك سجية ،  قلبك يف صالتك  إحضارمن  وكذلك إذا أكثرت  ، والعلم ابلتعلم  ، ابلتحلم لم ألن احل  ؛ وخشوع 

 !صالتك كلها حيث حضر قلبك فيها.أجر بشراك بكتابة  فيا، 
 فرةويعفو عنك فتكون أسباب املغ، يف سجداتك أن يغفر هللا لك  تعاىلأن تقرن هذا العمل بسؤال هللا  ما أمجل   

 .معفوا عنه مغفورا له، فكنت بذلك حتمل قلبا سليما طاهرا ، وتوالت على قلبك ، عليك  قد تتابعت  
وإذا كنت ..  وحيبك ، ويستجيب دعاءك ، فيقبل عملك ؛ قريبا من هللا  تكونأنك بذلك العمل  ال تنس    

أن تدل غريك على هذا العمل ، و  الثبات على ذلك حاول جاهدا.. ف واآلخرة ، الدنيا  توالت عليك خريات  كذلك 
 . العظيم يف أجره وثوابه ، اليسري يف تنفيذه

  

                                                           

 . 1/205(226، ومسلم يف صحيحه برقم) 1/43(159(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )1)
 .1/209(234مسلم يف صحيحه برقم) (أخرجه2)
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 اجمللس السابع عشر )نفع اآلخرين(

يف قضاء حوائج األدوار  متكاملو، هم متماسكون فيما بينهم ف، أن األمة كاجلسد الواحد  ح النيب لقد وض  
 فهم كالبنيان يشد بعضه بعضا.،  وترابطها ومتاسكها، ظهر قوة هذه األمة توهبذا ، بعضهم بعضا 
فتارة يكون ابلقول كالدعوة واألمر ، وهذا النفع يتنوع ،  (1)" أحب الناس إىل هللا أنفعهم للناس"   قال النيب 

أو ابلقلب كسالمته هلم من الغل واحلقد ، أو ابلفعل كالشفاعة وقضاء احلاجات ، ابملعروف والنهي عن املنكر 
 !فيا بشرى من كان يعمل هذه األنواع من النفع لآلخرين...  والصفات الذميمة

وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ، فاعلم أن هذا من اإلحسان إليه ..  كانت عة أايً ف  نه  مت ألخيك املسلم م  إذا قد  
 بشائر عظيمة منها:استشعر حال إحسانك و . . لكفهنيئا 
 .لك )إن هللا حيب احملسنني( املائدة تعاىلحمبة هللا شراك يف ب    -1
 .معية هللا لك )إن هللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون( النحلبشراك يف  -2
 .رمحة هللا بك )إن رمحة هللا قريب من احملسنني( األعرافبشراك يف  -3
 .إحسان هللا إليك ) هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ( الرمحنبشراك يف  -4

 (2)" ...أخيه عون يف العبد كان  ما العبد عون يف وهللا..."  : قال  بشراك يف عون هللا لك  -5
فكيف ، فال شك أنك ستحرص على البحث عن نفع اآلخرين ، العظيمة  اخلمسةإذا استشعرت هذه األمور ف     
 .يمةظفتسارع إىل نفعهم ابتغاء هذه األجور الع،  طلبهم إذا طلبوا النفع منك هلمبقبول 
ا كنت ترجوه وتريده وذلك وهذا مم، فتسعد يف دنياك وأخراك ؛ رمبا دعا لك صاحب هذه احلاجة بدعوة أجيبت   
 . فأبشر ابخلري واملزيد.. على الفضل املتنوع يف نفع اآلخرين زايدة 
إىل اخلري بفعلك من حيث  افتكون أنت بذلك داعي، أنك بعملك هذا تنشر ثقافة النفع بني الناس  وال تنس    

 .فتكون مع نفعك لآلخرين قدوة هلم، ال تشعر 
ونه، وقد ال يرتض،  وحيرجهم،  مجيرحه  -رمبا  -فإن هذا ؛  ما فعلته مع اآلخرينإايك أن تذكر يف جمالسك 

 وهذا اخلفاء ال مينع من حث الناس على نفع اآلخرين بوجه عام، خمفيا عن الناس  تعاىلواجعل العمل خالصا هلل 
 .من أحسنت إليه وإن أردت االستشهاد مبا تفعل فال تذكر اسم  ، 

فإن نفع ، لك تتصف هبا ورمبا ت عرف هبا سجيةً  ق  ل  حىت يكون هذا اخل  ؛ حاول متابعة العمل يف نفع اآلخرين 
 .نفع عظيم هلم أنه - ال شك -فهو، جتد ما تنفعهم به فادع هلم  فإن مل، اآلخرين متنوع 

                                                           

، وضهههعفه 8/191(13708. وضهههعفه اهليثمي يف جممع الزوائد برقم)12/453(13646الكبري برقم)الط اين يف  (أخرجه1)
 .2/574(906األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم)

 .4/2074(2699مسلم يف صحيحه برقم) أخرجه  (2)
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 (تعاىلاجمللس الثامن عشر )تعظيم هللا 

 ومن معاين ، )وهو العلي العظيم( تعاىل ومقروان تسع مرات كقوله، العظيم يف القرآن مفردا  تعاىلجاء اسم هللا 
  . حمدود ه حد  وقدرت  ه عظمت   حبيث ال حيد  ، والك ايء ، اجل وت  ظمة ،الع

 .العباداتواألفعال يف سائر ، حيث إهنا هي مصدر األقوال ؛ ه يف القلوب تعظيم   تعاىلتعظيم هللا من  إن  
ألن العقل ؛ ذلك وقد ال يدرك عظمة ، وضخامتها ، علم عظمتها  تعاىلأتمل اإلنسان يف خملوقات هللا  إذا  
 .خلقها وأوجدها ن  وذلك يدل على عظمة م  ، حمدود 
، فصارت ختاف هذا العظيم برتك هنيه ، وطهرت ، ظ م يف النفوس زكت فإذا ع  ، هو العظيم  تعاىلهللا  إن  

 فصار التعظيم هلل تعاىل سبيال قوميا الستقامة هذا اإلنسان على صراط هللا املستقيم.،  وترجوه بفعل أمره
حىت يستسلم القلب هلذا العظيم فينقاد له ؛ واخلضوع لعظمته ، هو الوقوف عند حدوده  تعاىلتعظيم هللا  إن    

 .بفعل األوامر واجتناب النواهي
،  وحسن الظن به، ه ؤ ورجا، ه ه وخوف  ت  وحمب، تعظيم كالمه ورسله وشرائعه  تعظيمهمن املظاهر اجللية يف      

ه يف نفوس حىت يستقر تعظيم  ؛والدعوة إىل ذلك بشىت السبل والطرق ،  يف القلوب واستحضاره، واالستعداد للقائه 
 .املدعوين

، وهذه ب إليهوهر، خاف منه  هللاعظ م  ن  فإن م  ، وهي تزعم تعظيمه ، ه ما خيالف أمر   يف تعمل هذه اجلوارح  ك    
 وثباته. ومن ال اهني على صحة ذلك ،جات تعظيم هللا تعاىلر  األمور الثالثة من خم   

 .سوقا حثيثاألنه يسوق هذه النفس إىل اخلري ؛  تعاىلهذا التعظيم هو من أك  الدوافع للثبات على دين هللا  إن     
هو املتك  القوي العزيز املهيمن اجلبار الذي ال ف،  معاين أمسائه عز وجل استحضار تعاىلإن من تعظيم هللا   

 .فيكون يقول للشيء كن، فهو على كل شيء قدير، يعجزه شيء 
 اه حاضر قلب   كانحيث  ، جيعل اإلنسان يرتفع إىل منزلة احملسنني ، استحضار هذا التعظيم خالل العبادة  إن    

وأقوالنا وأفعالنا أن نستحضر ، وسكناتنا ، ما أحوجنا يف مجيع حركاتنا ف ، يستشعر أن هللا يراهف، خالل عبادته 
من أوسع  تعاىلتعظيم هللا ف ،ورجاؤان له، نا منه ويزيد خوف  ، نا بربنا يزيد إميان   -حينها  -ألننا ؛  الرابنية   ة  م  ظ  هذه الع  
 .تعاىلوثباهتا على دين هللا ، واستقرارها ، والسبل لتهذيب النفس ، الطرق 
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 اجمللس التاسع عشر ) السواك (

السواك مطهرة "  قال: فعن عائشة رضي هللا عنها أن النيب ،   ن املصطفىن  من س   عظيمة ة  ن  واك س  الس  
 .عند كل صالة ووضوء وأمرهم به، ه عليه أمت   وحث  ، على السواك  حرص نبينا  لذا؛  (1)" للفم مرضاة للرب
، ك نظيفا فال بد أن يكون فم  ، ألنك ستذكر ربك ؛ تبدأ ابلسواك س، إنك حني تقوم من النوم  أخي املبارك

حيث املناجاة ،  هلاألنه يهيئك ؛ فإنك تبدأ ابلسواك ، ا فيهوتريد الدخول ، للصالة  أحني تتهيو  ، ابلسواكومعطرا 
 .فكن كذلك.. كلما أردته ،  وقربه منك ، ف هو السواك لسهولة محله وأسرع منظ   ، لرب العاملني 

 قالحيث   المتثال أمر الرسول وذلك؛  أعظم أجرا من دون سواكالصالة ابلسواك و ،الوضوء  أتدري أن    
 .(3)" مع كل وضوء " ويف حديث آخر  (2)" لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة " :

والفطرايت ، اليت تبيد اجلراثيم ، العلم احلديث أثبت أن السواك حيتوي على كثري من املواد الكيميائية  أتعلم أن    
 .الطعامالناجتة عن بقااي 

 واحلرص عليها حىت قال النيب، أال يدل ذلك على فضلها ، من مئة حديث إهنا السنة اليت ورد فيها أكثر    
   (4)" أكثرت عليكم يف السواك" كما يف البخاري. 
 .عليهفهال حرصنا ، وسقط من يده الشريفة قبل أن تقبض روحه،  سنة عملها النيب  أتدري أهنا آخر    
  -:السواك اليت يتأكد فيهاأوقات   
   كما سبق دليله.، عند الصالة -1 
 .أيضاكما سبق   .عند الوضوء -2
 خلفه امللك قام يصلي وقام تسوك إذا العبد إن"  :قال  النيب أن علي ديثحل؛  عند قراءة القرآن -3 
 امللك جوف يف صار إال شيء فيه من خيرج وما فيه على فاه يضع حىت حنوها كلمة  أو منه فيدنو لقراءته فسمع
  .(5)"  للقرآن أفواهكم فطهروا

                                                           

سههههههههههههههننه ، والنسههههههههههههههائي يف 3/348(1067، وابن حبان يف صههههههههههههههحيحه برقم)1/186(7أخرجه أمحد يف املسههههههههههههههند برقم)( 1)
، وصححه األلباين 1/83(82وصححه النووي يف  اخلالصة برقم) .1/192(289، وابن ماجه يف سننه برقم)1/10(5برقم)

  .1/108(70يف اإلرواء برقم)
 . 1/220(252، ومسلم يف صحيحه برقم) 2/4(887(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )2)
، والنسهههههههههههههائي يف سهههههههههههههننه الك ى 1/66(115 املوطأ برقم)، ومالك يف12/484(7513أخرجه أمحد يف املسهههههههههههههند برقم)(3)

وصهههههههههححه إسهههههههههناده عبدالقادر األرانؤوط يف حتقيق  .1/57(146، والبيهقي يف السهههههههههنن الك ى برقم)3/291(3031برقم)
 .1/105(66، وصححه األلباين يف اإلرواء برقم)7/177(5176جامع األصول برقم)

 . 2/4(888(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )4)
وصححه األلباين يف صحيح  .1/62(162والبيهقي يف السنن الك ى برقم) ،2/214(603ال از يف مسنده برقم) أخرجه(5)
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  فاه يشوص الليل من للتهجد قام إذا كان النيب أن"  :  حذيفة عنف،  عند القيام من نوم الليل -4 
 .  (1)"  ابلسواك
 (2)" ابلسواك بدأ بيته دخل إذا كان"  :  النيب أن عائشة عنف، عند دخول املنزل  -5 
 (3)"  السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"  : لقوله ؛ تغيري رائحة الفمعند  -6
) والليلة فسيكون انتج ذلك يف السنة ما يزيد على ، يف اليوم ( مرة  ) عشرينلو فرضنا أنك حتتاج السواك   

 .والداللة عليه، ينبغي احلرص  ، وهذا خري عظيم،  ( مرة سبعة أالف
 

  

                                                           

 .1/186(723اجلامع برقم)

 .1/220(255، ومسلم يف صحيحه برقم)2/51(1136أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )(1)

 .1/220(253يف صحيحه برقم ) مسلمأخرجه (2)

، والنسههههههههههههههائي يف سههههههههههههههننه 3/348(1067، وابن حبان يف صههههههههههههههحيحه برقم)1/186(7أمحد يف املسههههههههههههههند برقم)أخرجه ( 3)
، وصححه األلباين 1/83(82وصححه النووي يف  اخلالصة برقم) .1/192(289، وابن ماجه يف سننه برقم)1/10(5برقم)

  .1/108(70يف اإلرواء برقم)
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 االبتسامة (اجمللس العشرون ) 

وهي ، وتداوي جراح من جتالسه ، فهي متسح آالم من تقابله ، االبتسامة سر من أسرار القبول لدى الناس 
 . أال تشعر ابجنذابك حنو شخص يبتسم يف وجهك كلما رآك، تفعل فعل السحر ابلعقول

فالشخص الذي يتمتع  ،خرينأتخذ حيزا كبريا يف نفوس اآل فإهنا،  االبتسامة اليت أتخذ حيزا صغريا يف وجهك
 .بروح االبتسامة اللطيفة من أكثر الناس جاذبية وقبوال

، (1)" وتبسمك يف وجه أخيك صدقة" :ال يكلفك شيئا قال ، أن االبتسامة عمل صاحل  هل علمت  
 .لهوتشعره ابالرتياح منك ، وتفتح له قلبك ، ألنك بتبسمك تدخل السرور على أخيك املسلم  ؟..ي ملاذاأتدر
 .لغريك اخري من أسباب السعادة وال ترتكها فهي خري لك قبل أن تكون  فهي، ولو صعبت عليك االبتسامة ، تسم اب   
ابتسم ف.. وهذا عمل يؤجر عليه املسلم إذا احتسبه ، من حولك يف قلوب تدخل السرور  -اببتسامتك  -إنك    

ولو أن " : قال  ، اء يف احلديثههكما ج،   لهههتقابوكل من ، وصديقك ، وأخيك ، وألبيك ، ألمك ، للجميع 
 (2)" تلق أخاك بوجه طلق

،  فة ل  بال ك  ، وخلق حسن ، فهي أجر عظيم ، يف مواقفك ومقابالتك ، حاول أن جتعل االبتسامة سجية لك 
ستجين من اخلري خالل اليوم فكم ،  لكثري مما يف قلوب اآلخرين اً مس  ل  وقد تكون االبتسامة به  ، نا يتأخر عنها بعض  فكيف 
 ؟!.والليلة

 -ك فهي واالرتياح من دون أن يتلفظ هبا لسان  ، والسالمة ، ا يف قلبك من االبتهاج عم   ح  ص  ف  االبتسامة ته  
قال جرير بن عبدهللا  بني االبتسامة ، وراحة البال ،  فثمة ارتباط وثيق، حتتاج إىل تدريب النفس عليها -فقط 
 "  : ما رآين رسول هللا وقال بعضهم : إن من حسن اخللق أن حيدث الرجل صاحبه وهو   " مإال تبس ،

فكن حماوال الستجالب االبتسامة ، ولو ابلفكاهة املباحة ، واملزح اليسري،  ومن طريف ما يقال: ابتسم  مبتسم ،
 . فأسنان ك ليست عورة

  

                                                           

، وابن حبهههان يف 5/66(3105والبيهقي يف الشهههههههههههههههعهههب برقم) ،1/307(891برقم ) األدب املفردلبخهههاري يف (أخرجهههه ا1)
وحسههههنه عبد القادر األرانؤوط يف حتقيق جامع  .8/183(8342، والط اين يف األوسههههط برقم)2/221(474صههههحيحه برقم)
  .1/561(2908، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم)9/561(7310األصول برقم)

 .4/2026(2626(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم)2)
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 اجمللس الواحد والعشرون ) اجلليس (

 : ويقول الشاعر، الصاحب ساحب: املثلقالوا يف 
 اخرت قرينك واصطفيه تفاخرا

 
 اىل املقارن ينسب  إن القرين  

فاشرتاك الصفات ، وأنت هو ، ألنه هو أنت ؛ تصحبه و ، وتذهب معه ، هو مبن جتالس ، س إليك نظر النا إن   
 .فكأن اجلليس مقياس جلليسه، بني اجلليسني أمر ظاهر 
أو ، فال بد أن يتأثر به سلبا ، فلينظر اإلنسان من جيالس ؛ وجليس صاحل ، جليس سوء : اجللساء قسمان 

 (1)"  ملرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل" ا :قال كما جاء يف احلديث ،  صالحا أو فسادا ، إجيااب 
   -: ليةوكافيك من جليس السوء الصفات التا، وشؤم عليه ، جليس السوء مضرة على صاحبه  إن  

 .ويصرفك عنها، ه قد يشكك يف معتقداتك الصحيحة أن   -أ     
 . من خالل رؤيتها منه ومساعها، ه قد يدعوك إىل مماثلته يف الوقوع يف احملرمات واملنكرات أن   -ب
 .ه يصلك أبانس سيئني يضرك االرتباط هبمأن   -ج
 -. هه جتالس أقل لك من أنت ن   م  يل ويقال: قل، من أجل صحبتك له؛ ويساء بك الظن ، رفع  ك به ته  أن   -د
 حىت تتدرج جبلساء السوء مبا ال حتمد عقباه.، قد يربطك مبن هو أسوأ منه ، جليس السوء  ن  أ

 : منها من عدة أوجه تعود ابلنفع واإلجيابية عليك، فألخيار ا ةجمالسأم ا 
 . عن املعصية  بسببهم ك تكفأن   -1
 . جمالستهم حفظ للوقت مبا ينفع أن   -2
 جليسكك يف أمر العبادة من خالل مقارنة أعمالك مبا عليه وتعرف نفس  ، ك تتعرف على أخطائك السلوكية أن   -3

  

                                                           

، والرتمههذي يف جههامعهه 7/204(4833، وأبو داود يف سهههههههههههههههننههه برقم)13/398(8028أمحههد يف املسهههههههههههههههنههد برقم) (أخرجههه1)
، وقال األلباين يف 6/667(4967وحسههههههههههنه عبد القادر األرانؤوط يف حتقيق جامع األصههههههههههول برقم) . .4/589(2378برقم)

 : حسن غريب.3/1397(5019حتقيق املشكاة برقم)
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 اجمللس الثاين والعشرون ) االستغفار (

فما أحوجنا الستحضار ، فهو دعاء عظيم بطلب حصول املغفرة ، عنها  وجتاوز  ، للخطااي  هو مسح   االستغفار
إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني وهللا " : يقول حيث وقد أكثر منه النيب ، تلك املعاين 

إنه ليغان على قليب، "  ، قال:أن رسول هللا  - وكانت له صحبة -ر  عن األغر املزينو ، (1) " مرة
 (2)" وإين ألستغفر هللا، يف اليوم مائة مرة

فوجب علينا ، نعصي كثريا ألننا نذنب و ؛ جة لالستغفار أننا أشد حا، فإنه يزيدان يقينا ، إذا علمنا هذا 
دائما قول هللا تعاىل) ومن يعمل سوءا أو  وتذكر  ،  خرىأوسرتاً من الرب دنيا و ، حمواً للذنوب ؛ اإلكثار منه 

 وأيسر العمل عند تدبرك هلذه اآلية.، فما أعظم األمل  .يظلم نفسه مث يستغفر هللا جيد هللا غفورا رحيما(
 أن تقول ماورد يف حديث شداد بن أوس سيد االستغفارولذلك كان ، االستغفار من أعظم أنواع الذكر    
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأان عبدك وأان على  سيد االستغفار أن تقول":  : قال  قال، ر

صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر  استطعت أعوذ بك من شر ماعهدك ووعدك ما 
الذنوب إال أنت من قاهلا من النهار موقنا هبا فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة ومن قاهلا من الليل 

 .(3)" اجلنة هبا فمات قبل أن يصبح فهو من أهلوهو موقن 
) واملستغفرين ابألسحار(  يف قوله تعاىلضمن املوصوفني يدخلك ، وقت السحر ، أخي املبارك إن استغفارك   
 !فيا بشراك هبذا الوصف العظيم... 

وهل تريد قوة اجلسم وصحة ،  عليك ابالستغفار؟ ..  هل تريد راحة البال وانشراح الصدر وسكينة النفس 
واألمن من ، والسالمة من احلوادث ، وهل تريد دفع الكوارث ،ك ابالستغفارعلي؟ البدن من العاهات واألمراض 

.. عليك ابالستغفار ؟  والولد الصاحل ، والذرية الطيبة ، وهل تريد الغيث املدرار  ،  عليك ابالستغفار؟  الفنت 
 .جتده يف االستغفار ثالهفكل هذا وأم

) الواحد أكثر من اجمللس يف  يستغفرحيث كان عليه الصالة والسالم ، االستغفار  تكون مكثرا من مجيل جدا أن  
 !.نسانوأعظم أثرها على اإل ،  ما أخفها على اللسان، ؟!  ذلككنا لو كنا يف جمالسنا  رابح  أفما   ،(4)(  ةمر  سبعني

                                                           

 . 8/67(6307لبخاري يف صحيحه برقم )(أخرجه ا1)
 .4/2075(2702يف صحيحه برقم ) مسلمأخرجه (2)

 . 8/67(6306(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )3)
 . 8/67(6307(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )4)
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، جر أفهو ، من خالل حياتنا اليومية جمال خصب لالستغفار ، ا االنتظار وأمثاهل   حلظات   ن  أ هل تعلم    
 . ،واملتجر الرابح، هذا الربح العظيم  عنك الشيطان يف تلك اللحظات فال يلهين  ،  وانشراح ، وغنيمة 
ومتأل ، تعاجل النقص املوجود ف،  واقعكشف تتكل  ؟ كم تستغفر يف اليوم والليلة..   هل تساءلت مع نفسك  

 .دو وقتك ابألجر املوع
أو ، ها ابلساعات اليومية سواء ربطت   ،ك ختص   مع االستغفار منهجيةً إبمكانك أن جتعل ، أخي املبارك 
طوىب ملن وجد يف صحيفته  "  : ز حيث يقول، فإن اجلزاء على هذا اإلكثار شجرة طوىب ، ابألوقات اخلمسة 

 (1)" استغفارا كثريا
  

                                                           

، وصححه األلباين يف 4/721(3818، وابن ماجه يف سننه برقم)9/171(10216النسائي يف الك ى برقم ) أخرجه(1)
 .2/729(3930صحيح اجلامع برقم )
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 (العظيم القرآناجمللس الثالث والعشرون )

 : قال  أنه   اء يف احلديثههههه قد جهههفإن؟ ؛ هل أنت من أهل القرآن ، اً مع نفسك هههل تساءلت يوم   
 . فهذا التساؤل عامل أساسي يف تقومي النفس، (1)"  القرآن هم أهل هللا وخاصتهأهل " 
عن عثمان كما جاء ،  وتعليما ، واالشتغال به تعلماً ، وحفظاً ، تالوة ، القرآن  إن من أفضل األعمال قراءة        

وتعليمه رفعة يف ، ن االشتغال حبفظ القرآن أ كما  ،(2)" خريكم من تعلم القرآن وعلمه:"   : قال  قال ر
رمحه هللا تعاىل  ، وقد جلس يف تعليم القرآن قرابة أربعني عاما  -، وقال أبو عبدالرمحن السلمي   الدنيا واآلخرة

 قال : ما أجلسين هذا اجمللس إال حديث  عثمان . –
ولقد يسران القرآن للذكر فهل من ) :تعاىلكما قال ،  فإن هللا سييسره لك ، إنك إن أقبلت على حفظ القرآن 

 ، واألداءألفاظه للحفظ  ، وسهلنا هذا القرآن الكرمي، أي ولقد يسران  "  :   يقول السعدي رمحه هللا، (مد كر
 " ألنه أحسن الكالم لفظا وأصدقه معىن ؛ معانيه للفهم والعلمو 

فال ، فإذا اعتاده اإلنسان ، وأن يلزم نفسه به ، ال يفرط فيه ، على املسلم أن جيعل له وردا من القرآن   
 .ووقت منامه، ولو على حساب راحته ، أو يفرط فيه ،ميكن أن يرتكه 

، أن جتعل لكل وقت صالة ما يناسبك فيها من صفحات ، من املنهجية يف جدولة قراءة القرآن ومراجعته  
لو قرأت مع كل  : ، فعلى سبيل املثالك للقرآن مع األوقات اخلمسةجدولت   حبيث تدور  ، تقرؤها ال تتخلى عنها 

اثين  وقت صالة خلتمت يف جزء مع كل  نصف   يف كل ستة أايم، ولو قرأت   صالة جزءا من القرآن ختمت   وقت  
  أو اإلكثار من قراءة كتاب هللا العزيز.، ذه املنهجية تكون حماسبا لنفسك يف اإلقالل عشر يوما، وهب

العمل ، وما هي إال أايم يف حفظ القرآن أو شيء منه ؛ فإن التفكري أول خطوات  –يوما  –وهل فكرت 
  قالئل ، ويكون هذا التفكري أمرا حمسوسا .

قبااًل على إو ، يزيدك حرصا سيف قراءتك  -ىل اإبذن هللا تع -بل املاليني ، استشعارك آلالف احلسنات  ن  إ  
) والذين اهتدوا زادهم  قال تعاىل:، فاحلسنة جتلب احلسنة ، وترغيبا فيها ، ورغبة ،  وثباات عليها، ، القراءة
 . هدى(

والثبات، واالستشفاء، والعلم، والعمل، والتدبر،  ،اجلوانب التالية: الثواب  -لقرآنل تكقراء حال - استحضر  
 وهذا من الفقه. ة. فستحصل من خالل عمل واحد على أجور متعدد.وحنوها، واهلداية، واملناجاة 

                                                           

، والنسهههههههههائي يف السهههههههههنن 1/146(215، وابن ماجه يف سهههههههههننه برقم)19/305(12292أمحد يف املسهههههههههند برقم ) (أخرجه1)
 .1/432(2165يف صحيح اجلامع برقم)وصححه األلباين  .7/263(7977الك ى برقم)

 . 6/192(5027(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )2)
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 اجمللس الرابع والعشرون ) الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم (

فهذا أمر من ،  (آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماإن هللا ومالئكته يصلون على النيب اي أيها الذين ) تعاىلقال 
من  وال شك أن الصالة على النيب ،  ذلك من واكثر يو ،  على النيب  واصليأن  لعباده املؤمنني تعاىلهللا 

 !.فما أيسره عماًل وأعظمه أجرا.. أعظم الذكر الذي أمران أن نكثر منه 
: عنه  ر أوس بن أوسيف حديث   فقد قال ، ها وليلت  معة اجل يوم   الصالة على النيب  تتأكد كثرة  

 فيه الصالة من يعل فأكثروا الصعقة وفيه النفخة وفيه قبض وفيه آدم خلق فيه اجلمعة يوم أايمكم أفضل من إن  "
: فقال بليت: يقولون أرمت وقد عليك ناصالت   عرضت   وكيف  هللا رسول اي قالوا: قال يعل معروضة صالتكم فإن
هل تعلم أنك إذا صليت على ف، لكإلكثار من ذابفعليك ،  (1) "األنبياء أجساد   األرض على محر   وجل عز هللا إن  

 عز هللا رد إال علي يسلم أحد من ما ":  هللا رسولحىت يرد عليك كما قال ، إليه روحه  د  ر  فإهنا ته  ،  النيب 
 .(2) "السالم عليه أرد حىت روحي إيل وجل
  فعليك ابإلكثار من الصالة والسالم على هذا النيب الكرمي ،كويغفر ذنب  ، ك مه   ىفك  تريد أن ت  كنت   إن  

 إين أكثر الصالة عليك اي رسول هللا:  وقال ل رسول هللا أملا سر  كما جاء يف حديث أيب بن كعب
قال  النصف: قال  وإن زدت فهو خري لك ما شئت: قال الربع: قال ما شئت: قال فكم أجعل لك من صاليت

ها وإن زدت فهو خري قال اجعل لك صاليت كل  ، ما شئت :قال الثلثني: قال، وإن زدت فهو خري لك، ما شئت
 عليك ه صالةً دعائي كل   جعلأي احلديث الدعاء  ،  أ هذا صالة يفراد ابل،  وامل(3) قال إذاً تكفى مهك ويغفر ذنبك

. 

                                                           

يف سننه ، وابن ماجه 3/91(1374يف سننه برقم)والنسائي  ،2/279(1047وأبو داود يف سننه برقم) أخرجه(1)
 .1/440(2212، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم)2/556(1636برقم)

، والبيهقي يف السهههههههههههنن 3/384(2041، وأبو داود يف سهههههههههههننه برقم)16/477(10815سهههههههههههند برقم )أمحد يف امل (أخرجه2)
 ،8/545(6352. وحسهههههههههن إسهههههههههناده عبد القادر األرانؤوط يف حتقيق جامع األصهههههههههول برقم)5/402(10270الك ى برقم)

 .2/991(5679وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم)
، وقههههال: هههههذا حههههديههههث حسهههههههههههههههن، واحلههههاكم يف املسهههههههههههههههتههههدرك برقم 4/636(2457الرتمههههذي يف جههههامعههههه برقم) (أخرجههههه3)
وقال اهليثمي يف  ،11/5(8467وحسهههههههن إسهههههههناده عبد القادر األرانؤوط يف حتقيق جامع األصهههههههول برقم) ،2/457(3578)

 : وإسناده جيد.10/160(17279برقم) جممع الزوائد
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صالة واحدة صلى هللا عليه عشر صلوات وكتب له عشر  صلى علي  من "  : قال ورد يف احلديث عنه   
قد ال تزيد على ، اربعون مكسبا يف صالة واحدة  ، (1)" (عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجاتحسنات وحما 
 . يف مجع الفضائل واملكاسب فاجتهد   ! اخلري وأسهله رفما أيس، أربع كلمات 

،  لبعض عباده  تعاىلتوفيق من هللا  األمرن أو  ة،واملتاعب قليل ،عظيمةأن املكاسب -أخي الكرمي  - اعلم و 
 لعلها تكون سببا يف اإلكثار منه، كما ميكنك أن جتعل لك مع هذا العمل الفاضل منهجية ترمسها لنفسك 

 لذلك . أن جيعلنا من املوفقني تعاىل نسأل هللا..
  

                                                           

، وابن حبان يف صهههههههههحيحه 3/50(1297برقم)، والنسهههههههههائي يف سهههههههههننه 19/57(11998أمحد يف املسهههههههههند برقم) (أخرجه1)
، وصهههههههههححه 4/405(2473وحسهههههههههن إسهههههههههناده عبد القادر األرانؤوط يف حتقيق جامع األصهههههههههول برقم) ،3/185(904برقم)

 .1/291(922أللباين يف حتقيق املشكاة برقم)ا
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 اجمللس اخلامس والعشرون ) الدعاء(

والت ؤ من ، االفتقار إىل هللا : وحقيقته  ،ضرهي وكشف ما، ما ينفعه  تعاىل الداعي من هللا طلب الدعاء هو   
اجلود وإضافة ، وفيه معىن الثناء على هللا عز وجل ،  البشري الضعفواستشعار ، وهو مسة العبودية ، احلول والقوة 
ليس "  :وقال (1)" الدعاء هو العبادة"  وقال  (وقال ربكم ادعوين أستجب لكم): تعاىلقال ،  والكرم إليه

"يقول هللا عز وجل أان عند ظن عبدي يب وأان معه : وقال رسول هللا  (2)" من الدعاء تعاىلشيء أكرم على هللا 
 .(4) "حني يذكرين"، ويف رواية عند مسلم (3)إذا دعاين"

 -: آداب الدعاء
ومما جيمع احلمد  ،وختمه بذلك،   والسالم على رسول هللاوالثناء عليه والصالة ، افتتاحه حبمد هللا  -1

  .فقد حيسن افتتاح الدعاء بذكرها،  من أول سورة الفاحتة الثالث   اآلايت   والثناء والتمجيد
       . رفع اليدين -2
             ، وعدم االستعجال يف اإلجابة.اإلحلاح على هللامع  ،اجلزم يف الدعاء - 3 -3

 ، والسجود. وبني األذان واإلقامة، كالثلث األخري من الليل ،  حتري أوقات اإلجابة  -4
 .الدعاء ثالاثتكرار  -5 
مبا يناسب  أو، هبما مجيعا  أو، هللا(  )اي أو( حلي القيومالسم األعظم )اكا،  التوسل أبمساء هللا وصفاته  -6

  ، والصفات العليا. الدعاء من األمساء احلسىن
 .إليه واالفتقار، االنكسار بني يدي هللا  -7
القلب بكليته  وإذا مجع مع الدعاء حضور  ): رمحه هللا تعاىل  قال ابن القيمحضور القلب أثناء الدعاء،  -8

أو بني األذان ، أو عند األذان ، الثلث األخري من الليل  :وصادف وقتا من أوقات اإلجابة الستة، على املطلوب 

                                                           

حسهههههههن هذا حديث  ، وقال:5/211(2969، والرتمذي يف جامعه برقم)30/340(18391أمحد يف املسهههههههند برقم) أخرجه(1)
، وابن ماجه يف سههههههههههههننه 10/244(11400، والنسههههههههههههائي يف الك ى برقم)2/603(1479،  وأبو داود يف سههههههههههههننه برقم)صههههههههههههحيح

عبد وحسههههههههههنه  ،3/172(890، وابن حبان يف صههههههههههحيحه برقم)1/667(1802، واحلاكم يف املسههههههههههتدرك برقم)5/5(3828برقم)
  .1/432(2165، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم)6/667(4967يف حتقيق جامع األصول برقم) األرانؤوطالقادر 

وابن ماجه يف سهههههههههههههههننه  ،5/455(3370والرتمذي يف جامعه برقم) ،14/360(8748أمحد يف املسهههههههههههههههند برقم) (أخرجه2)
وحسهههههههههههن إسهههههههههههناده عبد القادر األرانؤوط يف حتقيق جامع  .1/666(1801واحلاكم يف املسهههههههههههتدرك برقم) ،5/6(3829برقم)

 .2/591(5392، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم)9/511(7236برقم)األصول 
 . 4/2067(2675(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )3)
 .4/2102(2675أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )(4)



 41 

أو وعند صعود اإلمام يوم اجلمعة على املن  حىت تقضى الصالة من ذلك ، أو أدابر الصلوات املكتوبة ،  واإلقامة
وذاًل له وتضرعا ،  وانكسارا بني يدي الرب، وصادف خشوعا يف القلب ، أو آخر ساعة من يوم اجلمعة، اليوم 
  (1)(فإن هذا الدعاء ال يكاد ي رد رفع يديه إىل هللاوكان على طهارة و ، الداعي القبلة  استقبل، و ورق ة 
 الصدقة قبل الدعاء فإنه أحرى أن يستجاب دعاؤه. -9 

  .فهذه مجلة عظيمة من آداب الدعاء حيسن ابلداعي مراعاهتا حال دعائه      
فلك ، فال متل  ،  وهذه حيلة شيطانية،  مث يرتك الدعاء،  يستجب دعاؤهنه مل أبعض الناس قد يتوهم  
 فيها ليس بدعوة يدعو مسلم من ما: " قال  النيب أن ،ر سعيد أيب عنف، إحدى ثالث  دعائكب

يدخرها له يف  أن وإما دعوته، له تعجل أن إما: ثالث إحدى هبا هللا أعطاه إال رحم، قطيعة وال إمث،
كسائر العبادات   فالدعاء .(2)" اآلخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها  قالوا: إذا نكثر قال: هللا أكثر

  .إن مل حيصل ما سألتو ، واحلسنات ، تكسب من خالله األجور ، 
فإهنا ؛  من األدعية الواردة عن املصطفى أن يكون و ، احرص يف دعائك أن يكون من جوامع الدعاء 

ففي ذلك اتصال ،  حىت يف دقائق األمور اليومية، د نفسك الدعاء وعو   ، كثرية املعاين ،  قليلة األلفاظ 
 وتلبس بعبادة الدعاء.، ابلعظيم 

) مهسة (  أخي الكرمي متر عليك يف يومك وليلتك حاجات يسرية اعتيادية ، فعليك ابلدعاء بتيسريها 
وحتقيقها ، فإن حتققت ، فامحد هللا عليها ، فإذا فعلت ذلك فإنك ستسأل هللا تعاىل وحتمده ما ال حتصيه 

 إىل ذهن بعض أصحاب احلاجات البحث عن خدمة البشر هلم أوال  .يتبادر قد ، يف حني أنه 
                         

  

                                                           

 .12ينظر: اجلواب الكايف ص: (1)

 .1/670(1816، واحلاكم يف املستدرك برقم)17/213(11133أمحد يف املسند برقم) أخرجه (2)
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 اجمللس السادس والعشرون ) اخلشوع (

أثره  ويظهر، وحضور القلب حال العبادة ،  تعاىلوالتذلل هلل تبارك و ، واالنكسار ، هو اخلضوع  اخلشوع      
 العارفون وأمجع ) :رمحه هللا تعاىل  قال ابن القيم امتثاال ألمره ، وانقيادا حلكمهيف تعظيم حرمات هللا ؛ اجلوارح  على
 .(1)(تظهره وهي اجلوارح، على ومثرته القلب، حمله اخلشوع أن على
الذين هم يف صالهتم  )قد أفلح املؤمنون: تعاىلقال ، والفوز يف الدنيا واآلخرة، هم أهل الفالح  أهل اخلشوع   

سبعة "  : قال أن النيب  ما جاء يف الصحيح عن أيب هريرة ، كاخلشوع من أسباب دخول اجلنة ف ، خاشعون(
 . (2)(ه ...ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عينا "..  وذكر منهم"  يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله

للقلب فيها  وحضور،  تعاىلهلل اباستعانة  - يف سائر العبادات -فهو أيضاً ، فكما يكون اخلشوع يف الصالة    
 .له  لذ، و 

  -من الفوائد والثمار اليت جينيها املسلم اخلاشع األمور التالية:
عني بكت من خشية هللا وعني ابتت  عينان ال متسهما النار": في احلديث قال ف أنه جناة من النار  -1

 هذا احلديث نصيب وافر.، فليكن لك من (3) " حترس يف سبيل هللا
 . مما يكون له األثر على سلوك العبد؛  يورث اخلوف والرهبة من املوىل  -2  
 . اخلشوع مظهر من مظاهر اإلميان العظيمة -3
 . وطهارة قلبه وسالمته، واستقامته ، وعالمة على صالح العبد  اخلشوع دليل -4
 اخلشوع من أسباب دفع العقوبة والعذاب األليم -5
 .من أسباب قبوهلا وتعظيم أجرهااخلشوع يف الصالة  -6

واشتغل ، إمنا حيصل ملن فرغ قلبه هلا ،  هافي اخلشوع  ف،  ىل العبادات حلصول اخلشوع فيها الصالة  ن أو  م   إن   
ما  الفوز والفالح من فيحصل له فيها، وقرة عني  ،وحينئذ تكون راحة له، وآثرها على غريها ، هبا عما سواها 

 .تقر به عينه

                                                           

 .1/517السالكني مدارج ينظر: (1)

 . 2/715(1031، ومسلم يف صحيحه برقم ) 1/133(660(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )2)
وقهههال عبهههد القهههادر  .2/232(775والبيهقي يف الشهههههههههههههههعهههب برقم) ،4/175(1639الرتمهههذي يف جهههامعهههه برقم) (أخرجهههه3)

، وصههههححه األلباين يف صههههحيح 9/486(7190األرانؤوط يف حتقيق جامع األصههههول )وهو حديث صههههحيح بشههههواهده( برقم)
 .2/756(4113اجلامع برقم)
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  -:للخشوع يف الصالة منها أخرى أسبابوهناك  
 .واالعتناء ابلسواك، والذكر ، وإحسان الوضوء ، وحيصل ابلتبكري هلا ، االستعداد للصالة والتهيؤ هلا  -1
 .أو أفعاهلا، سواء يف أقوهلا ، الطمأنينة يف الصالة وعدم العجلة  -2
 .ودعاء،  وقراءة، من تسبيح  وبقية  أذكار الصالة، تدبر اآلايت   -3
 .النظر إىل موضع السجود -4
 .واألدعية يف الصالة، واألذكار ، التنويع يف اآلايت  -5

سبباً ثالث وثالثون كتاب بعنوان )    -وهي مذكورة يف عدد من الكتب ومنها :، وأسباب اخلشوع كثرية 
 . دللشيخ حممد املنج    (  شوع يف الصالةللخ
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 الذكر عند النوم (اجمللس السابع والعشرون ) 

حمفوظاً من -إبذن هللا  -مما جيعله ؛  هاستيقاظوعند ، عند نومه ،  تعاىلهللا  كر  ، ذ وبرا ، مما يزيد املسلم أجراً  إن  
ذلك  ومصداق    -رمحه هللا تعاىل  - كما ذكر ابن القيم ،  ال شك أن الذكر يقوي البدن و  ، وشره، ات الشيطان غ  ز  نه  

وأهنا تريد ، حى ما تلقى من الر    للنيبا رضي هللا عنهحيث اشتكت فاطمة رضي هللا عنهما، لي وفاطمة قصة ع
مت ختتم املائة بقول هللا   هللا اك  ثالاثً وثالثنيو هلل، واحلمد ،سبحان هللا"  : إىل أن تقول فأرشدها النيب ، خادما 

 .(1)الصحيح بطولهيف واحلديث "  ك  أ

،  ه إعياء  مل أيخذ  ، حافظ على هذه الكلمات  ن  بلغنا أنه م   : -رمحه هللا تعاىل  – وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .(2)غريهومن فيما يعانيه من شغل 

 :  ومن األذكار اليت تقال قبل النوم
 .( آية الكرسي1
 . (3)ما استطاع من جسدهو  ،ورأسه، ومسح وجهه  ،ث يف اليدينف  مع النه  ( ثالاث ) اتنواملعوذ ،( قل هو هللا أحد2 
هبة اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ور"   قول ( 3

 .(4)" وبنبيك الذي أرسلت إليك ال ملجأ وال منجا منك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت
 عبادك الصاحلنيوإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به  أمسكت نفسي فارمحها إن ابمسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه" ( 4
"(5). 
  (6)" كم ممن ال كايف له وال مؤويفنا وسقاان وكفاان وآواان م  احلمد هلل الذي أطع  "  ( 5

طمأنينة و  ،وأجرا ،لتكون حرزًا له! ؛ هبذه األذكار العظيمة  تعاىلذكر هللا  هفما أمجل أن املسلم إذا أخلد إىل فراش
 .وختاماً حسناً ليومه ،لنفسه

منها ما ، ها يف جوانب خمتلفة اليت عاشت يوم  ، الذكر عند النوم له األثر الكبري يف طمأنينة وارتياح وسكون النفس 
 فاحرص عليه... ومنها ما حيزن ، يفرح 

                                                           

 . 4/2091(2727، ومسلم يف صحيحه برقم ) 8/70(6318(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )1)
 .1/158ينظر: املستدرك على جمموع الفتاوى (2)

، وصححه األلباين 12/352(5543، وابن حبان يف صحيحه برقم )42/116(25208أمحد يف املسند برقم ) أخرجه(3)
 .7/279(3104يف السلسلة الصحيحة برقم)

 .4/2082(2710ومسلم يف صحيحه برقم ) ،8/69(6313أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )(4)

 .4/2084(2714ومسلم يف صحيحه برقم ) ،8/70(6320أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )(5)

 .4/2085(2715أخرجه مسلم يف صحيحه برقم ) (6)
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 اجمللس الثامن والعشرون ) الصالة على اجلنائز (

إذا قام هبا البعض سقط اإلمث ف،  اليت على املسلم ألخيه املسلم،  الفرائض الكفائيةالصالة على امليت من  إن  
 .وتتأكد يف حق القريب واجلار والصديق، عن الباقني 
من صلى على جنازة فله " :ل النيب اق  ؟ وتشييعها ،األجر املرتتب على الصالة على اجلنازة عرفت  هل 
اجلبل العظيم ويف بعض  أن القرياط مثل - أخي الكرمي -وأتمل ..  (1)"ومن تبعها حىت تدفن فله قرياطان ،قرياط

!  ،رط يف هذا إال حمرومفهل يف   ، فهذا كله يف ميزانك عند صالتك على اجلنازة ،  (حد)أصغرمها مثل أالرواايت 
 : ) مراتب (  وتشييع اجلنازة له ثالثة أحوال

اجللوس عند الق  بعد الدفن والدعاء  -3 ،  اجللوس حىت تدفن -2 ، الصالة عليها مث ينصرف - 1       
 . للميت
، ويعطي املسلم عظة وع ة ، مما يزهد يف الدنيا ة ؛ واحلضور للمق  ، واتباع اجلنازة ، الصالة على امليت  إن  

فإهنا جديرة ، فهل استحضر املشيع للجنازة هذه املعاين ،  واملوت أك  واعظ للمسلم، وال يغفل ، ويستعد 
  ابالهتمام.
يقرأ الفاحتة، مث يك  الثانية فيك  التكبرية األوىل  أن -على هذا الرتتيب  –هي : الصالة على اجلنازة  صفة  

 .  يسلمفيدعو للميت، مث يك  الرابعة ف، مث يك  الثالثة يصلي على النيب ف
  

                                                           

 . 2/652(945(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )1)
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 سلبا وإجيااب (.. اجمللس التاسع والعشرون ) اللسان 

كون من خالهلا أيضا قضاء تكما ،   املتنوعة   القولية   كون من خالهلا العبادات  ، تاللسان والكالم نعمة عظيمة 
 . عاهتا سلبا وإجيااباغري أهنا من أهم اجلوارح اليت ينبغي مر ، والرتويح عن النفس ، احلاجات 
فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا  قلت: اي رسول هللا .." .  وفيهالطويل ر يف حديث معاذ        

 : قالو أ –الناس يف النار على وجوههم  ل يكبههوإان ملؤاخذون مبا نتكلم به  قال: ثكلتك أمك اي معاذ وه
 . (1) على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم"

، أو شتم الناس  ، أو قول الزور، أو النميمة ، من الغيبة ،  بعمله للسيئات احلسناتفاللسان يسرق      
 .وغري ذلك، والسخرية منهم ، وسبهم 
 مسعود ابن عن ديثاحلكما يف ،   العظيمة يف أعمال يسرية ابحلسناتلك هنرا جيري  كلسان  وقد يكون      
 أن وأخ هم السالم مين أمتك أقرئ حممد اي: فقال يب أسري ليلة إبراهيم لقيت"  : هللا رسول قال: قال ر
ومما ،  (2)"  أك  وهللا هللا إال إله وال هلل واحلمد هللا سبحان غراسها وأن قيعان وأهنا املاء عذبة الرتبة طيبة اجلنة

ا ال يزال لسانك رطبً "  :  النيب قال كما ورد يف احلديث،  مواله  طاعةه بل لسان  غ  ش  اإلنسان أن ي   يتعني على
  .(3)" ذكر هللامن 

األجر من وراءها ما  قد ال يستشعر لكن،  وأسهلها أن يلفظ اإلنسان تلك الكلمات، من أيسر األشياء  إن  
فإنك ؛  الطعام ب  ياكما ختتار أط،  ك وكلمات  ، ك خرت لفظات  فا.. حسب تلك اللفظة ، أو اإلمث الكبري  ،العظيم

 ث به.تعرف مبا تتحد  
 املوارد (. ين)هذا الذي أورد : -ميسك بلسان نفسه وهو - يقول أبو بكر 

 .وبهومن كثر سقطه كثرت ذن  ، هط  ق  ه كثر س  من كثر كالم  :  وقالوا

                                                           

وابن ماجه يف سهههههههههههههههننه  ،5/11(2616والرتمذي يف جامعه برقم) ،36/344(22016أمحد يف املسهههههههههههههههند برقم) (أخرجه1)
وقال  .2/447(3548واحلاكم يف املسهههههتدرك برقم) ،10/214(11330، والنسهههههائي يف الك ى برقم)5/116(3973برقم)

، وصهههههههححه األلباين يف 9/534(7274عبد القادر األرانؤوط يف حتقيق جامع األصهههههههول )وهو حديث صهههههههحيح بطرقه( برقم)
  .2/183(413اإلرواء برقم)

 .2/916(5152، وحسنه األلباين يف  صحيح اجلامع برقم)5/510(3462برقم)الرتمذي يف جامعه  أخرجه(2)

وابن ماجه يف سهههههههههههههننه  ،5/457(3375، والرتمذي يف جامعه برقم)29/226(17680أمحد يف املسهههههههههههههند برقم) (أخرجه3)
ول وقال عبد القادر األرانؤوط يف حتقيق جامع األصههههههههههههههه .2/56(512والبيهقي يف الشهههههههههههههههعب برقم) ، 4/708(3794برقم)

 .2/1273(7700، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم)4/474(2561)وإسناده صحيح( برقم)
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 . إال من رحم هللاهثه ب ت  فيه، ت  ه  وما أقل مان، مانتكلم به  فما أكثر   ،وخلفه كل معضلة، وقالوا: اللسان عضلة 
بني القول  العظيم   فجمع هذا احلديث  ،  (1)" املسلمون من لسانه ويدهاملسلم من سلم "  :قال النيب          
 :، ومن ذلك  منهااحلذر  هناك آفات للسان جيبو  ،والفعل
 ضعف شخصية هذا الكاذب دليل علىوهو ، الكذب  -1

)مهاز مشاء قال تعاىل:  - وهو القول -للمز ابأو ،  -وهو الفعل  -سواء كانت ابهلمز ، والنميمة ، الغيبة  -2
 بنميم(.

 وانفذته. ،واالختالف ، ابب التفرق  وفه،  إفشاء األسرار -3
 .(2)" القيامة يوم شهداء وال شفعاء انوناللع   يكون ال" :  لقول النيب السب واللعن -4
 نا.ي  ق  نا وو  ي  د  هلً ؛ نا فيما يعنينا ولو كان كالم  ، وهو من معاول هدم البناء اخللقي ،  الكالم فيما ال يعين -5
 .(3)"...حم  ق اً  كان  وإن امل راء ترك   ملن اجلنة ، ر ب ض   يف ب بيت   زع يم   أان "  :  لقول النيب واجلدال، مراء ال   -6

 

  

                                                           

 . 1/65(40، ومسلم يف صحيحه برقم )1/11(10البخاري يف صحيحه برقم ) (أخرجه1)
 .4/2006(2598مسلم يف صحيحه برقم ) أخرجه(2)

وحسنه األلباين يف . 10/420(21176، والبيهقي يف الك ى برقم)7/178(4800أبو داود يف سننه برقم) أخرجه(3)
 .1/306(1464صحيح اجلامع برقم)
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 اجمللس الثالثون ) التبكري إىل اجلمعة (

يوما فاضال هلذه األمة وجعله ، وقد صرف هللا تعاىل عنه األمم السابقة ،  يوم اجلمعة أفضل أايم األسبوع إن  
 -:ومنها، واإلتيان هبا، عليها  حيسن ابملسلم احلرص   الصاحلة ما عمالاأل من وفيه،  املرحومة
.  أن يذهب إليها راجاًل  -3. الغسل والتنظف قبل اجلمعة -2.   التبكري يف الذهاب لصالة اجلمعة -1  
 قوالن:  وأرجح األقوال فيها،  ى ساعة اإلجابةأن يتحر   -5.    أن يقرأ سورة الكهف -4

 . آخر ساعة بعد العصر  -.          بعند دخول اإلمام حىت هناية الصالة  -أ
. وغري ذلك من األعمال مما ورد ذكره وليلتها، يف يوم اجلمعة  أن يكثر من الصالة والسالم على النيب  -6

 .تعاىل  يف كتاب زاد املعاد البن القيم رمحه هللا
من راح يف الساعة األوىل  "  :  قوله ومسلم البخاري أخرج ، فقدالتبكري إىل اجلمعة فضيلة  أتملت  هل    

ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا ومن راح  ةب بدنه ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقر ر  هفكأمنا ق
فإذا خرج اإلمام حضرت  اخلامسة فكأمنا قرب بيضة يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ومن راح يف الساعة

إن اإلنسان و ،   وعطية عظمى ملن وفقه هللا تعاىل، فالتبكري إليها غنيمة عظيمة ،  (1)"املالئكة يستمعون الذكر
 فتأمل كثريا.. حازوا على نصيب البدنة والبقرة ، ومرضى ، يف حني أن كبارا ، ليستحيي أن يكون نصيبه البيضة 

 ؟ معاتولو يف بعض اجل   وافر من الساعات األوىل يف هذا اليوم املباركالنصيب الفهل حاولت أن يكون لك  ،
ذاكراً هللا ، منتظراً للصالة ،  تعاىلهو سويعات يقضيها املسلم يف بيت من بيوت هللا  ري إىل اجلمعة كبالت إن    
وهللا ذو الفضل ، من يشاء هللا تعاىل   يؤتيه عظيموذلك فضل ، واألفعال ، مبا يوفقه هللا إليه من األقوال  تعاىل
 : " بدعوات املالئكة له بقوهلم وتقر عينه،  تلك الساعاتبهو يهنأ ، من جهة، ومن جهة أخرى  هذا، العظيم

، من األجور  ما يناله املتقدم   فلو أتمل املتأخر   ، (2)"اللهم اغفر له، اللهم ارمحه، اللهم صل عليه، اللهم تب عليه
 ومبادرته هلذا العمل املبارك.، وعمل ما يكون سببا لتبكريه ، لبادر كما يبادر املوفقون ؛ واملنح 

من غسل يوم اجلمعة واغتسل وبكر وابتكر  " : نه آخرون قال وحس   ،حه بعضهمورد يف حديث صح  
كل خطوة خيطوها إىل املسجد أجر سنة ومشى ومل يركب ودان من اإلمام وأنصت واستمع ومل يلغ كتب هللا له ب

ال نعلم حديثا يف الشريعة حيتوي على مثل هذا ) يقول عنه األئمة: ، وذلك فضل عظيم ، (3)" صيامها وقيامها

                                                           

 . 2/582(850، ومسلم يف صحيحه برقم ) 2/3(881(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )1)
 سبق خترجيه. (2)

والرتمهههذي يف جهههامعههه  ،1/259(345برقم) يف سههههههههههههههننهههه وأبو داود ،26/92(16173أخرجهههه أمحهههد يف املسهههههههههههههههنهههد برقم)(3)
وابن خزمية يف  ،2/188(1087برقم) وابن ماجه يف سهههههههههههننه ،3/97(1384برقم) يف سهههههههههههننهوالنسههههههههههههائي  ،2/367(496برقم)
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حمتسبا األجر عند ، عات م  ولو يف بعض اجل  ،  يف حتصيل ذلك تكون جادا - أخي الكرمي -فلعلك ( ، الفضل 
 هبذا الفضل العظيم. حتظىلعلك ، مطبقا شروط هذا احلديث ، وات ختطو تلك اخلط، هللا تعاىل 

يكتبون من جاء ، على كل ابب من أبواب املسجد  إذا كان يوم اجلمعة وقفت   -عليهم السالم  –املالئكة  ورد أن    
 .   رواية اخلطبة ويف، ودخلت تستمع الذكر، الصحف   املالئكة   طوت   فإذا خرج اإلمام  ،  فاألول   األول  ، إىل اجلمعة 

أول القائمة خيتلف لكن ، وأجره ، وإن كان كل له فضله ؟!  كامس   ب  ت  أين ك  ، جميئك إىل اجلمعة فتأمل كثريا يف 
لوحدك  وإن عجزت  ، فمن فعل السبب رزق اجلزاء  ،واملبادرين، ك مع السابقني امس   تب  ك  فاحرص أن ي  ..  عن آخرها

 . تعاوان على ال  والتقوى، ك إخوان   ك أبحد  ر  أز   فشد  ، 
يف اجلنة يف يتجلى ألوليائه املؤمنني تعاىل  فإن هللا، عمل كبري فاضل والقرب من اإلمام ، التبكري إىل اجلمعة 

 وإن  اجلمعة ،   هم إىلهم إىل زايرة هللا أسبق  وأسبق  ، م إىل اإلمام م منه أقرهب  فيكون أقرهب  ،  نهو ويزور ، كل يوم مجعة 
 ابلسهر مقابل   ح  مقابل السهر، ولكن ض  ، ابلتبكري  ح  ض  فال ت  ؛ اجلمعة  هذا التبكري حيتاج إىل راحة البدن ليلة  

األسباب  فالدعاء أحد  ؛ واإلعانة ، هللا تعاىل التوفيق  سأل  .. والبون الشاسع اجتد الفرق و ؛ فقارن بينهما ،  التبكري
 لنيل هذا الثواب.

 

  

                                                           

 ،1/417(1040برقم) واحلاكم يف املسهههههتدرك ،7/19(2781برقم) وابن حبان يف صهههههحيحه ،2/850(1758برقم) صهههههحيحه
 .2/821والنووي يف خالصة األحكام  ،9/429يف حتقيق جامع األصول األرانؤوطوصححه عبد القادر 
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 والنهي عن املنكر (، والثالثون ) األمر ابملعروف  احلادياجمللس 

والص  عليه والتحذير  والتواصي ابحلق، والتوجيه إىل اخلري ، وأفضل القرابت التناصح ، من أهم املهمات  إن   
 جلج الظلمات.يف فهو سفينة النجاة ،  ويباعد عن رمحته،  هويغضب، هللا أمر  مما خيالف، 

مه العلماء الركن السادس من أركان اإلسالم وقد   اه بعض  منزلته عظيمة ومس  ، األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  
املنكر  للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن)كنتم خري أمة أخرجت  تعاىلكما يف قوله ،  هللا عز وجل على اإلميان 

 األفعال ، واألقوال ، والنفس واملال .  جهد يففهو بذل لل، وهو نوع من اجلهاد ،  وتؤمنون ابهلل(
 : ي يل مافضائل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من  

  . ه من مهام الرسل عليهم الصالة والسالمأن   -1       
  . أنه من صفات املؤمنني -2  
الصالة وآتوا الزكاة  أقاموا األرض يف ناهمالذين إن مك( تعاىلكما قال ،أنه سبب التمكني يف األرض  -3 

 . وأمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر(
  .فاحلسنات يذهنب السيئات،  أنه من أسباب تكفري الذنوب -4
 .أنه من أسباب النصر -5

وترتب على ، ظهر الفساد يف ال  والبحر ، ته لت راي  وعط   ، والنهي عن املنكر ، ابملعروف ر  األم ك  ر  ه هإذا ت        
  -:منها عظيمة   أمور  تركه 

 .)واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة( تعاىلوالعذاب كما قال ، وقوع اهلالك  -1       
ع وا ف ال "  عدم إجابة الدعاء كما جاء يف احلديث قال  -2       م روا ابملعروف واهن وا عن املنكر قبل أن ت د 

 (1)"  ي ست جاب  لكم
  .وشيوع املنكر، وتزيني املعاصي ، والفجار ، تسلط الكفار  - 3     
 .وانداثر العلم، ظهور اجلهل  -4
 .فهو سيتكرر إذا مل ينكره أحد، وهو الذنب بعد الذنب ، ن على القلب ي  حصول الر   -5

                                                           

، وابن حبان يف صههههههههحيحه 2/95(1367، والط اين يف األوسههههههههط برقم )42/149(25255أمحد يف املسههههههههند برقم) (أخرجه1)
 وفيهههه :7/266الزوائهههد جممعمي يف وقهههال اهليث .10/160(20200، والبيهقي يف السهههههههههههههنن الك ى برقم)1/526(290برقم)
  : وهذا إسناد ضعيف.42/149حتقيق املسند يف األرانؤوط شعيب وقال ،اجملاهيل أحد عمر بن عاصم
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  تستطع فإن مل، ابليد : وهي ، الثالث يف اإلنكار  تذكر الدرجات  ، أو مساعة ، عند رؤيتك للمنكر    
فإنه سيقف يف ؛ وإايك وختذيل الشيطان ،  بةً ت  ر  م  ، تستطيعه منها  وافعل ما، فإن مل تستطع فالقلب ، فاللسان 
 .طريقك
كنت شريكاً -مع قدرتك عليه  - ومل تنكر  ،  ولو مبفارقة اجمللس فإن جاملت  ، يف ترك اإلنكار  ال جتامل    

 .( يتقون  لعلهم ذكرى  ولكن ش يء من حسابهم من يتقون  الذين على وما )للفاعلني يف منكرهم قال تعاىل: 
 فال تكرتث  ، دايتك ابإلنكارتزول عند ب، لكنها ومهية، ك عقبات  سيجعل الشيطان أمام  ، عندما هتم ابإلنكار  
 .والتجارب أثبتت ذلك ،والعكس ابلعكس،وقوة يف املرات القادمة، رأةيعطيك ج  ا اإلنكار فإن هذ، هبا

يف أقواهلم ، تسلم من تبعات اآلخرين و ،  كت أ ذمت   وهبذا، لك  حاول أن جتعل اإلنكار للمنكر سجيةً   
 ه الكرام وصحابت   هللا  رسول  ،  ن هو أفضل منكفقد قيل عم  ، من السوء  وإن قيل عنك شيء،  وأفعاهلم

  .واملصلحني
ك اإلنكار ، وال يكن مه  حينئذ عليك ل  ب  ق  النفوس ته  فإن ، وبرفق واحرتام ، اجعل إنكارك عن علم وبصرية  
 ل عن الدعاء له ابهلداية واإلذعان.ف  غ  وال ته  ، بل اجعل قبول احلق من صاحب املنكر هدفا آخر ، فقط 
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  اجمللس الثاين والثالثون ) سد مداخل الشيطان (

، فيملكه ، والشيطان عدو يريد أن يدخل هذا احلصن ، أن مثل القلب كمثل احلصن_ املبارك أخي_ اعلم 
،  فاجلوارح كلها مداخل هلذا احلصن، ومداخله ، وال ميكن حفظ احلصن من العدو إال حبراسة أبوابه ، ويستويل عليه 

 .  وطرد لوساوسه عليك، هو سد ملداخل الشيطان على قلبك ، فحفظك للجوارح 
 -يلي: له ماومن مداخل الشيطان على اإلنسان إلضال

 . فلعب ابإلنسان، وإذا ضعف العقل هجم حينئذ الشيطان ، العقل  فإن الغضب يضعف؛ الغضب _ 1
 .  ويشغل عن طاعة هللا، فإنه يقوي الشهوة ؛ الشبع  -2
  .وترك التثبت ، العجلة  -3
ومحله على طلب املال من غري وجهه ، مىت متكن من القلب أسره ف ، حب املال اإلسراف اجللي يف   -4
 .فمنع احلقوق الواجبة ، وخوف الفقر ، وأخرجه إىل البخل ، 
ورأى نفسه  ،  وأطلق فيه لسانه، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره ، سوء الظن ابملسلمني  -5

 .خريًا منه
 اسعة للشيطان.وغريها مداخل و ، واألذن ، والرجل ، واليد ، كالعني ،_ عموم اجلوارح 6

بل يكون بعالج القلب من هذه الصفات السابقة ، ال يكون بذكر هللا فقط  املذمومة العالج من هذه الصفات
، وتطهريه من هذه الصفات ، إال بعد عمارته ابلتقوى  املطلوبوالذكر ال يكون مؤثرا على القلب التأثري ، املذمومة 

 . يدفع الشيطان عن القلبفقد ال ، و إال أصبح الذكر خفيف التأثري 
 -: وهي وإضالله، خطوات الشيطان إلغواء اإلنسان من  است  -تعاىل  رمحه هللا -ذكر ابن القيم قد و 
 .  يف كبائر الذنوب يوقعك أن   -3    . يوقعك يف البدعة أن   -2      . الكفر ابهلل -1
 . التوسع يف املباحات -5    . يف صغائر الذنوب يوقعك أن   -4
 .(1)وكلما عجز عن الك ى نقلك إىل ما دوهنا ،يشغلك ابملفضول عن الفاضل أن   -6
ذة لوهلا ، هلي حصن حصني   -تعاىلاملناجاة هلل ومن أمهها  -واألذكار املشروعة خالل اليوم والليلة ، األوراد  إن  
وقد  ، هلبعض عباد تعاىلوهي توفيق من هللا ، العبادة  معهاوتكمل ، ا النفس هبوتطمئن ، يطرب هلا القلب ، عظيمة 

مداخل وهي : اللفظات، واللحظات،  أن للشيطان أربعة   -يف كتابه اجلواب الكايف  - تعاىل  رمحه هللا -ذكر ابن القيم 
 فكم هو مجيل الرجوع إليها... وقد ذكرها ابلتفصيل ، واخلطوات، واخلطرات 
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 من خالل سورة الفاحتة (اجمللس الثالث والثالثون ) املناجاة 

تكاثرت النصوص على وقد ، وأساسه ، ي منبع اخلشوع فه، ه وطالوت  ، ه وحالوت  ، العمل  هي لب   املناجاة  
قسمت الصالة بيين  تعاىلقال هللا "  : يقولمسعت رسول هللا : قال  أيب هريرة حديث احلث عليه ومن ذلك

 وإذا قال  ين عبديد  مح    تعاىلقال هللا  احلمد هلل رب العاملني العبدفإذا قال  وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل
فوض إيل  وقال مرة  دين عبديجم    قال  مالك يوم الدين وإذا قال  أثىن علي عبدي تعاىلقال هللا   الرمحن الرحيم

اهدان الصراط  الفإذا ق  هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل قال  إايك نعبد وإايك نستعني فإذا قال  عبدي
 .(1) " هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال غري املغضوب عليهم وال الضالني صراط الذين أنعمت عليهم  املستقيم
أن تكون حائال وساوس الشيطان من ولكن احذر ، ها الصالة وروح   هو لب  ، استشعارك هلذه املناجاة  إن  

ويهدأ ابلك ، وتقر عينك ، فإنك هبذا احلذر تكسب اخلشوع يف صالتك ؛ بينك وبني تلك املناجاة العظيمة 
 صالتك. لك أجر   ويكتب

دون سائر  واختص هبا نبينا ، ونزل هبا ملك مل ينزل قط  ،فتح هلا ابب من السماء مل يفتح من قبل، الفاحتة نور 
 عليه هللا صلى النيب عند قاعد ج يل بينما: قال ر عباس ابن عنف، عليه من املعاين ووعد إبعطاء ما احتوت  ، األنبياء 
: فقال ،ك  ل  م   منه فنزل اليوم إال قط يفتح مل اليوم فتح السماء من ابب هذا: " فقال رأسه، فرفع فوقه، من نقيضا مسع ، وسلم
 وخواتيم الكتاب فاحتة قبلك نيب مايؤهت   مل ماه  أوتيته   بنورين أبشر: وقال م،فسل    اليوم إال قط ينزل مل األرض إىل نزل ملك هذا
 . ها من التأمل واحلضورق  هى حط  ع  جيب أن تهً  ةفسورة هبذه املنزل،  (2)" هت  ههي  هههه ههطهع  أ   إال منهما حبرف تقرأ لن  البقرة سورة
ك يسمع ليس من األدب مع هللا أن  و ،  عنه تنشغلفال يليق بك أن ، فأنت تناجي ربك ، ك حني تقرأ الفاحتة إن  
على  ها ثناء  كل    والسورة  ، بة هللا لكتستشعر إجابد أن  فال،  وأنت غافل،  احلمد هلل فيقول محدين عبدي : تقول حني
 .وحني الدعاء، حني الثناء ، ك حاضرًا فال بد أن يكون قلب  ، ودعاء ، هللا 

 لتفوز   -ما أمكن قبل صالتك  -فحاول تفريغ قلبك من الشواغل ، صار هلا سجية ،النفس إذا اعتادت املناجاة  إن  
إبذن  -ل عليه و  ، فإن حضور قلبك يف صالتك هو املع  فاجتهد يف حتصيل ذلك، وتتلذذ بتلك الركعات ،هبذه املناجاة 
 . عظيمك يف جهاد فأحضره فإن  ك، وكلما شرد قلب  ، فاحرص على ذلك، ومناجاتك ، يف خشوعك  -هللا تعاىل 

ك لتفسري هذه السورة وقراءت  ، ك وإخبات  ، جوارحك  وهي سكون  ، عني على تلك املناجاة أخرى تً  جوانب   ت  مث    
 الستجالب اخلري من أوسع أبوابه.، ففي ذلك اهلدى والرشاد ، تأملها حال القراءة ، فالعظيمة 

  

                                                           

 . 1/296(395(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )1)
 .1/554(806برقم ) صحيحيف  مسلمأخرجه  (2)



 54 

 اجمللس الرابع والثالثون ) التفكر يف خلق هللا (

، بوحدانية هللا عز وجل  وجيعل املرء يقر  ، عن عظمة اخلالق  يكشف   - وجل   عز   -هللا  خملوقاتيف  كر  التف إن  
ويورث ، وحييي القلوب ، يورث احلكمة و ،  فيزداد إمياان وصفاء؛ ه على أخطائها وحياسب نفس  ، ويتواضع لعظمته 

ر ولو تفك  ، وما علم امرؤ قط إال عمل ، فما طالت فكرة امرئ إال علم ، من هللا عز وجل  ،فيها اخلوف واخلشية
 .هما عصو  عز وجل الناس يف عظمة هللا

ومعاين اآلايت ، مال العقل يف أسرار إع  : الشرعي االصطالحيمعناه يف التفكر  أن   -الفاضل  أخي –اعلم 
وحسن التنظيم ، ومشاهدة الدقة ، واجلمال ، ومالحظة وجه الكمال ، والتدبر ، الكونية عن طريق التأمل و ، الشرعية 

 . والع ة من وراء ذلك، والتماس احلكمة ، والسنن الكونية ، 
 -: التالية   جماالت التفكر األمور  من  إن  

 . واألشجار، والبحار ، كاجلبال ،  آايت هللا الكونية  -1
،  اآلايت وحسن عرض، وفصاحة ، بالغة  ظ  الح  أبن ي  ؛  الكرمي اآلايت الشرعية يف آي القرآن -2

  وأحكامها.،  ،  معانيها وبيان
 .  وطبيعة النفس البشرية، تكوين اإلنسان   -3
 . ونشأهتا واختالف طبائعها،  خلقها، الكائنات احلية    -4
 .وتقلب أحداثها، وعظم فتنها ، سرعة زواهلا ، و التفكر يف حال الدنيا  -5

 واليت ، فال شك أنه سيشعر مبزيد من اإلجيابية املتنوعة ؛ املسلم إذا قام ابلتفكر يف مجيع ما خلق هللا  إن        
 منها األمور التالية:

  .  ودقة إتقانه للمخلوقات، بسعة قدرة هللا  العلم -2 .وخ ته خبلقه،بسعة علم هللا  تهزايدو ، قوة اإلميان -1
    ومعرفة ، هلل تعاىل  للهموتذ،  اخللقمعرفة افتقار  -4 .  وإحسانه إىل خلقه، معرفة سعة رمحة هللا  -3  

 .  وفضله على خلقه، عظم حق هللا  -5    . عجز البشر وقلة حيلتهم    
     من أعظم العبادات اليت تقود إىل اخلشوع أنه و ،  أويل األلبابالتفكر من صفات  معرفة أن   -6

 تعاىل . هللناجاة وامل   
 . العباداتمن أجل  -حبد ذاته عبادة  -معرفة أن التفكر  -7

فما .. كانت جمهولة   وأسرار  ، كانت خفية   اتضحت لك معامل   -من خالله  -فلرمبا ؛ والتفكر ، التأمل  حاول  ف 
 !.تعاىلوبديع خلق هللا  ،والتأمل يف ملكوت السموات واألرض، أمجل اجللوس 
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 اجمللس اخلامس والثالثون ) تدبر أمساء هللا احلسىن (

ان ر  حيث أم  ،  تعاىل للعبد على تدبر كتاب هللا عون   أك    ، هوصفات    -جل وعز -يف تدبر معاين أمساء هللا  إن  
ونظراً لكون القرآن ، ليدبروا آايته وليتذكر أولوا األلباب(  أنزلناه مبارك)كتاب  تعاىل بتدبر القرآن يف قوله تعاىلهللا 

 فإن يف تدبرها اباب كبريا من أبواب تدبر القرآن،  -حسب متعلقاهتا -، وصفاته ، الكرمي يكثر فيه ذكر أمساء هللا 
. 

مع هللا جل وعز  فاألدب  ، منه  واحلياء  ، مع هللا  وصفاته يزرع يف القلب األدب  ،  العلم أبمساء هللا احلسىن إن  
 : إال بثالثة أشياء تعاىل مع هللا ألدب  وال يستقيم ألحد قط ا، ظاهرا وابطنا ، والتأدب آبدابه ، هو القيام بدينه ، 

 . أمره ابلفعل وهنيه ابلرتكمعرفته بدينه وشرعه وامتثال  -2    .أبمسائه وصفاته معرفته  -1
 : من مثرات تدبر أمساء هللا احلسىن، حيث إن   نفس مستعدة قابلة للحق علما وعمال - 3         
 .زايدة حمبة العبد هلل واحلياء منه -3   .هللا عز وجل كما أمر عبادة -2     .تذوق حالوة اإلميان -1       
 .  عدم القنوط من رمحة هللا -6 . زايدة اخلشية هلل ومراقبته -5  .الشوق إىل لقاء هللا عز وجل -4       
  . اإلحساس بعلو هللا وعظمته -9. هضم النفس وعدم الك  -8   . حسن الظن ابهلل والثقة به -7       
وخوفا ورجاء ، وحمبة ان وإمي، وثناء  دعاء، بربك  جيعلك مرتبطاً يف مجيع أحوالك، لألمساء احلسىن  كتدبر   ن  إ
 . وعلما وعمال، 

"  من أحصاها" لغريه  ةويف رواي، (1)" ...اجلنة دخل حفظها من امسا، وتسعون تسعة هلل" : يقول النيب   
 معانيها. ومعرفة  ، هبا  والعمل  ، ها وحفظ   هاويراد إبحصائها اعتقاد  ، 
 واي، ارمحنا  اي رحيم   اللهم  : كقولك ،وصفاته ، أبمسائه  متوسال إىل هللا، ك يلهج حال دعائك لسان  اجعل   
واي  ، اح افتح علينا واي فت  ، أحفظنا  واي حافظ   ،اشدد أزران واي متني  ، عنا  ذا العفو اعف   واي، ألطف بنا  لطيف  

 .أمران واي ويل تول  ، واي رزاق ارزقنا ، نا شايف اشف  
،  جتعل لك منهجية مع األمساء احلسىن أن  ، و وتربواي لك يف حياتك ، جتعله منهجا عمليا  أن   مما ميكنوهذا 

وتعمل مبقتضاه ، ومعانيه ، تبحث عن أسراره ،  ، يف كل أسبوع اسمهذه األمساء  ل  و  د  حبيث جت   ، وعمال ، علما 
ليها مجيعها يف وقت يسري، ومما يعني على ذلك أن تشد أزرك ببعض تكون قد أتيت ع فما ت ح أن  ، وهكذا ، 

 لتنفيذ هذا ال انمج العظيم  . -بعد هللا تعاىل  -إخوانك الذين تستعني هبم 
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 اجمللس السادس والثالثون ) القلب ملك اجلوارح (

قال ،  هللا عز وجل مصدرا للتأثري على اجلوارح يف تلقي الوحيوقد جعله ، ها اجلوارح كل    ك  ل  م   هو القلب    
 )إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد(: تعاىل
وفساده ودخل يف ، فإذا صح القلب من مرضه ، ومنه يسري إىل اجلوارح ، يكمن الصالح والفساد يف القلب    

أال وإن "  كما قال النيب ،  وتفسد بفساده، ألهنا تصلح بصالحه ؛ ها ح كل  تبعته اجلوار ، والصالح ، أثواب العافية 
محى هللا حمارمه أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد أال وإن  لكل ملك محى

 (1)"  اجلسد كله أال وهي القلب
والتوكل عليه ، واخلوف منه  ، وتعظيم رب العاملني ،واليقني، والتصديق ، هو حمل اإلميان  -يف احلقيقة  -القلب  
كما قال أهل   -  تعاىل الربولذا صار القلب حمل نظر ؛ والتسليم له ، واالنقياد له ، ومعرفته ، واألنس به ، وحمبته ، 

 .(2)" "إن هللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم:  النيب أخذا من قول –العلم 
ومل يلتفت ، ها وأبغض  ،  -ذن هللا تعاىلإب - نفر منها، والشهوات ، القلب احلي إذا عرضت عليه القبائح 

ومل يؤد حق هللا ، تعطلت جوارحه عن الطاعة والعبادة ، مات قلب العبد  فإنه إذا؛ خبالف القلب امليت ، إليها 
، وقد ميرض القلب أحياان ، عليه الصالة والسالم  رسوله ومل يعمل بكتاب هللا وسنة، من الطاعة والعبودية  تعاىل

 ومرضه.، يتقبل املعصية على حسب صحته  ، وقدفيستثقل الطاعة ، ويصح أحياان أخرى 
فإذا ، وتالوة كتابه بتدبر ، وكثرة ذكره ، واحملرمات ، وترك املعاصي ، القلب ابإلميان ابهلل  حياة   ن  م  تك     

وإذا كان ، أبحسن األخالق  قت  وختل  ، طاعته يف كل أمر أرهبا بكل جارحه و لالنفس  وانقادت، ذكر هللا يف كل حني ،  القلب  ى زك  
)ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز : تعاىلقال ،  واخلري يف الدنيا واآلخرة، والسعادة ، القلب متوجهاً إىل هللا فتحت له أبواب اهلداية 

 .وجنبه ما يكره، شغله فيما  حيب أو ، وإذا أحب هللا عبدا هداه إليه ،  فوزا عظيما(
 ويصلح القلب أبمور منها:

 واجلوارح.، حتقيق العبادة ابلقلب  -2              وعبادته.   ، وتوحيده ، تعظيم هللا تعاىل  -1
 وحنوها  .، واحلسد ، واحلقد ، تطهريه من الغل  -4               ترك اإلصرار على الذنوب.     -3
 واألخذ عنهم.، صحبة الصاحلني  -6               ومراعاهتا.، فقه األعمال القلبية -5 
  كاملساجد وحنوها.،  والصالح ، اخلري  ن أماكنط  تو   -7
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 : ومن عالمات القلب احلي
 . القلب من هللا ل  ج  و   -1     
 القشعريرة يف البدن عند مساع القرآن -2 
 . تعاىلخشوع القلب عند ذكر هللا  -3    

 . اإلذعان للحق واإلخبات له -4
 . سالمة القلب من األحقاد -5   

وإذا ، ه جنود   طابت   فإذا طاب امللك  ، ه جنود   واألعضاء  ،  ك  ل  القلب م   " :رضي هللا عنه قال أبو هريرة
 .(1)" هجنود   خبثت   امللك   ث  ب  خ  

 اتبع   والظاهر   ،الظاهر والعمل،  فيه من اإلميان لزم ضرورة صالح اجلسد ابلقول مبا، فإذا كان القلب صاحلا  
ال بد أن يظهر ، إذاً ما كان يف القلب ،  د  س  ف   د  س  وإذا ف  ، صلح الظاهر  ح الباطن  ل  ومىت ص  ، له  للباطن الزم  

 . مبوجبه ومقتضاه على اجلوارح
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 حمقرات الذنوب (اجمللس السابع والثالثون ) احلذر من 
 

من الذنوب  ن حيذر  ه أن املسلم ينبغي ل، يدل على أبسند صحيح ، حديثاً عظيماً  -رمحه هللا تعاىل  –أمحد   اإلمام   ىرو 
يعين -إايكم وحمقرات الذنوب " : قال أن رسول هللا  ر عن ابن مسعودف، ال يستهني أبمر الصغائر  ن  ، وأواخلطااي ، 

ضرب هلن  وإن رسول هللا ، الرجل حىت يهلكنه" فإهنن جيتمعن على  - الذنوب الصغائر واألشياء اليسريةما حتقرونه من 
حىت ، والرجل جييء ابلعود، فجعل الرجل ينطلق فيجيء ابلعود، فحضر صنيع القوم، فالة كمثل قوم نزلوا أرض  ،  مثال

 .(1)" جوا ما قذفوا فيهاض  وأن  ، جوا انرافأج  ، مجعوا سوادا
املتتابعة ب و فتجده يعمل الذن، ن الصغائر جتتمع على الرجل فتهلكه إ حيث، ينبغي الوقوف عنده  هذا احلديث   إن    
 .وهذا أمر خطريصغرية، وهي إذا اجتمعت على املرء أهلكته،  ذنوبوهو يعتقد أهنا ، 

       شيء منها حيث إن الصغائرأو ، وعدم التهاون هبا ، احلذر من الذنوب واملعاصي  -أخي املبارك -يتعني  
 مل يكن حيتسب وهللا املستعان.  للمرء ما فيبدو، خالفات امل

والبدن يف الدنيا ، للمعاصي من اآلاثر القبيحة املذمومة املضرة ابلقلب  ): -تعاىل  رمحه هللا-قال ابن القيم      
، تطفئ ذلك النور  واملعصية  ، فإن العلم نور يقذفه هللا يف القلب ، ومنها حرمان العلم ، ما ال يعلمه إال هللا ، واآلخرة 

ولو اجتمعت ، وال يقارهنا لذة أصال ، يف قلبه بينه وبني هللا ال ترجع ها العاصي جيد   ومنها وحشة  ، ومنها حرمان الرزق 
فلو مل ،  ح مبيت إيالم  ر  وما جل  ، يف قلبه حياة  ن  به إال م   وهذا أمر ال حيس  ، رها مل تف بتلك الوحشة الدنيا أبس   له لذات  

 .(2)( لكان العاقل حرايً برتكها، را من وقوع تلك الوحشة ذ  إال ح   ك الذنوب  رت  ت  
، ال إىل مة من عصاهظ  ألنه ينظر إىل ع  ؛  أو ك ت  ،  رت  ج من كل معصية صغ  العبد إذا كان قوي اإلميان حتر   ن  فإ  
 ر املعصية.غ  ص  

ألقلع عنها ، كيف ال وهو قد يرتكها فو هللا لو أن العاصي استشعر نظر هللا إليه حال فعله للمعصية حق االستشعار 
  لو رآه رجل من صاحل عشريته .
 فال تقل الدهر يوما إذا ما خلوت  

 
 
 

  رقيب ولكن قل علي خلوت  
 ةههههههاعهههههههل سههههفهههههههللا يغ نب  ههههههوال حتس 

 
 بهههههههههههعليه يغي ىفخيأن ما ال و  

، نسأل هللا العافية.. حىت ينطمس القلب ، هو الذنب بعد الذنب  ين  ( الر  ..) كال بل ران على قلوهبم: تعاىلقال    
والواقع ، ، وال يبصر، وال يسمع مبنزلة من ال يعقلاإلنسان فصار ، فإذا تتابعت الذنوب انطمس القلب عن رؤية احلق 

.. نسأل هللا بة و  إما بتوبة ونه  ، ومل تتغري حياهتا بتحسن ، حيث تتواىل العقوابت على بعض اجملتمعات ، شاهد بذلك 
، هو مرض القلب :  السبب ؟ -يسمعه ويراهويعلم أن هللا ، وهو يعلم حترميها  - على املعصية ملاذا يصر العبدالعافية ، و 
 .قبل أن يستشري فيه الفساد فينطبع،  فأسرع لعالج القلب.. وفساده 

                                                           

، والبيهقي يف الشههههههههههعب 7/219(7323، والط اين يف األوسهههههههههههط برقم )6/367(3818أمحد يف املسهههههههههههند برقم) (أخرجه1)
 .1/522(2680وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم) .9/406(6881برقم)

 .1/52اجلواب الكايف (2)
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 اجمللس الثامن والثالثون ) تعظيم الشعائر(

)ومن يعظم شعائر هللا  تعاىلقول هللا ييف ذلك و ، على تعظيم شعائره  وحض  ، قد حث   تعاىلهللا تبارك و  إن  
واتقاه ،  م هللاإال من عظ  فشعائر هللا ال يعظمها ، خشعت اجلوارح  القلب   اتقىوإذا ، فإهنا من تقوى القلوب( 

وواضح وجلي لكل من يقرأ ، أمر ال خالف فيه بني املسلمني  وهذا ، قدره  ره حق  وقد   - تعاىلتبارك و  -  ه  ف  ر  وع  
 . هرسول وسنة  ، هللا  كتاب  

 الشعائر هيومعىن ذلك أن ، وفرائضه ، فسروها أبهنا أوامره ..  ؟وما تعريفها عند العلماء؟  ما هي شعائر هللا
وتعظيم النهي ابلرتك واالبتعاد ،  واالجتهاد فتعظيم األمر ابلفعل،  ويف سنة رسول هللا ، ما جاء يف كتاب هللا 

ذلك الشعائر  ويدخل يف، والباطنة ، فيدخل يف ذلك الشعائر الظاهرة ، فهو من شعائره ، به  ان هللا  د  ب  ع  وما ته  ، 
 العملية ، والشعائر االعتقادية  .

م م مأمور أبن يعظ   واملسل ، شعائره منفهو شرعه هللا  مافكل   ، واملستحبات   ت  والواجبا كان  األر  فتدخل   
 .وهكذا يكون التعظيم على هذا املعىن..  وجيتنب نواهيه ، أبن ميتثل أوامر هللا ؛ ذلك 

 -وتعاىل يقتضي أمورا عدة : وتعظيم شعائر هللا تبارك 
  .تعظيم هللا عز وجل -1

 . وهي كل ما جيب احرتامه أو العمل واإلقرار به، تعظيم حرماته  -2
  .ومع أصحابه وآل بيته األدب مع رسول هللا  -3
  .تقدمي سنته على مجيع أقوال البشر قاطبة -4
وكذلك الشعائر املكانية مثل ، وشهر رمضان ، واحلج ، مثل األشهر احلرم ، ومنها تعظيم الشعائر الزمانية  -5

 . وبيت املقدس، واملسجد النبوي ، واملسجد احلرام ، املساجد 
واالرتياح وقرة العني ،  كما أمر هللا ورسوله ،  يف أدائها  والنصح   إن من آاثر تعظيم هذه الشعائر احلرص    

 هذه األمور دليل على تعظيم تلك الشعائر يف قلب املؤمن... والدفاع عنها ، والدعوة إليها ، يف مزاولتها 
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 ( ثر العبادة على املسلمأ)  اجمللس التاسع والثالثون 

 هي الغاية اليت خلق هللا اخللق ألجلها ) وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون ( العبادة       
وعند طرح سؤال ملاذا مل تؤثر ، اإلنسان احلياتية  ياتبد إن يكون هلا أثر إجيايب على سلوك ال وهذه العبادة  
لكن لعلنا نكتفي جبزء ،  على هذا التساؤل طويلةً  فستكون اإلجابة  ؟  -إال من رحم هللا  -نا على سلوكياتنا عبادات  

  .. فنقول : منها وهو أمهها
وغريمها ، والسجود ، وهو الركوع ، هلا ظاهر  على سبيل التمثيل الصالة فهذه، وابطن ، هلا ظاهر عبادة  كل      

الباطن هلذه  مع نقصنا يف،  وحيث إن لدينا نقصاً يف الظاهر، والنفسية ، والطمأنينة القلبية ، اخلشوع  وابطن وهو، 
والصيام ، والصدقة ، وال  ، كالذكر ،  العبادات  وهكذا بقية  ، املطلوب  تؤثر على سلوكنا التأثري   م  فل، العبادة العظيمة 

ابلفعل  -كما أمر الشرع   -  وعندما نستكمل الظاهر  ، فيها ظاهر وابطن  فكل  ،  ذلك من العبادات وغري، واحلج ، 
فحينها سيتغري السلوك السليب ، وحناول استكمال الباطن حبضور القلب واالحتساب والنصح يف العمل ، والتطبيق ، 

واستكمال الظاهر والباطن هو حتقيق ، يقول ) إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ( تعاىلالن هللا ؛ إىل االجيابية 
  -:وإذا حققنا العبادة استفدان مثرتني عظيمتني،العبادة 
  .التعب فيها وعدم  ، فعلها  العبادة حال   سهولة   *  
 . سلوكه إىل األحسن العبادة للمسلم من الذنوب واملعاصي وتعديل   تطهري   *  
 :اجلواب يف أمرينو .. ؟  ما الذي يعني على هذا..   مهم   ويبقى سؤال       

 ستة   -تعاىل  رمحه هللا –ن القيم ابذكر قد و ،  والعمل الصاحل، وسقيه ابلعلم النافع ، القلب  إصالح  : األول
  -:مشاهد للعابد يف عبادته وهي

 -4    . فيعبد هللا كأنه يراه، اإلحسان  مشهد   شهود   - .  3للنيب  املتابعة   -2  . ههلل وحد   اإلخالص   -1
 هللا بكثرة وه هذا إىل اللجوء إىلعفيد؛ يف هذا العمل  تقصريه   العبد   شهود   -5 .واالجتهاد فيه، يف هذا العمل  النصح  

 .هللا يف هذا العمل على عبده ة  ن  م   شهود   -6 .النوافلاالستغفار و 
 -: وهي السبعةالقلب من األبواب  حراسة  : الثاين  

 القدم.-7اليد     -6     الفرج -5البطن     -4السمع     -3اللسان    -2العني    -1
 .تعاىلوحيىي ويقوى إبذن هللا ، فبحراستها يسلم هذا القلب ، وهي منافذ الشيطان يف إفساد قلب اإلنسان 

 ها السلوك سيتغري إجيااب ألن السلوك هو على اجلوارح فإذا صلح أصل  وعند استكمال هذه األمور مبجموعها ال شك أن      
 . ز وأمر رسوله، تعاىل  فصار السلوك على أمر هللا،  صلحت به تلك اجلوارح، وهو القلب     
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 ) أ ( للرجال . اجمللس األربعون )منوذج للرتبية اإلميانية(

  : أخي الكريم 
 
 ، حلياتك  العمل الصاحل هو امتداد

 
مخسة وعشرون  -أخي الكريم  - وبني يديك .. لك جتده عند اهلل تعاىل  وبركة

فاستعن باهلل على تطبيقها من خالل اآللية .. حيسن تربية أنفسنا عليها.. وهي عظيمة يف أجورها ، عمالّ من األعمال الصاحلة 
  -التالية : 

 ؛ د منها بالتدريج يف كل أسبوع ثم استز، على ما كنت تنفذه منها (  √اقرأها وضع عالمة ) 
 
ك على تنفيذها حىت تتوطن نفس

  . وفقك اهلل وسددك...  وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم حيب من العمل أدومه ، 
 المحافظة على األذكار الصباحية والمسائية فهي حصن حصين من جميع الشرور . -1

 إدراك الصف األول )) وقتان (( فأكثر .  -3.                        التبكير إلى الصالة مع األذان )) وقتان (( فأكثر  -2

 من بعد صالة العشاء حتى أذان الفجر .صالة الوتر ووقته  -5ذكر هللا عند دخول البيت ) حتى ال يدخل الشيطان إلى البيت ( .       -4

 

 فقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) وهللا إني الستغفر هللا في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة(( مرة ) سبعين االستغفار أكثر من -7

 متابعة األذان .             -10                       األذكار بعد الصالة . -9                  من كتاب.) ثالث صفحات ( أو أكثر قراءة  -8

 يفعل ذلك كما ورد في صحيح مسلم .  فقد كان النبي ..  حتى تطلع الشمس ، الجلوس في المسجد بعد صالة الفجر  -11

  (  ((  دقائق ) بعشرإلى قبيل صالة الظهر بــ  ( دقائق ) بعشرركعتا الضحى )) وقتها بعد طلوع الشمس بــ  -12

 أو صالة  ما يتيسر قبل النوم فقيام الليل شرف المؤمن .  - ولو أحياناّ  -قيام الليل  -13

 دعاء الخروج من المنزل : )) بسم هللا توكلت على هللا ال حول وال قوة إال باهلل (( .                            -14

 ( يومياً .  مئة مرةقول سبحان هللا وبحمده )  -15

 (مرات ) عشرمرة في اليوم أو  ) مئةلهُ الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير   قول ال إله إال هللا وحده ال شريك له -16

 فكلها ورد بها الحديث الصحيح .             

 .  عند النوم مع النفث في األيدي ومسح الجسم ثالثا( والناس ، والفلق ، اإلخالص ) قراءة السور الثالث  -17

 فأكثر يوميا )) ففي كل حرف عشر حسنات (( .                               ، قراءة القرآن جزءاً  -18

 فهي بركة عليك وعلى أهل بيتك .؛ السالم على األهل عند دخول البيت  -20   فتفتح أبواب الجنة الثمانية . ؛ الشهادتان بعد كل وضوء  -19

 .ّدا ر  و  ، ابتداء  ( هوبركاتُ )إكمال السالم إلى  – 22     فهي سبب لدخول الجنة .      ، آية الكرسي بعد كل صالة  -21

 عند النوم .وثالثين (   أربعا) وهللا أكبر  ) ثالثا وثالثين (  والحمد هلل  ) ثالثا وثالثين ( قول سبحان هللا  -23

 .  "   إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوؤك للصالة "   النوم على طهارة قال  -24

 ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ، يقبل بقلبه ووجهه عليهما  "  صالة ركعتين بحضور قلب يوميا قال  -25

 ) رواه مسلم (                 " إال وجبت له الجنة     

   .. أخي الكريم العمل الصالح هو سبب سعادتك في الدارين فاحرص عليه واجعله في جدولتك اليومية **                

     .   حاول أن تدل أهل اخلري على اخلري فلك مثل أجورهم                                                     

 قبل الفجر (  2)  بعد العشاء (  2)  بعد المغرب ) 2)  بعدها ) 2)  قبل الظهر  ( 4 ) لسنن الرواتبا -  6
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 ) أ ( للنساء . اجمللس األربعون )منوذج للرتبية اإلميانية(   

  :  ةي الكرميتأخ
 
 ،  حلياتك   العمل الصاحل هو امتداد

 
عشرون عماّل  - ةي الكرميتأخ -  وبني يديك  .. لك جتده عند اهلل تعاىل  وبركة

باهلل على تطبيقها من خالل اآللية  ينيفاستع.. حيسن تربية أنفسنا عليها.. وهي عظيمة يف أجورها ، من األعمال الصاحلة 
  -التالية : 
 ؛ منها بالتدريج يف كل أسبوع  يديثم استز، ه منها ينتنفذ على ما كنت  (  √عالمة )  يوضع اقرئيها

 
على  ك  حىت تتوطن نفس

 .اهلل وسددك. وفقك  ..  وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم حيب من العمل أدومه ، تنفيذها 
 

 ألذكار الصباحية والمسائية فهي حصن حصين من جميع الشرور .المحافظة على ا -1

 السالم على األهل عند دخول  البيت ، فهي بركة عليِك وعلى أهل بيتك . -2

 . " أوتروا يا أهل القرآن "  زقال رسول هللا صالة الوتر   -3

 

 المحافظة على دعاء الخروج من المنزل  " بسم هللا توكلت على هللا  الحول وال قوة إال باهلل  " . -5
 اا

 له .ل االجتماعي بانتظام ، فالدال على الخير كفاعة عبر وسائل التواصيدإرسال رسائل مف – 6

         .    ألذكار بعد الصالةا -7

ّدا  -8 ر   ففيها ثالثون حسنة . إكمال السالم إلى )وبركاتُه(  ابتداء ، و 

 ركعتا الضحى )) وقتها بعد طلوع الشمس بــ ) بعشر دقائق ( إلى قبيل صالة الظهر بــ ) بعشر دقائق (  ((   -9

 . مؤمنةوال أو صالة  ما يتيسر قبل النوم فقيام الليل شرف المؤمن -ولو أحياناّ   -قيام الليل  -10

 قول سبحان هللا وبحمده ) مئة مرة ( يومياً . -11

 قول ال إله إال هللا وحده ال شريك له  لهُ الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) مئة مرة في اليوم أو ) عشر مرات( -12

 فكلها ورد بها الحديث الصحيح .             

 . والناس ( عند النوم مع النفث في األيدي ومسح الجسم ثالثا قراءة السور الثالث ) اإلخالص ، والفلق ، -13

 يوميا )) ففي كل حرف عشر حسنات (( .   قراءة القرآن جزءاً ، فأكثري -14

 . متابعة المؤذن  -15

 .، فهي سبب لدخول الجنة   مكتوبة  آية الكرسي بعد كل صالة قراءة   -16 

 عند النوم .وثالثين (   أربعا) وهللا أكبر  ) ثالثا وثالثين (  قول سبحان هللا ) ثالثا وثالثين (  والحمد هلل   -17 

 " إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوؤك للصالة  "     النوم على طهارة قال  -18   

 " ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ، يقبل بقلبه ووجهه عليهما   صالة ركعتين بحضور قلب يوميا قال   -19

                .إال وجبت له الجنة " ) رواه مسلم (      

                 ثالث صفحات ( أو أكثر من كتاب ، فالقراءة غذاء العقل والفكر . قراءة ) -20

 

 ه في جدولتك اليومية  ..  يعليه واجعل يالعمل الصالح هو سبب سعادتك في الدارين فاحرص ةي الكريمت** أخ               

 .                                                   أهل الخير على الخير فلك مثل أجورهم يأن تدل يحاول                                                     

   

 قبل الفجر (  2)  بعد العشاء (  2)  بعد المغرب ) 2)  بعدها ) 2)  قبل الظهر  ( 4)  لسنن الرواتبا -  4
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 ( تاماخل   ك  س  م  ) 
 وبعد :  ..   هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 ابغني لإلميان وجمددة، بربه العبد صلة على لنا حافزا   لتكون؛  وإايك هبا فناط   رايض   -الكرمي  القارئ أخي - هذه

 .  الدرجات ورفع السيئات تكفري هبا
 هل  ب  وق   احلق على تهوثب  ،  بصريته رونو  ،  إليه بقلبه أخذ هللا وفقه فمن،  التوفيق ابب نطرق أن مجيعا   علينا وهنا    
،  واملكرمات اإلميان حالوة وأذاقه،  العزمات ساكن فيه كوحر  ،  سبيل كل  يف مراضيه إىل متجهة مهته وجعل، 

 من يشبع ال ماضيا  ،  اهلدى دروب شىت يف يقلبه،  مهداي   هاداي   وجعله،  متعدية أو ذاتية عبادة لكل هصدر  وشرح
 هوجدت   القرآن أهل إىل نظرت وإن،  معهم هوجدت   ادب  الع   إىل نظرت فإن،  اجلنة منتهاه يكون حىت،  اآلخرة كنوز
 أطيب وما مسراه أمجل فما،  صفوفهم بني فهو احملتسبني رأيت وإن،  بينهم رأيته الدعاة إىل نظرت وإن،  هناك

 !. مسعاه
 ل  ف  غ   وإن،  عفا ع صي وإن،  أعطى س ئل إن الكرمي فإن؛  أبشر   مث،  التوفيق ابب بطرق -الفاضل  أخي – فعليك

 مناجاته نعمة أذاقه و،  صدره وشرح وأعانه،  املوفقني املوقنني منازل أنزله خريا   بعبد هللا أراد وإذا،  وهدى ك رذ   عنه
 وحنن عليها ابلثبات علينا ن  م  ،  نطلبك مل وحنن اإلسالم نعمة أعطيتنا من فيا،  ساجدا   راكعا   يديه بني وأوقفه ،

 مشت جال  ر   وال،  سبيلك يف امتدت يدا   وال ، خشيتك من بكت عينا   وال،  ذكرك لسان   ت عذب ال اللهم،  نطلبك
 وأوقاتنا ابالمتثال وجوارحنا ابإلخالص قلوبنا عمرا..  احلمد لك اللهم،  ورجاك وخافك كأحب   قلبا   وال،  رضاك يف
 .  سبيلك يف

 . الدين يوم إىل هنجهم على سار ومن،  وصحبه آلهعلى و ،  حممد نبينا علىوابرك  وسلم هللا وصلى
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