
 





 :أما بعد ...إن احلمد هللا 
إن من عظم فضل اهللا تعاىل أنه يضاعف الـدرجات ويقبـل التوبـة مـن عبـاده وحيـب  :معارش املسلمنيف

لتوبة ومل يرصوا عـىل مـا فعلـوا التوابني وحيب دعوة املضطرين ويتجاوز عن املذنبني املسيئني إن صدقوا ا
ومن واسع فضل اهللا تعاىل وكرمه أنه يرشع لعباده أمـورا يـسرية ورتـب : معارش املسلمني. وهم يعلمون

 .عليها أجورا عظيمة ليزداد الذين آمنوا إيامنا وليفرحوا بفضل اهللا ورمحته
يغبط من حافظ عليها ويغبن وهذه األعامل التي رتب اهللا عليها األجور الكثرية : معارش املسلمني 

من فرط فيها، ولذا كان أسبق الناس إليها صحابة رسول النبي صىل اهللا عليه وسلم وريض اهللا تعاىل عنهم 
. فكانوا أحرص الناس عن السؤال عنها، وكانوا أشد الناس تأسفا وحترسا إذا تأخر عنهم بلوغ العلم هبـا

يض اهللا تعاىل عنهام كان يصيل عىل اجلنـازة ثـم ينـرصف، ما أخرجه مسلم أن ابن عمر ر: ومن أمثلة ذلك
قال ابن عمر ريض . إن من تبع اجلنازة حتى تدفن فله قرياط":وعندما بلغه قول النبي صىل اهللا عليه وسلم

وفيه داللة : (قال احلافظ ابن حجر معلقا عىل قول ابن عمر). لقد فرطنا يف قراريط كثرية: (اهللا تعال عنهام
انتهى كالمـه رمحـه اهللا )  ابن عمر من حرصه عىل العلم وتأسفه عىل ما فاته من العمل الصالحعىل فضيلة

  ٢٣٣صـ /٣الفتح. تعاىل
 للسنة، فكيف بحالنـا مـع  هاتباع  وإذا كان هذا حال ابن عمر مع حرصه وشدة: معارش املسلمني 

بي صىل اهللا عليـه وسـلم التـي ومن تصفح بعض أخبار الن: معارش املسلمني. تيرس أمورنا وكثرة تقصرينا
خيرب فيها عىل حصول األجور العظيمة رأى من فضل اهللا وواسع رمحته ما يزيده حبا لفعل تلك اخلـريات 

وسأسـوق عـىل مـسامعكم نـصوصا قليلـة مـن . واملبادرة إليها طمعا يف مرضاة اهللا تعاىل والفـوز بثوابـه
 .نصوص كثرية فيها حتصيل ألجور كثرية ملن خلصت نيته
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. فمن األعامل اليسرية التي يرتتب عىل فعلها أجور كثرية؛ متابعة املؤذن يف أذانـه: معارش املسلمني 
إذا سـمعتم املـؤذن ":قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: فعن عبداهللا بن عمرو ريض اهللا تعاىل عنهام قال

يه هبا عرشا ثم سلوا اهللا يل الوسـيلة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عيل فإنه من صىل عيل صالة صىل اهللا عل
فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه 

مـن ":قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم: وعن جابر ريض اهللا تعاىل عنه قال.  أخرجه مسلم"الشفاعة
رب هذه الـدعوة التامـة والـصالة القائمـة آت حممـدا الوسـيلة والفـضيلة اللهم : قال حني يسمع النداء

 . أخرجه البخاري"ثه مقاما حممودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامةوابع
ومن األعامل اليسرية التي يرتتب عليها أجور كثرية ومصالح عظيمة قـراءة آيـة : معارش املسلمني 

مـن قـرأ آيـة ":أما عقب كل صالة فقد قال صىل اهللا عليـه وسـلمف. الكريس عقب كل صالة وعند النوم
 أخرجه النسائي عن أيب أمامـة ريض اهللا "الكريس يف دبر كل صالة مل حيل بينه وبني دخول اجلنة إال املوت

أخرجـه ) فال يزال عليه من اهللا حافظ وال يقربه شـيطان حتـى يـصبح(وأما قراءهتا عند النوم . تعاىل عنه
 .البخاري

ومن األعامل اليسرية ذات األجور العظيمة قراءة اآليتني األخريتني مـن سـورة : معارش املسلمني 
قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : عـن أيب مـسعود األنـصاري ريض اهللا تعـاىل عنـه قـال. البقرة كل ليلة

وقوله صىل اهللا عليه . لبخاري ومسلم أخرجه ا"من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه":وسلم
كفتـاه أي دفعتـا عنـه الـرشور : أي أجزأتاه عن قيام الليل بالقرآن، وقيل:  قال أهل العلم"كفتاه":وسلم

كفتاه يف اإليامن ملا اشتملتا عليه من اإليامن باهللا واملالئكة والكتب والرسل واالبتهال إىل : وقيل. واملكروه
 .انتهى كالمه) وجيوز أن يراد مجيع ما تقدم من املعاين: (ال احلافظ ابن حجرق. اهللا ودعائه وغري ذلك

ومن األعامل اليسرية التي يرتتب عىل فعلها أجور كثرية الصالة عىل النبي صـىل : معارش املسلمني 
عـيل مـن صـىل ":قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم: اهللا عليه وسلم؛ فعن أنس ريض اهللا تعاىل عنه قال

وزاد اإلمام أمحد والنسائي عـن .  أخرجه مسلم عن أيب هريرة"صلوات عرش الة واحدة صىل اهللا عليهص
وعن أيب الـدرداء ريض اهللا تعـاىل عنـه . "وحط عنه عرش خطيئات ورفع له عرش درجات":أنس مرفوعا
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ركتـه من صىل عيل حني يصبح عـرشا وحـني يمـيس عـرشا أد":قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قال
 . أخرجه الطرباين"شفاعتي يوم القيامة

ومما فرط فيه بعض املسلمني عدم العناية بالصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم : معارش ملسلمني 
عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم عند ذكره، وهذا العمل منهم مع ما فيه مـن تفويـت األجـر العظـيم عـىل 

البخيل مـن ذكـرت عنـده فلـم ": يبني هذا قوله صىل اهللا عليه وسلمفسهم إال أن فيه وصفا مذموما هلمأن
    ...أقول قويل هذا وأستغفر اهللا .  أخرجه اإلمام أمحد والرتمذي والنسائي"يصل عيل


ومن األعامل اليسرية التي يرتتب عليها أجور كثرية صيام يوم عرفة وصـيام  :معارش املسلمني/  احلمد هللا
صيام يوم عرفة ":قال صىل اهللا عليه وسلم. اشوراء، فصيام يوم عرفة يكفر سنة سابقة وسنة الحقةيوم ع

وأما يوم عاشوراء فكفارة سنة .  أخرجه مسلم"أحتسب عىل اهللا أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده
 أخرجـه "السنة التي قبلهصيام يوم عاشوراء أحتسب عىل اهللا أن يكفر ":قال صىل اهللا عليه وسلم. سابقة
 .مسلم

ومن األعامل اليسرية التي يرتتب عليها أجـور كثـرية هتليـل يقـال عنـد دخـول : معارش املسلمني 
قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : السوق أو يف السوق، فعن عمر بن اخلطـاب ريض اهللا تعـاىل عنـه قـال

ه، له امللك وله احلمد حيي ويميـت بيـده خلـري ال إله إال اهللا وحده ال رشيك ل: من قال يف السوق":وسلم
مرة واحدة كتب اهللا تعاىل له هبا ألف حسنة وما عنه هبا ألف سـيئة وبنـي لـه هبـا . وهو عىل كل يشء قدير

 ."بيت يف اجلنة
ومن األعامل اليسرية التي يرتتب عليها أجور كثرية يف األذكار أيضا ما رواه أبـو : معارش املسلمني 

سبحان اهللا وبحمده، يف يوم : من قال":قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: هللا تعاىل عنه قالهريرة ريض ا
 . أخرجه البخاري ومسلم"مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
 .اللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 . فسوق والعصيان واجعلنا من الراشديناللهم حبب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر وال
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