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احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه أمجعني وبعد..

أضع بني يديك أهيا ـ القارئ الكريم ـ هذا اجلهد املتواضع، 
والتي  املقمرة  لياليه  بني  لتنتقل  رمضان)  (ليايل  بـ  واملعنون 

حتتوي عىل ثالثني درساً من ليايل رمضان.
أسأل اهللا الكريم، رب العرش العظيم أن ينفع هبذا اجلهد 

وأن جيعله خالصاً لوجهه الكريم.

عبدالعزيز بن عبداهللا الضبيعي 
 رجب ١٤٣٧هـ

 abu.abdullah395@gmail.com
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الليلة األوىل:


احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
اخلري  شهر  إنه  كريم،  وضيف  عظيم،  شهر  بنا  لَّ  حَ فقد  األحبة،  معارش 
والربكات، وشهر املنح واهلبَات، شهرٌ ألفناه يف كل عام يطرق الباب، ثم ينسل 

كالضباب ال متل النفوس أيامه، وال تسأم صيامه وقيامه.
،١٨٩٨ ~ البخاري  أبواب اجلنة» (رواه  «إذا جاء رمضان فتحت   :☺ قال 
الرمحة  أبواب  فتحت  رمضان  كان  «إذا   :☺ ويقول  ڤ)،  هريرة  أيب  حديث  من 
١٠٧٩، من حديث أيب  ~ (رواه مسلم  وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطني»

هريرة ڤ).

 فينبغي علينا أن نجتهد يف هذا الشهر الكريم كام كان عليه الصالة والسالم 
y، واحلذر مما يكون سبباً  تقربنا إىل اهللا  فيه ونسارع إىل فعل كل طاعة  جيتهد 
النهار صائامً، ويف الليل  يف إضاعة هذه األوقات الفاضلة، فال تكن يا أخي: يف 
مبارزاً هللا بالذنوب واملعايص نسأل اهللا العافية. ولنحرص عىل قيام رمضان ملا فيه 
من الفضل واألجر قال ☺: «من قام رمضان إيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 

.(٣٨ ذنبه» (رواه البخاري ~
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بتفطري  إما  الطاعات  وسائر  باإلنفاق  الكريم  الشهر  هذا  نغتنم  أن  وعلينا 
الصائمني، أو رشاء األطعمة وتوزيعها عىل املحتاجني أو نفع املسلمني عموماً 

يف هذا الشهر الكريم، فهو شهر اجلود والكرم.
ا  دُ مَ وَ انَ أَجْ كَ ، وَ دَ النَّاسِ وَ ☺ أَجْ ولُ اهللاِ سُ انَ رَ : «كَ الَ بَّاسٍ ڤ قَ نِ ابْنِ عَ عَ
هُ  سُ ارِ دَ يُ انَ فَ ضَ مَ ةٍ مِنْ رَ لَ يْ لِّ لَ اهُ يفِ كُ قَ لْ انَ يَ كَ ، وَ ِيلُ ربْ اهُ جِ قَ لْ نيَ يَ انَ حِ ضَ مَ ونُ يفِ رَ يَكُ
ا  دُ مَ وَ انَ أَجْ كَ ، وَ دَ النَّاسِ وَ دُ مَ أَجْ وَ انَ أَجْ كَ ، وَ دَ النَّاسِ وَ بَّاسٍ  أَجْ نِ ابْنِ عَ بَّاسٍ عَ نِ ابْنِ عَ عَ

(متفق عليه). ةِ» لَ سَ رْ يحِ المُ ِ مِنَ الرِّ ريْ دُ بِاخلَ وَ  أَجْ
هُ  سُ ارِ دَ يُ انَ فَ ضَ مَ ةٍ مِنْ رَ لَ يْ لِّ لَ اهُ يفِ كُ قَ لْ انَ يَ كَ ، وَ ِيلُ ربْ اهُ جِ قَ لْ نيَ يَ انَ حِ ضَ مَ ونُ يفِ رَ هُ يَكُ سُ ارِ دَ يُ انَ فَ ضَ مَ ةٍ مِنْ رَ لَ يْ لِّ لَ اهُ يفِ كُ قَ لْ انَ يَ كَ ، وَ ِيلُ ربْ اهُ جِ قَ لْ نيَ يَ انَ حِ ضَ مَ ونُ يفِ رَ يَكُ

☺ ولُ اهللاِ سُ رَ لَ ، فَ آنَ رْ القُ
هُ  سُ ارِ دَ يُ انَ فَ ضَ مَ ةٍ مِنْ رَ لَ يْ لِّ لَ اهُ يفِ كُ قَ لْ انَ يَ كَ ، وَ ِيلُ ربْ اهُ جِ قَ لْ نيَ يَ انَ حِ ضَ مَ ونُ يفِ رَ هُ يَكُ سُ ارِ دَ يُ انَ فَ ضَ مَ ةٍ مِنْ رَ لَ يْ لِّ لَ اهُ يفِ كُ قَ لْ انَ يَ كَ ، وَ ِيلُ ربْ اهُ جِ قَ لْ نيَ يَ انَ حِ ضَ مَ ونُ يفِ رَ يَكُ



فَ  ِ تَّى يَنْرصَ امِ حَ ِمَ عَ اإلْ ىلَّ مَ ا صَ لَ إِذَ جُ «إِنَّ الرَّ ☺* صالة الرتاويح قال النبي ☺

، وقال األلباين ~، حديث صحيح.
فَ  ِ تَّى يَنْرصَ امِ حَ ِمَ عَ اإلْ ىلَّ مَ ا صَ لَ إِذَ جُ فَ «إِنَّ الرَّ ِ تَّى يَنْرصَ امِ حَ ِمَ عَ اإلْ ىلَّ مَ ا صَ لَ إِذَ جُ «إِنَّ الرَّ

(١٣٧٥ (رواه ابوداود ~ ةٍ» لَ يْ هُ قِيَامُ لَ بَ لَ سِ حُ
وا  لُ جَّ ا عَ ٍ مَ ريْ الُ النَّاسُ بِخَ ☺:* تعجيل الفطر وتأخري السحور لقوله ☺: «الَ يَزَ

» (رواه البخاري ١٩٥٧ ومسلم ١٠٩٨ رمحهام اهللا تعاىل). رَ الفِطْ
(أخرجه البخاري  « ةً كَ ورِ بَرَ حُ إِنَّ يفِ السَّ وا فَ رُ حَّ «تَسَ * أكلة السحور لقوله ☺:

١٩٢٣، ومسلم ١٠٩٥ رمحهام اهللا تعاىل).

* ومن منافع تناول أكلة السحور:
ـ  االستيقاظ والدعاء يف السحر.

ـ  إتباع السنة وخمالفة أهل الكتاب.
ـ  التقوي عىل العبادة.

ـ  الزيادة يف النشاط.
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.(٢٧٠/٥ ـ  مدافعة سوء اخللق الذي يثريه اجلوع (فتح الباري البن حجر ~
  n  m  l  k  j  i   h * نزول القرآن قال تعاىل: نث 
  |  {  zy   x  w  v  u  ts  r  q  p   o
  ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦¥   ¤    £   ¢   ¡ ے       ~   }
  ¸   ¶    µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯    ®

¹مث   [البقرة: ١٨٥].

* يقول الشيخ إبراهيم بن عمر السكران، حفظه اهللا تعاىل: أستعرض كل 
شهور السنة الفاضلة.. شهور احلج.. األشهر احلرم.. لن جتد كثافة يف اإلشارة 
للقرآن كام جتده يف عالقة القرآن، وإذا حاول املرء أن يتأمل يف رس العالقة بني 
أن  العالقة  تكون  أن  يمكن  فإنه  والقرآن،  الصيام  أزمان  أو  والقرآن،  رمضان 
الصيام تكون  أيام  القرآن، ففي  فتتهيأ الستقبال  البرشية  النفس  الصيام هيذب 

النفس هادئة ساكنة بسبب ترك فضول الطعام.. ا.هـ (الطريق إىل القرآن).
وقد كان لعلامء السلف، رمحهم اهللا تعاىل، مواقف مرشقة مع القرآن يف 
هذا الشهر الفضيل: فمن تلك املواقف املرشقة موقف اإلمام البخاري ~

ليال  ثالث  كل  الرتاويح  بعد  ويقوم  يوم  كل  النهار  يف  ختمه  له  كانت  فقد 
له ستني ختمه، فال نستغرب  ~ كانت  الشافعي  بختمه، وكذلك اإلمام 
هذه األخبار، الواردة إلينا، ألهنم كانوا يعيشون مع القرآن، وطرح اهللا الربكة 

يف أوقاهتم.
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يقول ابن حجر ~ تعاىل: إن الربكة قد تقع يف الزمن اليسري حتى يقع فيه 
العمل الكثري (فتح الباري ٥٦٢/٦).

*  ليلة القـدر:
ابًا  تِسَ احْ نًا وَ انَ إِيامَ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ : «مَ الَ بِيِّ ☺، قَ نِ النَّ ةَ ڤ، عَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ عَ
مَ مِنْ  دَّ ا تَقَ هُ مَ رَ لَ فِ ابًا غُ تِسَ احْ نًا وَ رِ إِيامَ دْ ةَ القَ لَ يْ امَ لَ نْ قَ مَ بِهِ، وَ نْ مَ مِنْ ذَ دَّ ا تَقَ هُ مَ رَ لَ فِ غُ
ابًا  تِسَ احْ نًا وَ انَ إِيامَ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ ابً«مَ تِسَ احْ نًا وَ انَ إِيامَ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ «مَ بِيِّ  نِ النَّ بِيِّ ، عَ نِ النَّ ، عَ ةَ  يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ ةَ عَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ عَ

.(٢٠١٤ بِهِ» (رواه البخاري ~ نْ ذَ
مَ مِنْ  دَّ ا تَقَ هُ مَ رَ لَ فِ ابًا غُ تِسَ احْ نًا وَ رِ إِيامَ دْ ةَ القَ لَ يْ امَ لَ نْ قَ مَ بِهِ، وَ نْ مَ مِنْ ذَ دَّ ا تَقَ هُ مَ رَ لَ فِ مَ مِنْ غُ دَّ ا تَقَ هُ مَ رَ لَ فِ ابًا غُ تِسَ احْ نًا وَ رِ إِيامَ دْ ةَ القَ لَ يْ امَ لَ نْ قَ مَ بِهِ، وَ نْ مَ مِنْ ذَ دَّ ا تَقَ هُ مَ رَ لَ فِ غُ

اللهم وفقنا للصيام والقيام وإدراك ليلة القدر، واجعل اللهم القرآن العظيم 
ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا وشفاء صدورنا من األسقام..

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبة أمجعني.

{
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الليلة الثانية:
 

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
تيمية  ابن  قال  العبودية،  ورس  الدين  أصل  هو  والصفات  األسامء  علم  إن 
تكتسبهُ  ما  وأفضل  اهلداية،  وأساس  الدين  أصل  هذا  معرفة  فإن  تعاىل:   ~
القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك 
 .. الرسول ☺ أفضل خلق اهللا بعد النبيني مل حيكموا هذا الباب اعتقاداً وقوالً

(احلموية ١٩٦).

قال ابن القيم ~: وهذه طريقة الكمل من السائرين إىل اهللا، وهي طريقة 
مشتقة من قلب القرآن.

HG  F  E  D  C نث HG  F  E  D  C مث   [األعراف: ١٨٠]. قال اهللا تعاىل: 
سبحانه  وهو  التعبد  ودعاء  الثناء  ودعاء  املسألة  دعاء  يتناول  هبا  والدعاء 
يدعو عباده إىل أن يعرفوه بأسامئه وصفاته ويثنوا عليه هبا ويأخذوا بحظهم من 

عبوديتها (مدارج السالكني ٤٥٥/١).
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* التأمل يف األسامء والصفات، وفهم معانيها والتدبر فيها:
ةً  عَ تِسْ  ِ «إِنَّ هللاِ ☺ يف احلديث املتفق عىل صحته:  النبي  إليه  وهذا ما أرشد 
إنام  األسامء  وإحصاء   « ةَ نَّ اجلَ لَ  خَ دَ ا  اهَ صَ أَحْ نْ  مَ ا،  دً احِ وَ إِالَّ  ةً  ائَ مِ امً  اسْ نيَ  عِ تِسْ وَ

النبي  إليه  إليه وهذا ما أرشد  أرشد 

يكون بإحصاء ألفاظها وعددها وتفهم معانيها ومدلوالهتا وبالدعاء هبا بنوعي 
الدعاء دعاء املسألة والثناء ودعاء التعبد.

* التأمل يف مفعوالت اهللا وآياته الكونية:
وهذا باب عظيم من النظر حث عليه الرب الكريم يف قوله سبحانه وتعاىل: 

مث     f   e   d   c    b   a   `   _   ^]    \   [   Z   Y   Xنث

[يونس: ١٠١]، وقوله تعاىل: نثz  }  |  {  ~   ے  ¡  ¢  £  
¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »   ¬®  ¯  °  ±  ² مث   [البقرة: ١٨٥].

* التأمل يف نعم اهللا ومنَّته عىل العبد:
قال ابن القيم ~: فهذا الباب يدخل منه كل أحد إىل حمبته سبحانه وتعاىل، 
فإن نعمته عىل عباده مشهودة هلم يتقلبون فيها عىل عدد األنفاس واللحظات 

(طريق اهلجرتني: ٥٢٠/٥١٩).
م اهللا عليه أوصله ذلك إىل أن يتعبد بأسامء اهللا: الرب واملحسن  وإذا تأمل العبد نِعَ
والكريم ونحوها من األسامء الداله عىل لطف اهللا وكرمه وبره بعبده، فيتعبد اهللا بام 
تقتضيه تلك األسامء من احلياء واحلب هللا واالتصاف بموجب هذه األسامء الكريمة.
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* النظر يف اآليات الرشعية واألحكام الربانية:
والقرآن الكريم كتاب اهللا، وقد جتىل اهللا تعاىل فيه لعباده بصفاته (الفوائد البن 

.(٩٩ القيم ~

فمن تأمل كتاب اهللا ساقه اىل اهللا، وعرفه عظيم فضله وكامل صفاته ومجال 
أفعاله، وهذا الطريق من أعظم الطرق املوصلة إىل التعبد وأكملها، وقد حث 

  L   Kنث تعاىل:  قال  عموماً:  بالتدبر  أمر  حينام  الكريم  القرآن  ذلك  عىل 
Mمث   [النساء: ٨٢].

[ص: ٢٩]. نثوقوله تعاىل: نثJ   IHGFED CBمث  



و  عُ الً يَدْ جُ بِيُّ ☺ رَ عَ النَّ مِ : سَ الَ ، قَ بِيهِ نْ أَ ، عَ يِّ مِ لَ سْ اهللاِ بْنِ بريده األَ بْدِ نْ عَ عَ
دُ  حَ األَ أَنْتَ  إِالَّ  هَ  إِلَ الَ   

بِيُّ  عَ النَّ مِ : سَ الَ ، قَ بِيهِ نْ أَ ، عَ يِّ مِ لَ سْ اهللاِ بْنِ بريده األَ بْدِ نْ عَ بِيُّ عَ عَ النَّ مِ : سَ الَ ، قَ بِيهِ نْ أَ ، عَ يِّ مِ لَ سْ اهللاِ بْنِ بريده األَ بْدِ نْ عَ عَ
اهللاُ أَنْتَ  أَنَّكَ  دُ  هَ أَشْ بِأَينِّ  لُكَ  أَ أَسْ إِينِّ  مَّ  «اللهُ

بِيُّ  عَ النَّ مِ : سَ الَ ، قَ بِيهِ نْ أَ ، عَ يِّ مِ لَ سْ اهللاِ بْنِ بريده األَ بْدِ نْ عَ بِيُّ عَ عَ النَّ مِ : سَ الَ ، قَ بِيهِ نْ أَ ، عَ يِّ مِ لَ سْ اهللاِ بْنِ بريده األَ بْدِ نْ عَ عَ
 : ولُ يَقُ وَ  هُ وَ

بِيُّ  عَ النَّ مِ : سَ الَ ، قَ بِيهِ نْ أَ ، عَ يِّ مِ لَ سْ اهللاِ بْنِ بريده األَ بْدِ نْ عَ بِيُّ عَ عَ النَّ مِ : سَ الَ ، قَ بِيهِ نْ أَ ، عَ يِّ مِ لَ سْ اهللاِ بْنِ بريده األَ بْدِ نْ عَ عَ

يسِ  نَفْ ي  الَّذِ «وَ
دُ  حَ األَ أَنْتَ  إِالَّ  هَ  إِلَ الَ  دُ   حَ األَ أَنْتَ  إِالَّ  هَ  إِلَ الَ   

 : الَ قَ »، فَ دٌ ا أَحَ وً فُ هُ كُ لَ نْ  لَمْ يَكُ ولَدْ وَ يُ لَمْ  لِدْ وَ يَ لَمْ  ي  الَّذِ  ، دُ مَ الصَّ
دُ  حَ األَ أَنْتَ  إِالَّ  هَ  إِلَ الَ  أَنْتَ   أَنَّكَ  دُ  هَ أَشْ بِأَينِّ  لُكَ  أَ أَسْ إِينِّ  مَّ  أَنْتَ «اللهُ أَنَّكَ  دُ  هَ أَشْ بِأَينِّ  لُكَ  أَ أَسْ إِينِّ  مَّ  «اللهُ

ى» طَ ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ إِذَ ، وَ ابَ يَ بِهِ أَجَ عِ ا دُ ي إِذَ مِ الَّذِ ظَ عْ هِ األَ مِ  بِاسْ
يسِ  نَفْ ي  الَّذِ يسِ «وَ نَفْ ي  الَّذِ «وَ ،« دٌ ا أَحَ وً فُ هُ كُ لَ نْ  لَمْ يَكُ ولَدْ وَ يُ لَمْ  لِدْ وَ يَ لَمْ  ي  الَّذِ  ، دُ مَ دٌالصَّ ا أَحَ وً فُ هُ كُ لَ نْ  لَمْ يَكُ ولَدْ وَ يُ لَمْ  لِدْ وَ يَ لَمْ  ي  الَّذِ  ، دُ مَ الصَّ

أَلَ اهللاَ دْ سَ هِ لَقَ بِيَدِ
دٌ ا أَحَ وً فُ هُ كُ لَ نْ  لَمْ يَكُ ولَدْ وَ يُ لَمْ  لِدْ وَ يَ لَمْ  ي  الَّذِ  ، دُ مَ دٌالصَّ ا أَحَ وً فُ هُ كُ لَ نْ  لَمْ يَكُ ولَدْ وَ يُ لَمْ  لِدْ وَ يَ لَمْ  ي  الَّذِ  ، دُ مَ الصَّ

(رواه الرتمذي ٣٤٧٥، وقال األلباين صحيح رمحهم اهللا تعاىل).



ةً  ائَ امً مِ نيَ اسْ عِ تِسْ ةً وَ عَ : «إِنَّ هللاِ تِسْ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ ةَ ڤ: أَنَّ رَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ عَ
(متفق عليه). « نَّةَ لَ اجلَ خَ ا دَ اهَ صَ نْ أَحْ ا، مَ دً احِ إِالَّ وَ

ةَ  يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ ةَ عَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ عَ
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ـ  رسور القلب بمحبة اهللا.
ـ  اخلشية واهليبة واليقني والسكينة والطمأنينة.

ـ  الرضا والتوكل والدعاء واإلخالص.
ـ  التلذذ بالعبادة وخفتها.

☺اللهم وفقنا لطاعتك والعمل بسنة نبيك حممد ☺ إنك عىل كل يشء قدير، 

وباإلجابة جدير.
(انتهى من كتاب: التعبد باألسامء والصفات، وليد الودعان).

وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

{
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الليلة الثالثة:


احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
~ تعاىل: احلمد هللا الصبور الشكور العىل الكبري السميع  قال ابن القيم 
القدير الذي شملت قدرته كل خملوق وجرت مشيئته يف خلقه  العليم  البصري 
بتصاريف األمور وأسمعت دعوته لليوم املوعود أصحاب القبور قدر مقادير 
اخلالئق وآجاهلم وكتب آثارهم وأعامهلم وقسم بينهم معايشهم وأمواهلم وخلق 
القادر  القاهر  الغفور  العزيز  وهو  عمالً  أحسن  أهيم  ليبلوهم  واحلياة  املوت 
فكل عسري عليه يسري وهو املوىل النصري فنعم املوىل ونعم النصري يسبح له ما 
قدير هو  احلمد وهو عىل كل يشء  وله  امللك  له  السموات وما يف األرض  يف 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واهللا بام تعملون بصري خلق السموات 
ما ترسون وما  يعلم  املصري  واليه  فأحسن صوركم  باحلق وصوركم  واألرض 
تعلنون واهللا عليم بذات الصدور وأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال رشيك له، 
وأنه جل عن الشبيه والنظري وتعاىل عن الرشيك والظهري وتقدس عن تعطيل 
البصري  السميع  وهو  يشء  كمثله  فليس  املخلوقني  شبه  عن  تنزه  كام  امللحدين 

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.. (مقدمة كتاب عدة الصابرين).
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من مل يصرب نفسهُ عىل الصرب، كثر اعرتاضه وتسخطه عىل أقدار اهللا املؤملة 
ولقد ذكر الصرب يف القرآن ما يقارب ٩٢ مرة يف عدة مواضع، مما يدل عىل أمهيته: 

  6  5 * تارة عند املصائب قال تعاىل: نث0  1  2  3  4  
  D   C  B  A  @     ?  >  =  <   ;   :9  8  7
R  Q   P  ON  M  L  K  J  I  H   G     F  Eمث

[البقرة: ١٥٥-١٥٧].

نث¡   تعاىل:  قال  والدنيا  الدين  نوائب  عىل  االستعانة  عند  وتارة   *
¢  £¤  ¥  ¦  §  ¨   © مث   [البقرة: ٤٥].

(رواه مسلم ~٢٢٣). « يَاءٌ ُ ضِ ربْ الصَّ وقد قال الرسول ☺: «وَ
والبد لإلنسان من تعويد نفسه عىل الصرب ملا فيه من خريي الدنيا واآلخرة، 
سجن  «الدنيا  ☺ النبي  قال  كام  ألنه  واملنغصات  باملصائب  حمفوفة  والدنيا 

٢٩٥٦ من حديث أيب هريرة ڤ). (رواه مسلم ~ املؤمن»
والصرب من معامل العظمة والكامل، والناجحون يف احلياة هم الذين يقفون 
عىل األمور بتأين وتريث ومصابرة فالزرع ال ينبت ساعة البذر، وال ينضج ساعة 
تنى احلصاد املنشود واجلنني يظل يف  النبت، بل البد من املكث شهوراً حتى جيُ
السموات  أنه خلق   y اهللا  أعلمنا  يستوي خلقه، وقد  أمه شهوراً حتى  بطن 
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  E  D  C  B  A   @  ?واألرض يف ستة أيام قال تعاىل: نث
K  J   I  H  G  Fمث   [ق: ٣٨].

وما كان ليعجزه سبحانه وتعاىل، أن يقيمها يف طرفة عني أو أقل سبحانه أنه 
عىل كل يشءٍ قدير.

بنار  اكتوينا  نصابرهُ  مل  فإذا  الوجود،  يف  وسكون  حركة  لكل  البسٌ  مُ فالزمن 
اجلزع، ثم مل نُغري شيئاً من طبيعة األشياء التي تسري حتامً عىل قدر.



   Æ  Å  Ä   Ã  Â قال تعاىل: نث y ـ احلصول عىل معية اهللا
Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ مث   [البقرة: ١٥٣]. قال السعدي ~: أي: مع من كان 

عليهم  فهانت  وتسديده،  وتوفيقه،  بمعونته  وملكة  وصفة،  خلقاً،  هلم  الصرب 
املشاق واملكارة، وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة،  بذلك، 
وهذه معية خاصة، تقتيض حمبته ومعونته، ونرصه وقربه، وهذه [منقبة عظيمة] 

للصابرين. أ.. هـ.
   Ú  ÙØ  ×  Ö   Õ  Ô  Ó ـ مضاعفة أجر الصابرين قال تعاىل: نث
مث  ê   é   è   ç    æ    å   äã   â   á    àß   Þ   Ý   Ü   Û

[الزمر: ١٠].
  L  K  J  L  K نث ـ املؤمن عىل قدر صربه ينال الرفعة يف الدين قال تعاىل: نث 

T  S  R  QP  O  N  Mمث   [السجدة: ٢٤].
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نث ـ  سببٌ لدخول اجلنة قال تعاىل: نث Y  X  W  V  Uمث   [اإلنسان: ١٢].

Y  X  W   Vنث تعاىل:  قال  الصابرون  يناهلا إال  ـ خصال اخلري ال 
مث      e   d   c   b   a   `    _   ^    ]   \   [   Z

[القصص: ٨٠].

ـ إنه سبحانه أخرب انه إنام ينتفع بآياته ويتعظ هبا الصابر الشكور قال تعاىل: 
    ]  \  [  Z   Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O   N      M  L  نث

^   _مث   [لقامن: ٣١].

نث,   الثواب عىل صربه قال تعاىل:  أيوب بأحسن  أثنى عىل عبده  أنه  ـ 
-   .  /  0  1  32  4  5  76   8  9:  ;  >مث   [ص: ٤٤].

كامً عاماً عىل كل من مل يؤمن ومل يكن من  ـ أنه سبحانه حكم باخلرسان حُ
  ! نث انه ال رابح سواهم فقال تعاىل:  أهل احلق والصرب، وهذا يدل عىل 
  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "

[العرص: ١ ـ ٣]. /  0  1   مث  

نسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا الصرب واملصابرة عىل طاعته 
ويوفقنا ملرضاته.

وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

{
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 الليلة الرابعة:


احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
الصدقة من أعظم األعامل الصاحلة، ومن خري ما يقرب إىل اهللا تعاىل: إن 
(رواه  النفقة برهان عىل صحة اإليامن كام قاله ☺ يف احلديث: «الصدقة برهان»
وفيه  املال  حب  عىل  جبلت  التي  للنفس  خمالفة  البذل  يف  ألن   ،(٢٢٣  ~ مسلم 

التوكل عىل اهللا باستخالف املال املبذول.
وأمره  بالفقر  وعده  يف  للشيطان  االستجابة  من  حذر  عىل  املسلم  وليكن 

نث¤  ¥   تعاىل:  قال  الفواحش  أقبح  الصدقة وهذا من  باإلمساك عن 
³مث   ²   ±   °¯   ®   ¬   «   ª    ©¨   §   ¦

من  إمجاع  تعاىل: وهذا   ~ القيم  ابن  قال  الرزق.  هو  والفضل  [البقرة: ٢٦٨]. 
٣٧٥) ا..هـ. املفرسين ان الفحشاء هنا البخل (طريق اهلجرتني البن القيم ~

واعلم أن إمساك املال وعدم إنفاقه يف وجوه اخلري ناتج عن سوء الظن باهللا 
والعياذ باهللا.

صاحبها  لتصديق  دليل  ألهنا  صدقة  سميت  قالوا   :~ النووي  قال 
وصحة إيامنه، بظاهرة وباطنه.
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والرتدد يف النفقة دليل عىل ضعف اإليامن فإن (الصدقة برهان) واملال مال 
اهللا قال تعاىل: نث Q  P  O  N  M  Lمث   [النور: ٣٣]، والدنيا ال تدوم 
الذي  بيد وارثك، واملرء مسئول عن ماله  بيدك، وغداً  فاليوم مالك  عىل حال 
ولُ اهللاِ ☺: «الَ  سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ يِّ مِ لَ سْ ةَ األَ زَ نْ أَيبِ بَرْ ☺ينفقه، كام جاء يف احلديث:عَ

 ، لَ عَ هِ فِيمَ فَ مِ لْ نْ عِ عَ ، وَ نَاهُ فْ هِ فِيامَ أَ رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ تَّى يُسْ ةِ حَ يَامَ مَ القِ بْدٍ يَوْ ا عَ مَ دَ ولُ قَ تَزُ
ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ يِّ مِ لَ سْ ةَ األَ زَ نْ أَيبِ بَرْ ولُ اهللاِ ينفقه، كام جاء يف احلديث:عَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ يِّ مِ لَ سْ ةَ األَ زَ نْ أَيبِ بَرْ ينفقه، كام جاء يف احلديث:عَ

(رواه الرتمذي ~ « هُ بْالَ أَ هِ فِيمَ  مِ سْ نْ جِ عَ ، وَ هُ قَ نْفَ أَ فِيمَ  بَهُ وَ تَسَ يْنَ اكْ أَ الِهِ مِنْ  نْ مَ عَ وَ
لَ عَ هِ فِيمَ فَ مِ لْ نْ عِ عَ ، وَ نَاهُ فْ هِ فِيامَ أَ رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ تَّى يُسْ ةِ حَ يَامَ مَ القِ بْدٍ يَوْ ا عَ مَ دَ ولُ قَ لَتَزُ عَ هِ فِيمَ فَ مِ لْ نْ عِ عَ ، وَ نَاهُ فْ هِ فِيامَ أَ رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ تَّى يُسْ ةِ حَ يَامَ مَ القِ بْدٍ يَوْ ا عَ مَ دَ ولُ قَ تَزُ

، قال األلباين ~:حديث صحيح). يحٌ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ وقال حَ

ويتحر اإلنسان يف صدقته إخالص النية هللا تعاىل وابتغاء مرضاته، وبعض 
الناس يتصدق قاصداً بذلك الرياء والسمعة واملباهاة والتفاخر ليعرف بالصدقة 
والواجب احلذر من كل ما يشوب وحيبط األعامل نسأل اهللا العافية والسالمة. 
ىضَ  قْ لَ النَّاسِ يُ أَوَّ «إنَّ   :(١٩٠٥) ~ فقد ورد يف احلديث الذي رواه مسلم 
نَافِ  أَصْ مِنْ  اهُ  طَ أَعْ وَ يْهِ،  لَ عَ  
ىضَ  قْ لَ النَّاسِ يُ أَوَّ ىضَ «إنَّ  قْ لَ النَّاسِ يُ أَوَّ «إنَّ 

اهللاُ عَ  سَّ وَ لٌ  جُ رَ وَ منهم:  ثالثة.... وذكر  ةِ  يَامَ قِ الْ مَ  يَوْ
تُ مِنْ  كْ ا تَرَ : مَ الَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ امَ عَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ َ بِهِ فَ يتِ أُ هِ، فَ لِّ الِ كُ الْمَ
نَافِ  أَصْ مِنْ  اهُ  طَ أَعْ وَ يْهِ،  لَ عَ عَ   سَّ وَ لٌ  جُ رَ وَ منهم:  ثالثة.... وذكر  ةِ  يَامَ قِ الْ مَ  ثالثة...يَوْ ةِ  يَامَ قِ الْ مَ  يَوْ

 : الَ قَ لِيُ
تُ مِنْ  كْ ا تَرَ : مَ الَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ امَ عَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ َ بِهِ فَ يتِ أُ هِ، فَ لِّ الِ كُ تُ مِنْ الْمَ كْ ا تَرَ : مَ الَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ امَ عَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ َ بِهِ فَ يتِ أُ هِ، فَ لِّ الِ كُ الْمَ

لْتَ  عَ نَّكَ فَ لَكِ ، وَ بْتَ ذَ : كَ الَ ، قَ ا لَكَ تُ فِيهَ قْ نْفَ ا إِالَّ أَ قَ فِيهَ نْفَ ِبُّ أَنْ يُ بِيلٍ حتُ سَ
تُ مِنْ  كْ ا تَرَ : مَ الَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ امَ عَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ َ بِهِ فَ يتِ أُ هِ، فَ لِّ الِ كُ تُ مِنْ الْمَ كْ ا تَرَ : مَ الَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ امَ عَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ َ بِهِ فَ يتِ أُ هِ، فَ لِّ الِ كُ الْمَ

الَ قَ لِيُ
تُ مِنْ  كْ ا تَرَ : مَ الَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ امَ عَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ َ بِهِ فَ يتِ أُ هِ، فَ لِّ الِ كُ الْمَ

احلديث.
لْتَ  عَ نَّكَ فَ لَكِ ، وَ بْتَ ذَ : كَ الَ ، قَ ا لَكَ تُ فِيهَ قْ نْفَ ا إِالَّ أَ قَ فِيهَ نْفَ ِبُّ أَنْ يُ بِيلٍ حتُ لْتَ سَ عَ نَّكَ فَ لَكِ ، وَ بْتَ ذَ : كَ الَ ، قَ ا لَكَ تُ فِيهَ قْ نْفَ ا إِالَّ أَ قَ فِيهَ نْفَ ِبُّ أَنْ يُ بِيلٍ حتُ سَ

لْقِيَ يفِ النَّار»..  مَّ أُ هِ، ثُ هِ جْ ىلَ وَ بَ عَ حِ سُ رَ بِهِ فَ مِ مَّ أُ ، ثُ دْ قِيلَ قَ ، فَ ادٌ وَ وَ جَ هُ
لْتَ  عَ نَّكَ فَ لَكِ ، وَ بْتَ ذَ : كَ الَ ، قَ ا لَكَ تُ فِيهَ قْ نْفَ ا إِالَّ أَ قَ فِيهَ نْفَ ِبُّ أَنْ يُ بِيلٍ حتُ لْتَ سَ عَ نَّكَ فَ لَكِ ، وَ بْتَ ذَ : كَ الَ ، قَ ا لَكَ تُ فِيهَ قْ نْفَ ا إِالَّ أَ قَ فِيهَ نْفَ ِبُّ أَنْ يُ بِيلٍ حتُ سَ

 وحيرص املسلم عىل أن تكون الصدقة من كسب طيب، ويتحر املحتاجني، 
قال  استطاع  ما  اجليد  ينتقي  بل  النعم  أو  الطعام  من  الرديء  تقديم  يتعمد  وال 
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ے  ¡  ¢ مث    [البقرة: ٢٦٧].

وال يبطل اإلنسان صدقته باملن واألذ، ألن هذا يؤذي مشاعر املتصدق عليه 
نث  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²مث تعاىل:  قال  الصدقة  ويبطل 

قُ  دَّ يَتَصَ ي  الَّذِ ثَلُ  مَ «إِنَّامَ   :☺ اهللاِ  ولَ  سُ رَ قال  صدقته  يف  يرجع  وال   ،[٢٦٤ [البقرة: 
~(رواه مسلم ~١٦٢٢). « ئَهُ يْ لُ قَ أْكُ مَّ يَ ، ثُ لْبِ يَقِيءُ ثَلِ الْكَ مَ تِهِ، كَ قَ دَ ودُ يفِ صَ مَّ يَعُ ةٍ، ثُ قَ دَ بِصَ

قُ  دَّ يَتَصَ ي  الَّذِ ثَلُ  مَ «إِنَّامَ  اهللاِ  ولَ  سُ رَ قال  صدقته  يف  يرجع  وال  اهللاِ ،  ولَ  سُ رَ قال  صدقته  يف  يرجع  وال   ،

فهذا تشبيه يف غاية التنفري من الرجوع يف الصدقة، والواجب عىل املتصدق أن 
خيرج صدقته بسامحة نفس وأال يعود يف صدقته مهام كانت األسباب. قال ابن القيم 
~: «ومن هدي النبي ☺ يف الصدقة أنه كان إذا عرض له حمتاج آثره عىل نفسه، 

عطائه  أصناف  يف  ـ  والسالم  الصالة  عليه  ـ  ينوع  وكان  بلباسه  وتارة  بطعامه  تارة 
وصدقته، فتارة باهلبة وتارة بالصدقة وتارة باهلدية وتارة برشاء ثم يعطي البائع الثمن 
والسلعة مجيعاً، كام فعل ببعري جابر ڤ يف احلديث املتفق عليه» (زاد املعاد٢١/٢ـ٢٢).

الصدقة، وآثروا عىل  ـ رضوان اهللا عليهم ـ حرصوا عىل  الصحابة  وكذلك 
أنفسهم مع ما هبم من اخلصاصة فقد كان احدهم خيرج إىل السوق، فيحمل عىل 
: الَ ظهره باألجرة ليكتسب ما يتصدق به فقد ورد عن أيب مسعود ڤ عنه قال، قَ

يبُ  يُصِ ، فَ امِلُ يُحَ ، فَ وقِ نَا إِىلَ السُّ دُ قَ أَحَ لَ ةِ، انْطَ قَ دَ نَا بِالصَّ رَ ا أَمَ ☺ إِذَ ولُ اهللاِ سُ اهللاِ«كان رَ
(رواه البخاري ~٢٢٧٣). « هُ سَ اهُ إِالَّ نَفْ ا تَرَ  «مَ

يبُ  يُصِ ، فَ امِلُ يُحَ ، فَ وقِ نَا إِىلَ السُّ دُ قَ أَحَ لَ ةِ، انْطَ قَ دَ نَا بِالصَّ رَ ا أَمَ يبُ  إِذَ يُصِ ، فَ امِلُ يُحَ ، فَ وقِ نَا إِىلَ السُّ دُ قَ أَحَ لَ ةِ، انْطَ قَ دَ نَا بِالصَّ رَ ا أَمَ  إِذَ
: الَ » قَ ةَ أَلْفٍ ِائَ مْ ملَ هِ ضِ إِنَّ لِبَعْ ، وَ املُدَّ

يبُ  يُصِ ، فَ امِلُ يُحَ ، فَ وقِ نَا إِىلَ السُّ دُ قَ أَحَ لَ ةِ، انْطَ قَ دَ نَا بِالصَّ رَ ا أَمَ يبُ  إِذَ يُصِ ، فَ امِلُ يُحَ ، فَ وقِ نَا إِىلَ السُّ دُ قَ أَحَ لَ ةِ، انْطَ قَ دَ نَا بِالصَّ رَ ا أَمَ  إِذَ

فيحامل: أي يطلب أن حيمل باألجرة.

{
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الليلة اخلامسة:


احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
املعروف واإلحسان شيئاً عجيباً يف  ~: (للصدقة وفعل  القيم  ابن  قال 
الناس صدراً وأطيبهم  فالكريم واملحسن أرشح  القلب؛  الصدر وراحة  رشح 
صدراً،  الناس  أضيق  إحسان  منه  ليس  الذي  والبخيل   ، قلباً وأنعمهم  نفساً،؟ 
وانكدهم عيشاً، وأعظمهم مهاً، وهلذا فقد كان نبينا حممد ☺ يف ذروة الكامل 

من رشح الصدر، ورفع الذكر، ورفع الوزر) (زاد املعاد ٢٠/٢).
وقال أيضاً: (فان للصدقة تأثرياً عجيباً يف دفع أنواع البالء، ولو كانت من 
فاجر أو من ظامل بل من كافر فإن اهللا تعاىل يدفع هبا عنه من البالء، وهذا أمر 
ألهنم  به  مقرون  كلهم  األرض  وأهل  وعامتهم  خاصتهم  الناس،  عند  معلوم 

جربوه) (الوابل الصيب ٦٩).



لَّ إال ظله.. وذكر منهم:  مَ الَ ظِ هِ يَوْ لِّ مُ اهللاُ يفِ ظِ هُ لُّ ظِ ةٌ يُ بْعَ قال النبي ☺: «سَ
(متفق عليه). « هُ ينُ نْفِقُ يَمِ ا تُ هُ مَ لُ امَ مَ شِ لَ تَّى الَ تَعْ ا حَ اهَ فَ أَخْ ةٍ فَ قَ دَ قَ بِصَ دَّ لٌ تَصَ جُ رَ وَ

لَّ إال ظله.. وذكر  مَ الَ ظِ هِ يَوْ لِّ لَّ إال ظله..  يفِ ظِ مَ الَ ظِ هِ يَوْ لِّ مُ  يفِ ظِ هُ لُّ ظِ ةٌ يُ بْعَ مُ «سَ هُ لُّ ظِ ةٌ يُ بْعَ «سَ قال النبي 
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ا  َ أَهنَّ ڤ  ةَ  ائِشَ نْ عَ بالصدقة يندفع عذاب اهللا تعاىل فقد ورد يف احلديث عَ
ولُ اهللاِ ☺ بِالنَّاس..  سُ ىلَّ رَ ☺، فَصَ ولِ اهللاِ ☺ سُ دِ رَ هْ سُ يفِ عَ مْ تِ الشَّ فَ سَ : خَ الَتْ ☺قَ

دٍ  تِ أَحَ وْ انِ لِمَ فَ سِ ْ تَانِ مِنْ آيَاتِ اهللاِ، الَ خيَ رَ آيَ مَ القَ سَ وَ مْ «إِنَّ الشَّ
اس..  بِالنَّاس..  ولِ اهللاِ  سُ دِ رَ هْ سُ يفِ عَ مْ تِ الشَّ فَ سَ : خَ الَتْ ولِ اهللاِ قَ سُ دِ رَ هْ سُ يفِ عَ مْ تِ الشَّ فَ سَ : خَ الَتْ قَ

 : الَ مَّ قَ احلديث ثُ
ولِ اهللاِ  سُ دِ رَ هْ سُ يفِ عَ مْ تِ الشَّ فَ سَ : خَ الَتْ ولِ اهللاِ قَ سُ دِ رَ هْ سُ يفِ عَ مْ تِ الشَّ فَ سَ : خَ الَتْ قَ

(متفق عليه). وا» قُ دَّ تَصَ وا وَ لُّ صَ وا وَ ُ ربِّ كَ وا اهللاَ، وَ عُ ادْ ، فَ لِكَ مْ ذَ تُ يْ أَ ا رَ إِذَ اتِهِ، فَ يَ َ الَ حلِ وَ
دٍ  تِ أَحَ وْ انِ لِمَ فَ سِ ْ تَانِ مِنْ آيَاتِ اهللاِ، الَ خيَ رَ آيَ مَ القَ سَ وَ مْ دٍ «إِنَّ الشَّ تِ أَحَ وْ انِ لِمَ فَ سِ ْ تَانِ مِنْ آيَاتِ اهللاِ، الَ خيَ رَ آيَ مَ القَ سَ وَ مْ : «إِنَّ الشَّ الَ مَّ قَ احلديث ثُ

ا  بِيُّ ☺: «مَ الَ النَّ : قَ الَ ، قَ اتِمٍ يِّ بْنِ حَ دِ نْ عَ ☺: عَ y تقى عذاب اهللا بالصدقة يُ
رُ  نْظُ مَّ يَ ، ثُ انٌ َ مجُ رْ هُ تُ نَ يْ بَ َ اهللاِ وَ ةِ، لَيْسَ بَنيْ يَامَ مَ القِ هُ اهللاُ يَوْ مُ لِّ كَ يُ سَ دٍ إِالَّ وَ مْ مِنْ أَحَ نْكُ مِ

بِيُّ  الَ النَّ : قَ الَ ، قَ اتِمٍ يِّ بْنِ حَ دِ نْ عَ بِيُّ : عَ الَ النَّ : قَ الَ ، قَ اتِمٍ يِّ بْنِ حَ دِ نْ عَ : عَ

تَّقِيَ  مْ أَنْ يَ نْكُ اعَ مِ تَطَ نِ اسْ مَ ، فَ هُ النَّارُ بِلُ قْ تَ تَسْ هِ فَ يْ َ يَدَ رُ بَنيْ نْظُ مَّ يَ ، ثُ هُ امَ دَّ ئًا قُ يْ  شَ الَ يَرَ فَ
رُ  نْظُ مَّ يَ ، ثُ انٌ َ مجُ رْ هُ تُ نَ يْ بَ َ اهللاِ وَ ةِ، لَيْسَ بَنيْ يَامَ مَ القِ هُ اهللاُ يَوْ مُ لِّ كَ يُ سَ دٍ إِالَّ وَ مْ مِنْ أَحَ نْكُ رُ مِ نْظُ مَّ يَ ، ثُ انٌ َ مجُ رْ هُ تُ نَ يْ بَ َ اهللاِ وَ ةِ، لَيْسَ بَنيْ يَامَ مَ القِ هُ اهللاُ يَوْ مُ لِّ كَ يُ سَ دٍ إِالَّ وَ مْ مِنْ أَحَ نْكُ مِ

ةٍ» (متفق عليه). ْرَ قِّ متَ لَوْ بِشِ ارَ وَ النَّ
تَّقِيَ  مْ أَنْ يَ نْكُ اعَ مِ تَطَ نِ اسْ مَ ، فَ هُ النَّارُ بِلُ قْ تَ تَسْ هِ فَ يْ َ يَدَ رُ بَنيْ نْظُ مَّ يَ ، ثُ هُ امَ دَّ ئًا قُ يْ  شَ الَ يَرَ تَّقِيَ فَ مْ أَنْ يَ نْكُ اعَ مِ تَطَ نِ اسْ مَ ، فَ هُ النَّارُ بِلُ قْ تَ تَسْ هِ فَ يْ َ يَدَ رُ بَنيْ نْظُ مَّ يَ ، ثُ هُ امَ دَّ ئًا قُ يْ  شَ الَ يَرَ فَ

الصدقة من أعظم األسباب بعد عون اهللا y للعبد عىل الطاعة وتيسريها 
له قال تعاىل: نثz  y  x  w  }  |  {  ~   ے  ¡  ¢  £  

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  مث    [الليل: ٥ ـ ١٠].

¯مث    ®   ¬ نث  تعاىل:  قال  العطية:  يف  املن  من  احلبيب  أخي  واحذر 
[املدثر: ٦].  أي: ال متنن عىل الناس بام أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية، 
إىل  أحسن  بل  املنة،  بإحسانك  عليهم  الفضل  لك   وتر املنة،  بتلك  فتتكثر 
الناس مهام أمكنك، وانس عندهم إحسانك، وال تطلب أجره إال من اهللا تعاىل 
واجعل من أحسنت إليه وغريه عىل حد سواء (تفسري السعدي ~) ومما جيب 
مماته  بعد  ونفعه  مماته جيري خريه  بعد  وقفاً  له  يوقف  أن  املسلم  عليه  أن حيرص 
والوقف جماالته متنوعه: كرعاية الفقراء واأليتام، واألرامل، واألرس واملرىض

واملستشفيات،  املساجد  وعامرة  املوتى،  وتكفني  الزواج،  يف  الراغبني  وإعانة 
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وتوفري األجهزة اخلاصة للمرىض واألدوية وغريها.
عليه  يطرق  لطارق  يتلهف  واملسكني  حمتاج  الفقري  أن  تذكر  اخلتام:  ويف 
بابه ويناوله ما تيرس يف يده، ونحن بحاجة ماسة إىل ثواب الصدقة وأجر الرب 
دنيوية  وحاجتنا  دنيوية،  فحاجته  األبصار  فيه  تشخص  يوم  إىل  واإلحسان 
وأخروية ونحن اآلن وهللا احلمد واملنة منه سبحانه وتعاىل نعيش يف رغد عيش، 
ونعم عظيمة ال تعد وال حتىص. وعىل املرء أن يستغل حياته قبل مماته.. (انتهى من 

كتاب: حتفة املودود بفضل الصدقة واجلود، الشيخ عبدالرمحن الدهامي). 

وينبغي علينا تعليم أوالدنا النفقة والبذل واإلحسان وتشجيعهم عىل ذلك 
كأن توضع (حصالة نقود) جيمع فيها النقود ومن ثم تفتح بعد فرتة من الزمن 
ويبذل جزء منها للفقراء واملساكني، وكذلك وقت إخراج زكاة الفطر، ونحو 

ذلك.
أنفسنا  شح  يقينا  أن  الكريم  العرش  رب  العظيم  اهللا  نسأل  التوفيق،  وباهللا 
عباده  من  وجيعلنا  املساكني،  وحب  املنكرات  وترك  اخلريات  لفعل  ويوفقنا 

الشاكرين والذاكرين.
وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

{
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الليلة السادسة:
 

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
هِ فِيامَ  رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ تَّى يُسْ ةِ حَ يَامَ مَ القِ بْدٍ يَوْ ا عَ مَ دَ ولُ قَ ولُ اهللاِ ☺: «الَ تَزُ سُ الَ رَ ☺قَ

هِ  مِ سْ نْ جِ عَ ، وَ هُ قَ نْفَ فِيمَ أَ بَهُ وَ تَسَ يْنَ اكْ الِهِ مِنْ أَ نْ مَ عَ ، وَ لَ عَ هِ فِيمَ فَ مِ لْ نْ عِ عَ ، وَ نَاهُ فْ أَ
هِ فِيامَ  رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ تَّى يُسْ ةِ حَ يَامَ مَ القِ بْدٍ يَوْ ا عَ مَ دَ ولُ قَ هِ فِيامَ «الَ تَزُ رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ تَّى يُسْ ةِ حَ يَامَ مَ القِ بْدٍ يَوْ ا عَ مَ دَ ولُ قَ «الَ تَزُ

يحٌ وصححه األلباين رمحهام اهللا). حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ (رواه الرتمذي٢٤١٧وقال: حَ « هُ بْالَ فِيمَ أَ
هِ  مِ سْ نْ جِ عَ ، وَ هُ قَ نْفَ فِيمَ أَ بَهُ وَ تَسَ يْنَ اكْ الِهِ مِنْ أَ نْ مَ عَ ، وَ لَ عَ هِ فِيمَ فَ مِ لْ نْ عِ عَ ، وَ نَاهُ فْ هِ أَ مِ سْ نْ جِ عَ ، وَ هُ قَ نْفَ فِيمَ أَ بَهُ وَ تَسَ يْنَ اكْ الِهِ مِنْ أَ نْ مَ عَ ، وَ لَ عَ هِ فِيمَ فَ مِ لْ نْ عِ عَ ، وَ نَاهُ فْ أَ

أيام متر مر السحاب؛ وعىل املسلم  تُقىض.. وهي  األعامر تطو واملراحل 
العاقل أن يستثمر أيام عمره بام يقربه اىل ربه y ومن فضل اهللا ودالئل توفيقه؛ 
جهدٍ  من  واالستجامم  العمل  يف  عمره  من  ساعة  كل  استغالل  الرجل  يلهم  أن 

  T   S   R    Q   P   O   N   M نث  تعاىل:  قال  آخر  جلهدٍ  استعداداً 
Y   X   W  V  U مث    [القصص: ٧٣].

قال العالمة السعدي ~ تعاىل: (هذا امتنان من اهللا عىل عباده، يدعوهم 
ليبتغوا  النهار  رمحته  من  هلم  جعل  أنه  وحقه،  بعبوديته  والقيام  شكره،  إىل  به 
من فضل اهللا، وينترشوا لطلب أرزاقهم ومعايشهم يف ضيائه، والليل ليهدئوا 
ويسكنوا فيه، وتسرتيح أبداهنم وأنفسهم من تعب الترصف يف النهار، فهذا من 

فضله ورمحته بعباده). ا..هـ.
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أيامهم  وترصم  أوقاهتم  بضياع  يبالون  ال  الناس  بعض  أن  املؤسف  ومن 
القريب معهم واآلن حتت الرتاب  من تأمل وتفكر بمن حوهلم كانوا باألمس 
وحدهم فاعمل لدارٍ غداً أنت ساكنها وتزود من الصاحلات ما يقربك إىل رب 

األرباب والسموات..!!
 أخي احلبيب: إنام فضل العقل بتأمل العواقب؛ فأما قليل العقل فانه ير *

احلال احلارضة؛ وال ينظر إىل عاقبتها 
~: ما خطوت منذ أربعني سنة خطوة لغري اهللا  الفضل  يقول حممد بن 

y.. [جامع العلوم واحلكم ص٩٣٠].

متر أيامنا وتنقص أعامرنا ونحن ال نزال يف غفلتنا. قال أبو سليامن الداراين 
~:من كان يومه مثل أمسه فهو يف نقصان.

قال الرسي ~: يا معرش الشباب! جدوا قبل أن تبلغوا مبلغي؛ فتضعفوا؛ 
وتقرصوا كام قرصت.

* أخي احلبيب: حاسب نفسك وانظر ماذا يشغل فكرك يف هذه الدنيا... 
السموات  عرضها  جنة  أم  الدنيا  حطام  أهي  هي..؟  ما  وطموحاتك  آمالك 
واألرض؟ وانظر ماذا هيمك من أمر. أهو لآلخرة أم الدنيا قال بعض احلكامء: 
(عجبت ممن حيزن عىل نقصان ماله وال حيزن عىل فناء عمره! وعجبت ممن الدنيا 
مولية عنه واآلخرة مقبلة إليه، يشتغل باملدبرة ويعرض عن املقبلة) (موسوعة ابن 

أيب الدنيا ٢/٥٤٦).
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* أخواين: ترصمت األعوام عام بعد عام، وأنتم يف غفلتكم ساهون نيام، 
أما تشاهدون مواقع املنايا، وحلول اآلفات والرزايا. وكيف فاز وافلح املتقون؟ 
 تطو يشءٍ  أي  عىل  شعري  ليت  فيا  املفرطون  املبطلون  وخرس  خاب  وكيف 

حى هبا اآلثام، أم عىل ضدها. صحائف، أعىل أعامل صاحلة وتوبةً نصوح متُ
 فليتب اجلاين إىل ربه، فالعمل باخلتام. فاتقوا اهللا عباد اهللا واستدركوا عمراً 
ضيعتم أوله، فإن بقية عمر املؤمن ال قيمة له، فرحم اهللا عبداً اغتنم أيام القوة 
والشباب، وأرسع بالتوبة واإلنابة قبل طي الكتاب. وأخذ نصيباً من الباقيات 
الصاحلات قبل أن يتمنى ساعة واحدة من ساعات احلياة. أين من كان قبلكم يف 
األوقات املاضية؛ أما وافتهم املنايا وقضت عليهم القاضية.. [موارد الظمآن ٤١٤/٢

الشيخ:عبدالعزيز السلامن ~].

قال األخطل:
      

      

      
 

حليته،  قبل  رأسه  شابَ  قد  أحدمها  مرازبته،  من  رجلني  إىل   كرس نظر 
واآلخر قد شابت حليته قبل رأسه، فأراد ان يعرف جوابَ كلّ واحد منهام عن 
ك قبل حليتك؟ قال: ألنّ شعر رأيس  حاله تلك. فقال ألحدمها: مل شاب رأسُ
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لق قبل شعر حليتي، والكبري يشيبُ قبل الصغري. وقال لآلخر: مل شابت حليتك  خُ
در موضع اهلم والغم. قبل رأسك؟ قال: ألهنا أقربُ إىل الصّ

قال الشيخ ابن عثيمني ~: ينبغي لإلنسان كلام طال به العمر، أن يكثر 
من األعامل الصاحلة كام أنه ينبغي للشباب أيضاً أن يكثر من األعامل الصاحلة 
ألن اإلنسان ال يدري متى يموت، قد يموت يف شبابه، وقد يؤخر موته، لكن 
ال شك أن من تقدم به السن فهو أقرب إىل املوت من الشاب، النه أهنى العمر. 
وقال الواجب عىل اإلنسان أن حيرص يف آخر عمره عىل اإلكثار من طاعة اهللا، 

وال سيام ما أوجب اهللا عليه.
  Aنث  A  A  :☺ حممداً  لنبيه  تعاىل  اهللا  قال  كام  واحلمد  االستغفار  من  يكثر  وأن 
  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B
السورة  هذه   ،[٣ ـ   ١ [النرص:  مث      V   U     T   SR    Q   P   O
☺يقال أهنا آخر سورة نزلت عىل النبي ☺. ا..هـ  [ رشح رياض الصاحلني ١٣٩/٢ـ١٤٠].

طال  ممن  اللهم  واجعلنا  عبادتك،  وحسن  وشكرك  ذكرك  عىل  أعنا  اللهم 
عمره وحسن عمله واجعل آخر كالمنا من الدنيا: «ال إله إال اهللا وعليه التكالن 

وال حول لنا وال قوة إال باهللا».
وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني..

{
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الليلة السابعة:


احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
☺قال ☺: «مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى 

منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر» (أخرجه البخاري ٦٠١١، ومسلم ٢٥٨٦
رمحهم اهللا تعاىل).

األنبياء والصديقني والصاحلني هبا  (إن مكارم األخالق صفة من صفات 
تنال الدرجات وترفع املقامات وتثمر التحاب والتآلف وضدها يثمر التباغض 
والتحاسد والتدابر، وتطييب النفوس املنكرسة وجرب خواطر أهل االبتالء من 
وخلق  رفيع  إسالمي  أدب  إذاً  فهو  املسلمني  بني  واملحبة  األلفة  أسباب  أعظم 
عظيم ال يتخلق به إال أصحاب النفوس النبيلة وهو عبادة جليلة بل إن بعض 
ومن   :~ االصبهاين  إسامعيل  قال  كام  االعتقاد  أبواب  يف  ذكروه  العلامء 
مذهب أهل السنة مواساة الضعفاء والشفقة عىل خلق اهللا) (من كتاب: احلجة يف بيان 

املحجه٥٧٠/٢).

نَّة يعرفون احلق ويرمحون اخللق ويريدون هلم اخلري واهلد ولذا  السُ فأهل 
كانوا أوسع الناس رمحة وأعظمهم شفقة وأصدقهم نصحاً.
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اعتنى اإلسالم هبذا اخللق غاية االعتناء بل رشع لذلك أحكاماً عديدة يف 
مناسبات متعددة فمن ذلك:

ـ استحباب التعزية ألهل امليت لتسليتهم ومواساهتم وتصبريهم وتطييب 
خواطرهم عىل فقد ميتهم

ـ ورشع للمطلقة غري املدخول هبا نصف املهر، تطييباً خلاطرها وجرباً لكرس 
  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯نث تعاىل:   لقوله  نفسها 

[البقرة: ٢٣٧].  º  «  ¼مث  
ـ وكذلك جاء الرشع بإقرار الديه يف القتل اخلطأ جلرب نفوس أهل املجني 

عليه وتطييباً خلواطرهم.
ق وبيان فضله، فقد كان من أوائل التوجيهات الربانية  لُ ولتأكيد أمهية هذا اخلُ
للرسول ☺ يف بداية رسالته مواساة من حيتاج اىل مواساة وتطييب خاطره قال 
نثتعاىل: نثn  m  l  k  j  i   h    g  f  مث   [الضحى: ٩ ـ ١٠]، أي: كام كنت 

يتيامً يا حممد فآواك اهللا فال تقهر اليتيم وال تذله بل طيب خاطره. (انتهى من كتاب 
تطييب اخلواطر، للشيخ: حممد املنجد).

الذين  ومن  للرش،  مغاليق  للخري  مفاتيح  كنا،  أينام  مباركني  أجعلنا  اللهم 
استعملتهم لطاعتك وتقديم العون والنفع للمسلمني

وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.. 
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الليلة الثامنة:




احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B     A  @ قال تعاىل: نث
ZY  X  W  V  U  T  S   RQ  P    O  N  ]  \  [  ^ مث   [التحريم: ٣].

  N  M نث ~: «ما استقىص كريم قط»، قال اهللا تعاىل:  وقال احلسن 
Q  P    Oمث    [تفسري القرطبي ١٨/ص١٨٨]. 

واملتغافل عن أخطاء وعيوب الناس، يدل عىل حسن خلقه وكامل عقله، ألنه 
قَ راحة يف نفسه،  زِ بذلك يرتاح من تتبع الزالت والسقطات ويكون من حتىلّ به رُ
وما  التغافل»،  «أدب  هو:  ذلكم  حوله؛  ممن  حمبوباً  وعاش  صدره،  يف  وسالمة 
قَ راحة يف نفسه،  زِ قَبذلك يرتاح من تتبع الزالت والسقطات ويكون من حتىلّ به رُ زِ بذلك يرتاح من تتبع الزالت والسقطات ويكون من حتىلّ به رُ

أدراكم ما التغافل؟قال سفيان الثوري ~: «وما زال التغافل من فعل الكرام».
والتغافل: هو أن يقصد اإلنسان للغفلة، مع العلم واإلدراك ملا يتغافل عنه؛ 

عاً عن سفاسف األمور. ماً وترفُّ تكرُّ
هو أن يقصد اإلنسان للغفلة، 

ن حوله، مع أنه مدركٌ هلا، عاملٌ  فاملتغافل يتعمد الغفلة عن أخطاء وعيوب مَ
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يتغافل عنها كأنه مل يعلم هبا؛ لكرم خلقه، وكام قال احلسن البرصي  هبا؛ لكنه 
~: «ما استقىص كريم قط!». وقال اإلمام أمحد ~: «تسعة أعشار حسن 

اخللق يف التغافل». وليس التغافل عن الزالت دليالً عىل غباء صاحبه وسذاجته؛ 
، ثلثه الفطنة، وثلثاه  بل هو العقل واحلكمة، كام قال معاوية ڤ: «العقلُ مكيالٌ
قٌ بني  رْ التغافل». وقال الشافعي ~: «الكيّس العاقل هو الفطن املتغافل». ففَ

أن تقصد الغفلة وبني الغباء، فاألول حممود، والثاين مذموم:
      

           

ومن تتبع سري العظامء وجد أن من أعظم صفاهتم التغافل، قال ابن األثري 
ا عىل ما يكره، كثري التغافل عن  بورً متحدثًا عن صالح الدين األيويب: «وكان صَ
ذنوب أصحابه، يسمع من أحدهم ما يكره، وال يُعلمه بذلك، وال يتغري عليه».
هذه هي أخالق العظامء، وهذا رس عظمتهم؛ وهلذا قال جعفر الصادق ~:

موا أقدراكم بالتغافل». «عظّ
من أعظم فوائد التغافل أنه يكسب صاحبه راحة يف من أعظم فوائد التغافل أنه يكسب صاحبه راحة يف ومن أعظم فوائد التغافل أنه يكسب صاحبه راحة يف نفسه؛ ولقد أعطانا 
رسولنا ☺ مثاالً عظيامً عىل ذلك، كام يف احلديث: أن املرشكني كانوا يسبون 
☺ ألصحابه: «أال تعجبون كيف يرصف اهللا  ☺، فيقول رسول اهللا  النبي 
اً، ويلعنون مذمماً، وأنا حممد!» (رواه  مَ مَّ ذَ عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مُ
٣٥٣٣)، مع أنه يعلم ☺ أهنم إنام قصدوه؛ أما الذي يقف عند كل  البخاري ~
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كلمة، ويرد عىل كل خطأ، وحياسب عىل كل صغرية وكبرية، فهو أكثر الناس 
شقاء، وأشدهم نكداً.

بني  وقع  كم  التغافل!  عدم  سببها  كان  املجتمع  يف  وقعت  مشاكل  من  كم 
الزوجني أو بني األقارب واألصحاب من مشاكل كان سببها تقيص بعضهم عىل 
بعض وتتبع األخطاء والبحث عن املقاصد! ولو أهنم رزقوا التغافل لزال عنهم 

اً كثرياً». رش كثري، كام قال األعمش ~: «التغافل يطفئ رشّ
واملشاكل  اخلالفات  من  كثري  اليومية!  حياتنا  يف  التغافل  إىل  بحاجة  نحن  فكم 
التي تقع بني الزوجني سببها أن الزوج يعاتب زوجته عىل خطأ والزوجة كذلك تتتبع 
زالت زوجها وتتصيد عليه اهلفوات، وكثري من حاالت الطالق كان هذا سببها.

ً منهم تغافل عن زالت صاحبه وغض طرفه عن هفواته الستدامت  ولو أن كالّ
هلم العرشة، وبقيت بينهم املودة؛ لكنهم حني فقدوا التغافل حصل ما حصل. كم 
نحن بحاجة إىل التغافل مع أوالدنا وغض الطرف عن أخطائهم! خصوصاً ما يقع 
منهم عفويا ومل يكن متكرراً، ولنعلم أنه ليس من احلكمة أن نشعر أوالدنا أننا نعلم 
عنهم كل صغرية وكبرية، وليس من العقل أن نحاسبهم عىل كل دقيق وجليل؛ ألن 
ذلك يكون سبباً يف حتطيم شخصياهتم واكتساهبم عادات سيئة كالعناد والكذب، 
أنه  ولو  له؛  وفقد حمبتهم  أوالده  قلوب  من  األب  هيبة  لزوال  ذلك سبب  إن  بل 

تغافل عن بعض زالهتم وجتاوز عن كثري من أخطائهم لسلم من ذلك كله.
كم نحتاج للتغافل مع أصحابنا فال نحاسبهم عىل كل كلمة خرجت منهم، 
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وال نحيص عليهم كل فعل صدر عنهم؛ ألننا إن فعلنا ذلك فقدنا حمبتهم وزالت 
هم». مْ لك ودّ عنا أخوهتم، وقد قيل: «تناسَ مساوئ اإلخوان يدُ

فلم يكنـ  عليه الصالة والسالمـ  يتتبع زالت أصحابه أو يبحث عن أخطائهم؛ 
بل كان ينهى عن التجسس وعن تتبع العورات وتفسري املقاصد، فالذي يتغافل عن 
الزالت يعيش حمباً ملن حوله، حمبوباً منهم، سليم الصدر من األحقاد واإلضغان؛ 
وهلذا كانت العافية كلها يف التغافل. قيل لإلمام أمحد ~: «العافية عرشة أجزاء، 

تسعة منها يف التغافل». فقال: «العافية عرشة أجزاء، كلها يف التغافل».
بالتغافل»،  الدنيا ال جتوز إال  أكثر أمور  وقد قال بعض احلكامء: «وجدت 

ومن طبيعة الناس أهنم جبلوا عىل حمبة من يغض الطرف عن هفواهتم. 
وأعظم التغافل ـ أهيا األحبة ـ أن يتغافل اإلنسان عام ال يعنيه، كام قال بعض 
» وليس معنى ذلك  احلكامء: «ال يكون املرء عاقالً حتى يكون عام ال يعنيه غافالً
 ِ «هللاِ  : الَ ؟ قَ َنْ ملِ لْنَا:  قُ  « ةُ يحَ ينُ النَّصِ «الدِّ  :☺ أال يقوم بالنصيحة فقد قال النبي 

» (رواه مسلم ~ ٩٥). مْ تِهِ امَّ عَ ينَ وَ لِمِ سْ ةِ الْمُ ئِمَّ َ ألِ ولِهِ وَ سُ لِرَ ابِهِ وَ تَ لِكِ وَ
« ةُ يحَ ينُ النَّصِ «الدِّ

ربنا ال جتعل يف قلوبنا غالً للذين أمنوا واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني..
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل وصحبه أمجعني.

{
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الليلة التاسعة:
/  0  1/  0  1  /  0  1مث نث

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
إن للدعاء منزله عظيمة يف اإلسالم، فهو من أعظم العبادات، ألنه يظهر حاجة 
اإلنسان لربه سبحانه وتعاىل يف جلب النفع ودفع الرض، وعىل قدر معرفة اإلنسان 
بربه يذل ويفتقر إليه يف مجيع أموره، وأنه اليملك لنفسه حوالً والقوة؛ ولو تأمل 
املسلم يف عباداته جيد أن الدعاء تشرتك فيه غالب العبادات ملا له من أمهيه عند عالم 

الغيوب فقد قال تعاىل: نث-  .  /  0  21   3   4  5  6  
~: هذا من لطفه  [غافر: ٦٠]، قال السعدي  7  8  9  :مث   
بعباده، ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إىل ما فيه صالح دينهم ودنياهم، وأمرهم 

بدعائه، دعاء العبادة، ودعاء املسألة، ووعدهم أن يستجيب هلم.
وتأمل يا أخي احلبيب: من يغفر الذنوب؟ ومن يشفي املريض؟ ومن يكشف

الرض والبالء؟ من ينزل املطر بعدما جتدب األرض؟ ومن يرزق الذرية وجيعل 
البعض عقيامً؟ من يدخل الناس اجلنة والنار؟ من عنده خزائن السموات واألرض؟ 

قِي؟. د ويُشْ عِ من الذي يقول لليشء كن فيكون؟ من يعز ويذل؟ من يُسْ
إنه اهللا y وتقدست أسامؤه هو الذي يدعى وحدهُ ال رشيك له وهو عىل 
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كل يشء قدير؛ فليتوجه إليه املرء بكل قلبه، وكل أحاسيسه ومشاعره وعواطفه؛ 
فهو الرب العظيم الرءوف الرحيم؛ وأنت العبد الفقري الذي يمرض ويموت، 
وينبغي لإلنسان أن حيرض قلبه وفكره أثناء الدعاء؛ وال يدعو بلسانه وقلبه غري 
حارض؛ وال يعتدي يف الدعاء مثل أن يقول ألفاظ رشكية أو بدعية ونحو ذلك.



*  جتنب السجع فقد كان السلف الصالح يكرهون السجع يف الدعاء للحديث 
ولَ اهللاِ ☺ سُ تُ رَ دْ هِ إِينِّ عَ ، فَ نِبْهُ تَ اجْ اءِ فَ عَ عَ مِنَ الدُّ جْ رِ السَّ انْظُ «فَ

*  جتنب السجع فقد كان السلف الصالح يكرهون السجع يف الدعاء للحديث 
عن ابن عباس ڤ:

.(٦٣٣٧ تِنَاب) (رواه البخاري ~ جْ لِكَ االِ ونَ إِالَّ ذَ لُ عَ نِي الَ يَفْ لِكَ يَعْ ونَ إِالَّ ذَ لُ عَ ابَهُ الَ يَفْ حَ أَصْ وَ
ولَ اهللاِ  سُ تُ رَ دْ هِ إِينِّ عَ ، فَ نِبْهُ تَ اجْ اءِ فَ عَ عَ مِنَ الدُّ جْ رِ السَّ انْظُ ولَ اهللاِ «فَ سُ تُ رَ دْ هِ إِينِّ عَ ، فَ نِبْهُ تَ اجْ اءِ فَ عَ عَ مِنَ الدُّ جْ رِ السَّ انْظُ «فَ

(رواه 

* أال يقترص يف دعائه عىل طلب الدنيا فقط؛ بل يدعو خريي الدنيا واآلخرة 
  r  q  p  o  nعىل ذلك بقوله: نث y وقد عاب اهللا
z  y  xw  v  u  t      s   }  |  {  ~  ے  ¡  
¢  £  ¤  ¥  ¦   § مث   [البقرة: ٢٠٠]، فأخرب سبحانه وتعاىل أنه من مل يطلب 

إال الدنيا مل يكن له يف اآلخرة من نصيب (جامع البيان ٣١١/٢، اقتضاء الرصاط املستقيم).
  ]  \   [  Zنث * عدم رفع الصوت بالدعاء واملبالغة يف ذلك قال تعاىل: 
  o   n  m  l  k  j  i  h  gf  e   d  c  b  a  `_  ^

q  pمث   [اإلرساء: ١١٠].

نث: نثm  l  k  ji  hمث   [اإلرساء:  y ِلِه وْ ةَ ڤ، يفِ قَ ائِشَ نْ عَ عَ
» (رواه مسلم ٤٤٧).  اءِ عَ ا يفِ الدُّ ذَ لَ هَ نْزِ : «أُ الَتْ  قَ

نث لِهِ  وْ لِهِ ، يفِ قَ وْ ، يفِ قَ ةَ  ائِشَ نْ عَ ةَ عَ ائِشَ نْ عَ عَ
،[١١٠
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ا  فْنَ َ ا أَرشْ ا إِذَ نَّ كُ ولِ اهللاِ ☺، فَ سُ عَ رَ ا مَ نَّ : كُ الَ ☺، قَ يِّ ڤ رِ عَ شْ ى األَ وسَ نْ أَيبِ مُ عَ
وا  بَعُ ا النَّاسُ ارْ َ ا أَهيُّ «يَ
ا  فْنَ َ ا أَرشْ ا إِذَ نَّ كُ ، فَ ولِ اهللاِ  سُ عَ رَ ا مَ نَّ : كُ الَ ، قَ

بِيُّ ☺:  الَ النَّ قَ نَا، فَ اتُ وَ تْ أَصْ عَ تَفَ نَا ارْ ْ ربَّ كَ لْنَا وَ لَّ ، هَ ادٍ ىلَ وَ عَ
ولِ اهللاِ  سُ عَ رَ ا مَ نَّ : كُ الَ ولِ اهللاِ ، قَ سُ عَ رَ ا مَ نَّ : كُ الَ ، قَ يِّ  رِ عَ شْ ى األَ وسَ نْ أَيبِ مُ يِّ عَ رِ عَ شْ ى األَ وسَ نْ أَيبِ مُ عَ

كَ  بَارَ ، تَ يبٌ رِ يعٌ قَ مِ مْ إِنَّهُ سَ كُ عَ ائِبًا، إِنَّهُ مَ الَ غَ مَّ وَ ونَ أَصَ عُ مْ الَ تَدْ إِنَّكُ ، فَ مْ كُ سِ نْفُ ىلَ أَ عَ
بِيُّ  الَ النَّ قَ نَا، فَ اتُ وَ تْ أَصْ عَ تَفَ نَا ارْ ْ ربَّ كَ لْنَا وَ لَّ ، هَ ادٍ ىلَ وَ بِيُّ عَ الَ النَّ قَ نَا، فَ اتُ وَ تْ أَصْ عَ تَفَ نَا ارْ ْ ربَّ كَ لْنَا وَ لَّ ، هَ ادٍ ىلَ وَ عَ

» [متفق عليه]. هُ دُّ اىلَ جَ تَعَ هُ وَ مُ اسْ
كَ  بَارَ ، تَ يبٌ رِ يعٌ قَ مِ مْ إِنَّهُ سَ كُ عَ ائِبًا، إِنَّهُ مَ الَ غَ مَّ وَ ونَ أَصَ عُ مْ الَ تَدْ إِنَّكُ ، فَ مْ كُ سِ نْفُ ىلَ أَ كَ عَ بَارَ ، تَ يبٌ رِ يعٌ قَ مِ مْ إِنَّهُ سَ كُ عَ ائِبًا، إِنَّهُ مَ الَ غَ مَّ وَ ونَ أَصَ عُ مْ الَ تَدْ إِنَّكُ ، فَ مْ كُ سِ نْفُ ىلَ أَ عَ

ترك التغني والتلحني والتمطيط واملبالغة يف ذلك؛ وقد جاء يف * ترك التغني والتلحني والتمطيط واملبالغة يف ذلك؛ وقد جاء يف فتاو اللجنة 
الدائمة املجموعة الثانية ٧/٦ برقم (٢١٢٦٣) بتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢٠هـ  ما نصه:

«وعىل الداعي أال يشبِّه الدعاء بالقرآن فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن 
دي أصحابه ڤ. ا..هـ». دي النبي ☺ وال من هَ فإن ذلك ال يعرف من هَ

☺ عدم الدعاء عىل النفس أو الولد أو املال فقد هنى النبي ☺ عن ذلك فقال: *
، الَ  مْ الِكُ وَ أَمْ ىلَ  وا عَ عُ الَ تَدْ ، وَ مْ دِكُ الَ ىلَ أَوْ وا عَ عُ الَ تَدْ ، وَ مْ كُ سِ نْفُ أَ ىلَ  وا عَ عُ «الَ تَدْ

.(٣٠٠٩ » (رواه مسلم ~ مْ يبُ لَكُ تَجِ يَسْ ، فَ اءٌ طَ ا عَ أَلُ فِيهَ ةً يُسْ اعَ وا مِنَ اهللاِ سَ افِقُ وَ تُ
، الَ  مْ الِكُ وَ أَمْ ىلَ  وا عَ عُ الَ تَدْ ، وَ مْ دِكُ الَ ىلَ أَوْ وا عَ عُ الَ تَدْ ، وَ مْ كُ سِ نْفُ أَ ىلَ  وا عَ عُ ، الَ «الَ تَدْ مْ الِكُ وَ أَمْ ىلَ  وا عَ عُ الَ تَدْ ، وَ مْ دِكُ الَ ىلَ أَوْ وا عَ عُ الَ تَدْ ، وَ مْ كُ سِ نْفُ أَ ىلَ  وا عَ عُ «الَ تَدْ

* عدم الدعاء باملوت لرض أصابه أو مصيبة حلت به:
تَ مِنْ  مُ املَوْ كُ دُ َّ أَحَ نَّنيَ تَمَ بِيُّ ☺: «الَ يَ الَ النَّ الِكٍ ڤ قال، قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ  عَ
 ، ا يلِ ً ريْ يَاةُ خَ انَتِ احلَ ا كَ يِنِي مَ مَّ أَحْ : اللهُ لْ يَقُ لْ ، فَ الً اعِ دَّ فَ انَ الَ بُ إِنْ كَ ، فَ ابَهُ ٍّ أَصَ رضُ
تَ مِنْ  مُ املَوْ كُ دُ َّ أَحَ نَّنيَ تَمَ «الَ يَ بِيُّ  الَ النَّ بِيُّ  قال، قَ الَ النَّ الِكٍ  قال، قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ الِكٍ  عَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ  عَ

» (متفق عليه). ا يلِ ً ريْ اةُ خَ فَ انَتِ الوَ ا كَ نِي إِذَ فَّ تَوَ وَ
ا يلِ ً ريْ يَاةُ خَ انَتِ احلَ ا كَ يِنِي مَ مَّ أَحْ : اللهُ لْ يَقُ لْ ، فَ الً اعِ دَّ فَ انَ الَ بُ إِنْ كَ ، فَ ابَهُ ٍّ أَصَ ا يلِرضُ ً ريْ يَاةُ خَ انَتِ احلَ ا كَ يِنِي مَ مَّ أَحْ : اللهُ لْ يَقُ لْ ، فَ الً اعِ دَّ فَ انَ الَ بُ إِنْ كَ ، فَ ابَهُ ٍّ أَصَ رضُ

* احلرص عىل جوامع الدعاء الواردة عن النبي ☺:
مِنَ  عَ  امِ وَ َ اجلْ بُّ  تَحِ يَسْ  ☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ انَ  «كَ  : الَتْ قَ ڤ،  ةَ  ائِشَ عَ نْ  عَ  *

» (رواه ابوداود ١٤٨٢ وصححه األلباين رمحهام اهللا). لِكَ  ذَ وَ ا سِ عُ مَ يَدَ ، وَ اءِ عَ الدُّ
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ا  يَ نْ ا آتِنَا يفِ الدُّ نَ بَّ مَّ رَ «اللهُ  :☺ بِيِّ  اءِ النَّ عَ ثَرُ دُ أَكْ انَ  : كَ الَ ڤ قَ أَنَسٍ  نْ  * عَ
(متفق عليه). « ابَ النَّارِ ذَ قِنَا عَ ، وَ نَةً سَ ةِ حَ رَ يفِ اآلخِ ، وَ نَةً سَ حَ

بِيِّ  اءِ النَّ عَ ثَرُ دُ أَكْ انَ  : كَ الَ بِيِّ  قَ اءِ النَّ عَ ثَرُ دُ أَكْ انَ  : كَ الَ أَنَسٍ  قَ نْ  أَنَسٍ * عَ نْ  * عَ

و بِهِ يفِ  عُ اءً أَدْ عَ نِي دُ مْ لِّ ولِ اهللاِ ☺: عَ سُ الَ لِرَ نَّهُ قَ يقِ ڤ: أَ دِّ رٍ الصِّ نْ أَيبِ بَكْ * عَ
 ، أَنْتَ إِالَّ  نُوبَ  الذُّ رُ  فِ يَغْ الَ  ا، وَ ثِريً امً كَ لْ يسِ ظُ نَفْ تُ  مْ لَ إِينِّ ظَ مَّ  اللهُ  : لْ «قُ
و بِهِ يفِ  عُ اءً أَدْ عَ نِي دُ مْ لِّ و بِهِ يفِ : عَ عُ اءً أَدْ عَ نِي دُ مْ لِّ : عَ ولِ اهللاِ  سُ الَ لِرَ نَّهُ قَ ولِ اهللاِ : أَ سُ الَ لِرَ نَّهُ قَ : أَ يقِ  دِّ رٍ الصِّ نْ أَيبِ بَكْ يقِ عَ دِّ رٍ الصِّ نْ أَيبِ بَكْ عَ

 : الَ قَ  ، يتِ الَ صَ
يقِ  دِّ رٍ الصِّ نْ أَيبِ بَكْ يقِ عَ دِّ رٍ الصِّ نْ أَيبِ بَكْ عَ

» (رواه البخاري ~ ٨٣٤). يمُ حِ ورُ الرَّ فُ نِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَ ْ محَ ارْ ، وَ كَ نْدِ ةً مِنْ عِ رَ فِ غْ رْ يلِ مَ فِ اغْ فَ
أَنْتَ إِالَّ  نُوبَ  الذُّ رُ  فِ يَغْ الَ  ا، وَ ثِريً امً كَ لْ يسِ ظُ نَفْ تُ  مْ لَ إِينِّ ظَ مَّ  اللهُ  : لْ أَنْتَ«قُ إِالَّ  نُوبَ  الذُّ رُ  فِ يَغْ الَ  ا، وَ ثِريً امً كَ لْ يسِ ظُ نَفْ تُ  مْ لَ إِينِّ ظَ مَّ  اللهُ  : لْ «قُ  : الَ قَ  ، يتِ الَ الَصَ قَ  ، يتِ الَ صَ

وذُ بِكَ  مَّ إِينِّ أَعُ ولِ اهللاِ ☺: «اللهُ سُ اءِ رَ عَ انَ مِنْ دُ : كَ الَ رَ ڤ قَ مَ اهللاِ بْنِ عُ بْدِ نْ عَ عَ *
.(٢٧٣٩ (رواه مسلم ~ « كَ طِ خَ ِيعِ سَ مجَ ، وَ تِكَ مَ ةِ نِقْ اءَ جَ فُ ، وَ افِيَتِكَ لِ عَ وُّ َ حتَ ، وَ تِكَ مَ الِ نِعْ وَ مِنْ زَ

ولِ اهللاِ  سُ اءِ رَ عَ انَ مِنْ دُ : كَ الَ ولِ اهللاِ  قَ سُ اءِ رَ عَ انَ مِنْ دُ : كَ الَ رَ  قَ مَ اهللاِ بْنِ عُ بْدِ نْ عَ رَ عَ مَ اهللاِ بْنِ عُ بْدِ نْ عَ عَ

 ، لِ سَ الكَ زِ وَ جْ العَ ، وَ نِ زَ احلَ وذُ بِكَ مِنَ اهلَمِّ وَ مَّ إِينِّ أَعُ : «اللهُ ولُ بِيُّ ☺ يَقُ انَ النَّ ☺ كَ *
» (رواه البخاري ~ ٦٣٦٩)، وال تنسَ  الِ جَ ةِ الرِّ بَ لَ غَ ، وَ يْنِ عِ الدَّ لَ ضَ ، وَ لِ البُخْ بْنِ وَ الجُ وَ

لِ سَ الكَ زِ وَ جْ العَ ، وَ نِ زَ احلَ وذُ بِكَ مِنَ اهلَمِّ وَ مَّ إِينِّ أَعُ لِ«اللهُ سَ الكَ زِ وَ جْ العَ ، وَ نِ زَ احلَ وذُ بِكَ مِنَ اهلَمِّ وَ مَّ إِينِّ أَعُ «اللهُ بِيُّ  انَ النَّ  كَ

أخي احلبيب الدعاء للوالدين واألقارب ومجيع املسلمني األحياء منهم وامليتني.
« الِ جَ ةِ الرِّ بَ لَ غَ ، وَ يْنِ عِ الدَّ لَ ضَ ، وَ لِ البُخْ بْنِ وَ الجُ »وَ الِ جَ ةِ الرِّ بَ لَ غَ ، وَ يْنِ عِ الدَّ لَ ضَ ، وَ لِ البُخْ بْنِ وَ الجُ وَ



.y ـ أنه من اعظم العبادة وأرشفها وأحبها اىل اهللا
ـ انه يوجب حمبة اهللا للعبد وقربه وإجابه دعائه.

ـ أنه يرفع العذاب حتى ولو كان نزوله متحققاً وتركه سبب لتحقق نزوله.
.y ـ االعرتاف بالضعف واالفتقار اىل اهللا

اللهم اعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؛ وصل اهللا وسلم عىل نبينا 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

{
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٣٨

[ال]. Z قوله تعاىل: ]

الليلة العارشة:
نث n  m مث

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
الوالدان هلام حق عليك يف حياهتم وبعد مماهتم ففي حياهتام اإلحسان إليهام 

  h  g وتلبية رغباهتام وبعد مماهتم الدعاء هلم والتصدق عنهام، قال تعاىل: نث
  v    u   t   s   r   q     p   on   m   l   k   j   i

z   y  x  w  }  |  {  ~  ے   ¡ مث   [اإلرساء: ٢٣].

هل عرفنا حق الوالدين؟ ولسان حال األم يف الكرب: يابني عندما ترتعش 
يدي؛ أو يسقط طعامي عىل صدري، أو ال أقو عىل لباس ثيايب، فال تتضجر 
مني؛ فقد كنت يف سنوات طفولتك أعلمك ما ال أستطيع فعله اليوم. يا بني: 
أعدت  أو  الكلامت  عليك  كررت  إذا  كلاميت،  وبطء  ذاكريت  ضعف  من  متل  ال 
الذكريات، فكم كررتُ من أجلك الكلامت واحلكايات، ألهنا كانت تُفرحك يا 
بني: إن مل أعد أنيقة مجيلة الرائحة، فال تلمني، وقد كنت أحرم نفيس ألجعلك 
أموت؛  حني  معي  فكن  لدت،  وُ حني  معك  بني:كنتُ  يا  الرائحة.  مجيل  أنيقاً 
بني: إن مل أعد أنيقة مجيلة الرائحة، فال تلمني، وقد كنت أحرم نفيس ألجعلك 

أرحم ضعفي وخذ بيدي، فغداً تبحث عمن يأخذ بيدك.

 



[ال].قوله تعاىل:  Z قوله تعاىل: ]

٣٩

يف  تعاقب  أن  ختاف  أال  متزوج؟!  اآلن  وربام  ستتزوج،  قريب  عام  ألست   
دنياك بعقوق البنني، ويف أخراك بالبُعد والسخط من رب العاملني.

الدنيا  فإن  واإلحسان،  الرب  أهل  من  وكونوا  أبناؤكم،  تربكم  آباءكم  بروا 
، وكام تدين تدان. يْنٌ لفٌ وَ سَ

: إِينِّ  الَ قَ لٌ فَ جُ اهُ رَ تَ نَّهُ أَ بَّاسٍ ڤ: أَ نِ ابْنِ عَ  ومن عظم حق األم فقد روي عَ
تُ  رْ غِ فَ  ، هُ حَ نْكِ تَ أَنْ  بَّتْ  أَحَ فَ ِي،  ريْ غَ ا  بَهَ طَ خَ وَ نِي،  حَ نْكِ تَ أَنْ  بَتْ  أَ فَ  ، أَةً رَ امْ بْتُ  طَ خَ
: إِينِّ  الَ قَ لٌ فَ جُ اهُ رَ تَ نَّهُ أَ : إِينِّ : أَ الَ قَ لٌ فَ جُ اهُ رَ تَ نَّهُ أَ : أَ بَّاسٍ  نِ ابْنِ عَ بَّاسٍ  ومن عظم حق األم فقد روي عَ نِ ابْنِ عَ  ومن عظم حق األم فقد روي عَ

 ،y ِتُبْ إِىلَ اهللا : الَ ، قَ : الَ الَ ؟ قَ ةٌ يَّ كَ حَ مُّ : أُ الَ بَةٍ؟ قَ لْ يلِ مِنْ تَوْ هَ ا، فَ هَ لْتُ تَ قَ ا فَ يْهَ لَ عَ
تُ  رْ غِ فَ  ، هُ حَ نْكِ تَ أَنْ  بَّتْ  أَحَ فَ ِي،  ريْ غَ ا  بَهَ طَ خَ وَ نِي،  حَ نْكِ تَ أَنْ  بَتْ  أَ فَ  ، أَةً رَ امْ بْتُ  طَ تُ خَ رْ غِ فَ  ، هُ حَ نْكِ تَ أَنْ  بَّتْ  أَحَ فَ ِي،  ريْ غَ ا  بَهَ طَ خَ وَ نِي،  حَ نْكِ تَ أَنْ  بَتْ  أَ فَ  ، أَةً رَ امْ بْتُ  طَ خَ

هِ؟  مِّ أُ اةِ  يَ نْ حَ لْتَهُ عَ أَ َ سَ : ملِ بَّاسٍ ابْنَ عَ لْتُ  أَ سَ بْتُ فَ هَ ذَ . فَ تَ عْ تَطَ ا اسْ يْهِ مَ إِلَ بْ  رَّ تَقَ وَ
: تُبْ إِىلَ اهللاِ  الَ ، قَ : الَ الَ ؟ قَ ةٌ يَّ كَ حَ مُّ : أُ الَ بَةٍ؟ قَ لْ يلِ مِنْ تَوْ هَ ا، فَ هَ لْتُ تَ قَ ا فَ يْهَ لَ : تُبْ إِىلَ اهللاِ عَ الَ ، قَ : الَ الَ ؟ قَ ةٌ يَّ كَ حَ مُّ : أُ الَ بَةٍ؟ قَ لْ يلِ مِنْ تَوْ هَ ا، فَ هَ لْتُ تَ قَ ا فَ يْهَ لَ عَ

ةِ.. (رواه البخاري يف األدب  الِدَ  مِنْ بِرِّ الْوَ
هِ مِّ أُ اةِ  يَ نْ حَ لْتَهُ عَ أَ َ سَ : ملِ بَّاسٍ ابْنَ عَ لْتُ  أَ سَ بْتُ فَ هَ ذَ . فَ تَ عْ تَطَ ا اسْ يْهِ مَ إِلَ بْ  رَّ تَقَ هِوَ مِّ أُ اةِ  يَ نْ حَ لْتَهُ عَ أَ َ سَ : ملِ بَّاسٍ ابْنَ عَ لْتُ  أَ سَ بْتُ فَ هَ ذَ . فَ تَ عْ تَطَ ا اسْ يْهِ مَ إِلَ بْ  رَّ تَقَ وَ

y ِبَ إِىلَ اهللا الً أَقْرَ مَ مُ عَ لَ : إِينِّ الَ أَعْ الَ قَ فَ
هِ مِّ أُ اةِ  يَ نْ حَ لْتَهُ عَ أَ َ سَ : ملِ بَّاسٍ ابْنَ عَ لْتُ  أَ سَ بْتُ فَ هَ ذَ . فَ تَ عْ تَطَ ا اسْ يْهِ مَ إِلَ بْ  رَّ تَقَ هِوَ مِّ أُ اةِ  يَ نْ حَ لْتَهُ عَ أَ َ سَ : ملِ بَّاسٍ ابْنَ عَ لْتُ  أَ سَ بْتُ فَ هَ ذَ . فَ تَ عْ تَطَ ا اسْ يْهِ مَ إِلَ بْ  رَّ تَقَ وَ

املفرد قال األلباين ~: صحيح).

وقد جاء يف احلديث املتفق عليه أن األم هلا ثالثة أمثال، ما لألب من الرب.
ا،  الِدً لَدٌ وَ زِي وَ ْ «الَ جيَ ☺:وكذلك حث اإلسالم عىل بر األب فقد قال الرسول ☺:

.(١٥١٠ (رواه مسلم ~ « هُ تِقَ عْ يُ هُ فَ ِيَ رتَ يَشْ ا فَ وكً ْلُ هُ ممَ ِدَ إِالَّ أَنْ جيَ
yواملوفق من وفقه اهللا y لرب والديه واإلحسان إليهام يف هذه الدنيا قبل املامت.

اللهم اغفر وارحم والدينا كام ربيانا صغاراً.. وباهللا التوفيق.
وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني..

{

 



قوله تعاىل: 

٤٠

[ال]. Z قوله تعاىل: ]

الليلة احلادية عرشة:


احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N نث قال تعاىل: نث

Z  Y  ]  \   [  ^  _مث   [حممد: ٢٢ ـ٢٣].

قال ابن مفلح ~: قد توعد اهللا سبحانه من قطع الرحم باللعن وإحباط 
ذلك  كان  لو  إذ  وقرابة،  رحم  ذي  كل  صلة  يُرد  مل  الرشع  أن  ومعلوم  العمل، 
صلتها  جتب  بقرابة  ذلك  ضبط  من  بُد  يكن  فلم  آدم،  بني  مجيع  صلة  لوجب 

وإكرامها وحيرم قطعها.. (اآلداب الرشعية البن مفلح ٤٥٢/١).
وتتفاوت صلة الرحم بحق األقارب كاجلد واجلدة، والعم والعمة واخلال 
األب  ملكانة  الصلة  يف  فحقهم  واخلالة،  واخلال  والعمة  العم  وأوالد  واخلالة، 
☺واألم، فاألب يوصل الرحم الذي من جهته كالعم مثالً فقد قال رسول اهللا ☺

٩٨٣)، واألم يوصل  بِيهِ» (رواه مسلم ~ نْوُ أَ لِ صِ جُ مَّ الرَّ تَ أَنَّ عَ رْ عَ ا شَ ، أَمَ رُ مَ «يَا عُ
واألم، فاألب يوصل الرحم الذي من جهته كالعم مثالً واألم، فاألب يوصل الرحم الذي من جهته كالعم مثالً 

الرحم الذي من جهتها من أجلها كاألخوال واخلاالت وأوالدهم (فتاو ابن باز 
» (رواه  مِّ ةِ األُ لَ نْزِ ةُ بِمَ الَ  «اخلَ

واخلاالت وأوالدهم
☺، ولذلك جعل الرسول ☺: ~ مجع: حممد املسند ١٨٩/٤)

الرتمذي ١٧٦/٣ وصححه األلباين رمحهم اهللا تعاىل).

 



[ال].قوله تعاىل:  Z قوله تعاىل: ]

٤١

كيفية صلة األقارب: تكون إما بالسالم أو اهلدية أو املعاونة أو املجالسة أو  ـ
مكاملة باهلاتف أو إحسان.. الخ.

ـ آثار صلة الرحم:
* أن اهللا y رفع من مكانة الرحم عنده.

* أن أساس السعادة الدنيوية صلة الرحم.
الِكٍ ڤ،  * الواصل موعودٌ بزيادة الرزق واألجل للحديث عن أَنَسِ بْنِ مَ
أَ لَهُ يفِ  نْسَ قِهِ، أَوْ يُ زْ طَ لَهُ يفِ رِ بْسَ هُ أَنْ يُ َّ نْ رسَ  «مَ

الِكٍ  الِكٍ * الواصل موعودٌ بزيادة الرزق واألجل للحديث عن أَنَسِ بْنِ مَ * الواصل موعودٌ بزيادة الرزق واألجل للحديث عن أَنَسِ بْنِ مَ
: ولُ  يَقُ

الِكٍ  الِكٍ * الواصل موعودٌ بزيادة الرزق واألجل للحديث عن أَنَسِ بْنِ مَ * الواصل موعودٌ بزيادة الرزق واألجل للحديث عن أَنَسِ بْنِ مَ
ولَ اهللاِ ☺ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ قَ

» (متفق عليه). هُ َ لْ رمحِ يَصِ لْ هِ، فَ ثَرِ أَ
ولَ اهللاِ  سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ولَ اهللاِ قَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ قَ

ءَ  امَ وال يعذر أحدٌ يف تقصريه يف حق أقاربه ولو كانا غري مسلمني للحديث أن: أَسْ
« هُ َ لْ رمحِ يَصِ لْ هِ، فَ ثَرِ أَ

تَيْتُ  فْ تَ اسْ ولِ اهللاِ ☺، فَ سُ دِ رَ هْ ةٌ يفِ عَ كَ ِ رشْ يَ مُ هِ ي وَ مِّ َّ أُ يلَ تْ عَ مَ دِ : قَ الَتْ  قَ
ءَ  امَ ءَ وال يعذر أحدٌ يف تقصريه يف حق أقاربه ولو كانا غري مسلمني للحديث أن: أَسْ امَ وال يعذر أحدٌ يف تقصريه يف حق أقاربه ولو كانا غري مسلمني للحديث أن: أَسْ

☺ رٍ ڤ ڤبِنْتِ أَيبِ بَكْ

» (متفق عليه). كِ مَّ يلِ أُ مْ صِ «نَعَ
ولِ اهللاِ  سُ دِ رَ هْ ةٌ يفِ عَ كَ ِ رشْ يَ مُ هِ ي وَ مِّ َّ أُ يلَ تْ عَ مَ دِ : قَ الَتْ ولِ اهللاِ  قَ سُ دِ رَ هْ ةٌ يفِ عَ كَ ِ رشْ يَ مُ هِ ي وَ مِّ َّ أُ يلَ تْ عَ مَ دِ : قَ الَتْ  قَ

 : الَ ي؟ قَ مِّ ، أفأصل أُ بَةٌ اغِ يَ رَ هِ : وَ لْتُ ، قُ
ولِ اهللاِ  سُ دِ رَ هْ ةٌ يفِ عَ كَ ِ رشْ يَ مُ هِ ي وَ مِّ َّ أُ يلَ تْ عَ مَ دِ : قَ الَتْ ولِ اهللاِ  قَ سُ دِ رَ هْ ةٌ يفِ عَ كَ ِ رشْ يَ مُ هِ ي وَ مِّ َّ أُ يلَ تْ عَ مَ دِ : قَ الَتْ  قَ

ولَ اهللاِ ☺ سُ رَ
رٍ  رٍ بِنْتِ أَيبِ بَكْ بِنْتِ أَيبِ بَكْ

*   مقرتحات لإلجتمعات األرسية :
ـ تكوين جلنة لألرسة هيتمون بأنشطة وبرامج االجتامعات األرسية.

ـ وضع مسابقات يف أوقات اإلجازات، والعطلة الصيفية.
ـ إنشاء حساب خريي للمسامهة يف التربعات إلعانة املحتاجني من األرسة.

اللهم وفقنا ملا حتب وترىض وخذ بنواصينا للرب والتقو..  وصل اهللا وسلم 
عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
{

 



قوله تعاىل: 

٤٢

[ال]. Z قوله تعاىل: ]

الليلة الثانية عرشة:


احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
  Î   Í   Ì   Ë    Ê   É   È    Ç    Æ   Åنث تعاىل:  قال 

Ð    Ïمث   [طه: ١٢٤].

*   قال ابن القيم ~ يف اجلواب الكايف:
الضنك.  املعيشة  أنه من  القرب، وال ريب  بعذاب  الضنك  املعيشة  وفرست 
واآلية تتناول ما هو أعمّ منه، وإن كانت نكرة يف سياق اإلثبات، فإن عمومها 
من حيث املعنى. فإنه سبحانه رتّب املعيشة الضنك عىل اإلعراض عن ذكره، 
فاملعرض عنه له من ضنك املعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم يف الدنيا بأوصاف 
القلوب، واألماين  التي تقطع  الوحشة والذل واحلرسات  قلبه من  النعم، ففي 
الباطلة والعذاب احلارض ما فيه، وإنام تواريه عنه سكرات الشهوات والعشق 
ر هذه األمور  كْ وحب الدنيا والرياسة، وإن مل ينضم إىل ذلك سكر اخلمر. فسُ
كر اهلو وحب الدنيا  ر اخلمر. فإنه يفيق صاحبه، ويصحو. وسُ كْ أعظم من سُ
كر يف عسكر األموات. فاملعيشة الضنك الزمة ملن  ال يصحو صاحبه إال إذا سُ
☺أعرض عن ذكر اهللا الذي أنزله عىل رسوله ☺ يف دنياه ويف الربزخ ويوم معاده.

 



[ال].قوله تعاىل:  Z قوله تعاىل: ]

٤٣

*    عقوبات السيئات رشعية أو قدرية :
 ، تِ َوْ دَ املْ خِ بَعْ ْزَ ارِ الْربَ وبَاتٍ يفِ دَ قُ عُ ، وَ امَ ا فِيهِ إِمَّ ، وَ نِ ا يفِ الْبَدَ إِمَّ ، وَ لْبِ ا يفِ الْقَ إِمَّ
بْدِ  لِ الْعَ هْ َ نْ جلِ لَكِ ، وَ ةَ تَّ لْبَ وبَةٍ أَ قُ و مِنْ عُ ْلُ نْبُ الَ خيَ الذَّ ، فَ ادِ سَ جْ َ دِ األْ وْ مَ عَ وبَاتٍ يَوْ قُ عُ وَ
 ، تِ َوْ دَ املْ خِ بَعْ ْزَ ارِ الْربَ وبَاتٍ يفِ دَ قُ عُ ، وَ امَ ا فِيهِ إِمَّ ، وَ نِ ا يفِ الْبَدَ إِمَّ ، وَ لْبِ ا يفِ الْقَ ، إِمَّ تِ َوْ دَ املْ خِ بَعْ ْزَ ارِ الْربَ وبَاتٍ يفِ دَ قُ عُ ، وَ امَ ا فِيهِ إِمَّ ، وَ نِ ا يفِ الْبَدَ إِمَّ ، وَ لْبِ ا يفِ الْقَ إِمَّ

رُ  عُ ي الَ يَشْ ائِمِ الَّذِ النَّ رِ وَ دَّ ُخَ املْ انِ وَ رَ كْ ةِ السَّ لَ نْزِ نَّهُ بِمَ َ وبَةِ، ألِ قُ رُ بِامَ فِيهِ مِنَ الْعُ عُ الَ يَشْ
بْدِ  لِ الْعَ هْ َ نْ جلِ لَكِ ، وَ ةَ تَّ لْبَ وبَةٍ أَ قُ و مِنْ عُ ْلُ نْبُ الَ خيَ الذَّ ، فَ ادِ سَ جْ َ دِ األْ وْ مَ عَ وبَاتٍ يَوْ قُ عُ بْدِ وَ لِ الْعَ هْ َ نْ جلِ لَكِ ، وَ ةَ تَّ لْبَ وبَةٍ أَ قُ و مِنْ عُ ْلُ نْبُ الَ خيَ الذَّ ، فَ ادِ سَ جْ َ دِ األْ وْ مَ عَ وبَاتٍ يَوْ قُ عُ وَ

ىلَ  عَ  ِ رسْ الْكَ وَ  ، النَّارِ ىلَ  عَ اقِ  رَ ِحْ اإلْ تُّبِ  َ رتَ كَ نُوبِ  الذُّ ىلَ  عَ وبَاتِ  قُ الْعُ تُّبُ  َ رتَ فَ  ،ِ ملَ َ بِاألْ
رُ  عُ ي الَ يَشْ ائِمِ الَّذِ النَّ رِ وَ دَّ ُخَ املْ انِ وَ رَ كْ ةِ السَّ لَ نْزِ نَّهُ بِمَ َ وبَةِ، ألِ قُ رُ بِامَ فِيهِ مِنَ الْعُ عُ رُ الَ يَشْ عُ ي الَ يَشْ ائِمِ الَّذِ النَّ رِ وَ دَّ ُخَ املْ انِ وَ رَ كْ ةِ السَّ لَ نْزِ نَّهُ بِمَ َ وبَةِ، ألِ قُ رُ بِامَ فِيهِ مِنَ الْعُ عُ الَ يَشْ

بَابِ  سْ َ ىلَ األْ اضِ عَ رَ مْ َ األْ ، وَ ومِ مُ ىلَ السُّ نِ عَ ادِ الْبَدَ سَ فَ ، وَ َاءِ ىلَ املْ قِ عَ رَ الْغَ ، وَ ارِ سَ نْكِ االِ
ىلَ  عَ  ِ رسْ الْكَ وَ  ، النَّارِ ىلَ  عَ اقِ  رَ ِحْ اإلْ تُّبِ  َ رتَ كَ نُوبِ  الذُّ ىلَ  عَ وبَاتِ  قُ الْعُ تُّبُ  َ رتَ فَ  ،ِ ملَ َ ىلَ بِاألْ عَ  ِ رسْ الْكَ وَ  ، النَّارِ ىلَ  عَ اقِ  رَ ِحْ اإلْ تُّبِ  َ رتَ كَ نُوبِ  الذُّ ىلَ  عَ وبَاتِ  قُ الْعُ تُّبُ  َ رتَ فَ  ،ِ ملَ َ بِاألْ

رُ  أَخَّ تَ امَ يَ ، كَ ةً دَّ ا مُ إِمَّ ا وَ ريً ا يَسِ ، إِمَّ نْهُ رُ عَ أَخَّ تَ دْ تَ قَ نْبَ وَ ةُ الذَّ َّ َرضَ نُ املْ ارِ قَ دْ تُ قَ َا، وَ الِبَةِ هلَ َ اجلْ
بَابِ  سْ َ ىلَ األْ اضِ عَ رَ مْ َ األْ ، وَ ومِ مُ ىلَ السُّ نِ عَ ادِ الْبَدَ سَ فَ ، وَ َاءِ ىلَ املْ قِ عَ رَ الْغَ ، وَ ارِ سَ نْكِ بَابِ االِ سْ َ ىلَ األْ اضِ عَ رَ مْ َ األْ ، وَ ومِ مُ ىلَ السُّ نِ عَ ادِ الْبَدَ سَ فَ ، وَ َاءِ ىلَ املْ قِ عَ رَ الْغَ ، وَ ارِ سَ نْكِ االِ

نْبَ  نِبُ الذَّ ذْ يُ امِ وَ َقَ ا املْ ذَ بْدِ يفِ هَ طُ لِلْعَ لَ عُ الْغَ ا يَقَ ا مَ ثِريً كَ ، وَ نَهُ ارِ قَ بِهِ أَنْ يُ بَ نْ سَ ضُ عَ َرَ املْ
رُ  أَخَّ تَ امَ يَ ، كَ ةً دَّ ا مُ إِمَّ ا وَ ريً ا يَسِ ، إِمَّ نْهُ رُ عَ أَخَّ تَ دْ تَ قَ نْبَ وَ ةُ الذَّ َّ َرضَ نُ املْ ارِ قَ دْ تُ قَ َا، وَ الِبَةِ هلَ َ رُ اجلْ أَخَّ تَ امَ يَ ، كَ ةً دَّ ا مُ إِمَّ ا وَ ريً ا يَسِ ، إِمَّ نْهُ رُ عَ أَخَّ تَ دْ تَ قَ نْبَ وَ ةُ الذَّ َّ َرضَ نُ املْ ارِ قَ دْ تُ قَ َا، وَ الِبَةِ هلَ َ اجلْ

لُ  مَ امَ تَعْ يْئًا، كَ شَ ا فَ يْئً يجِ شَ رِ ىلَ التَّدْ هُ عَ لَ مَ لُ عَ مَ نَّهُ يَعْ ي أَ رِ الَ يَدْ ، وَ بَهُ قِ هُ عَ ثَرَ  أَ الَ يَرَ فَ
نْبَ  نِبُ الذَّ ذْ يُ امِ وَ َقَ ا املْ ذَ بْدِ يفِ هَ طُ لِلْعَ لَ عُ الْغَ ا يَقَ ا مَ ثِريً كَ ، وَ نَهُ ارِ قَ بِهِ أَنْ يُ بَ نْ سَ ضُ عَ َرَ نْبَ املْ نِبُ الذَّ ذْ يُ امِ وَ َقَ ا املْ ذَ بْدِ يفِ هَ طُ لِلْعَ لَ عُ الْغَ ا يَقَ ا مَ ثِريً كَ ، وَ نَهُ ارِ قَ بِهِ أَنْ يُ بَ نْ سَ ضُ عَ َرَ املْ

يَةِ  وِ دْ َ بِاألْ هُ  نَفْسَ بْدُ  الْعَ كَ  ارَ تَدَ إِنْ  فَ ةِ،  ذَّ بِالْقَ ةِ  ذَّ الْقَ وَ  ذْ حَ ةُ  ارَّ الضَّ يَاءُ  شْ َ األْ وَ ومُ  مُ السُّ
لُ  مَ امَ تَعْ يْئًا، كَ شَ ا فَ يْئً يجِ شَ رِ ىلَ التَّدْ هُ عَ لَ مَ لُ عَ مَ نَّهُ يَعْ ي أَ رِ الَ يَدْ ، وَ بَهُ قِ هُ عَ ثَرَ  أَ الَ يَرَ لُ فَ مَ امَ تَعْ يْئًا، كَ شَ ا فَ يْئً يجِ شَ رِ ىلَ التَّدْ هُ عَ لَ مَ لُ عَ مَ نَّهُ يَعْ ي أَ رِ الَ يَدْ ، وَ بَهُ قِ هُ عَ ثَرَ  أَ الَ يَرَ فَ

هُ  كْ ارَ تَدَ ْ يَ ا ملَ دً احِ نْبًا وَ انَ ذَ ا كَ ا إِذَ ذَ ، هَ كِ َالَ ائِرٌ إِىلَ اهلْ وَ صَ هُ إِالَّ فَ ، وَ يَةِ ِمْ احلْ اغِ وَ رَ تِفْ سْ االِ وَ
يَةِ  وِ دْ َ بِاألْ هُ  نَفْسَ بْدُ  الْعَ كَ  ارَ تَدَ إِنْ  فَ ةِ،  ذَّ بِالْقَ ةِ  ذَّ الْقَ وَ  ذْ حَ ةُ  ارَّ الضَّ يَاءُ  شْ َ األْ وَ ومُ  مُ يَةِ السُّ وِ دْ َ بِاألْ هُ  نَفْسَ بْدُ  الْعَ كَ  ارَ تَدَ إِنْ  فَ ةِ،  ذَّ بِالْقَ ةِ  ذَّ الْقَ وَ  ذْ حَ ةُ  ارَّ الضَّ يَاءُ  شْ َ األْ وَ ومُ  مُ السُّ

. انُ تَعَ سْ اهللاُ الْمُ ةٍ؟ وَ اعَ لَّ سَ كُ مٍ وَ لَّ يَوْ نْبِ كُ ىلَ الذَّ نْبِ عَ يْفَ بِالذَّ كَ ، فَ هُ ثَرَ يلُ أَ زِ بِامَ يُ
هُ  كْ ارَ تَدَ ْ يَ ا ملَ دً احِ نْبًا وَ انَ ذَ ا كَ ا إِذَ ذَ ، هَ كِ َالَ ائِرٌ إِىلَ اهلْ وَ صَ هُ إِالَّ فَ ، وَ يَةِ ِمْ احلْ اغِ وَ رَ تِفْ سْ االِ هُ وَ كْ ارَ تَدَ ْ يَ ا ملَ دً احِ نْبًا وَ انَ ذَ ا كَ ا إِذَ ذَ ، هَ كِ َالَ ائِرٌ إِىلَ اهلْ وَ صَ هُ إِالَّ فَ ، وَ يَةِ ِمْ احلْ اغِ وَ رَ تِفْ سْ االِ وَ

نُوبِ  الذُّ ىلَ  عَ اىلَ  تَعَ وَ انَهُ  بْحَ سُ اهللاُ  ا  بَهَ تَّ رَ تِي  الَّ وبَاتِ  قُ الْعُ بَعْضَ   ْ رضِ تَحْ اسْ فَ
وقُ  نَا أَسُ أَ ا، وَ َ اهنِ رَ جْ ا لِلنَّفْسِ إِىلَ هِ يً اعِ لِكَ دَ لْ ذَ عَ اجْ يْكَ وَ ا إِلَ هَ ضِ ولَ بَعْ صُ زَ وَ وَّ جَ وَ
نُوبِ  الذُّ ىلَ  عَ اىلَ  تَعَ وَ انَهُ  بْحَ سُ اهللاُ  ا  بَهَ تَّ رَ تِي  الَّ وبَاتِ  قُ الْعُ بَعْضَ   ْ رضِ تَحْ اسْ نُوبِ فَ الذُّ ىلَ  عَ اىلَ  تَعَ وَ انَهُ  بْحَ سُ اهللاُ  ا  بَهَ تَّ رَ تِي  الَّ وبَاتِ  قُ الْعُ بَعْضَ   ْ رضِ تَحْ اسْ فَ

. هِ ضِ يقِ بِبَعْ دِ عَ التَّصْ اقِلَ مَ فِي الْعَ ا يَكْ فً رَ ا طَ نْهَ يْكَ مِ إِلَ
وقُ  نَا أَسُ أَ ا، وَ َ اهنِ رَ جْ ا لِلنَّفْسِ إِىلَ هِ يً اعِ لِكَ دَ لْ ذَ عَ اجْ يْكَ وَ ا إِلَ هَ ضِ ولَ بَعْ صُ زَ وَ وَّ جَ وقُ وَ نَا أَسُ أَ ا، وَ َ اهنِ رَ جْ ا لِلنَّفْسِ إِىلَ هِ يً اعِ لِكَ دَ لْ ذَ عَ اجْ يْكَ وَ ا إِلَ هَ ضِ ولَ بَعْ صُ زَ وَ وَّ جَ وَ

اللهم جنبنا املعايص ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور 
الرحيم.. وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.
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قوله تعاىل: 

٤٤

[ال]. Z قوله تعاىل: ]

الليلة الثالثة عرشة:


احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
ىلَ  الُ عَ قْفَ َ األْ ، وَ ارِ بْصَ َ ىلَ األْ ةُ عَ اوَ شَ الْغِ ، وَ عِ امَ سْ َ األْ وبِ وَ لُ ىلَ الْقُ تْمُ عَ َ ا: اخلْ نْهَ مِ فَ
 ، ارِ بْصَ َ األْ ةِ وَ فْئِدَ َ لِيبُ األْ قْ تَ بْعُ وَ الطَّ ا وَ يْهَ لَ يْنُ عَ الرَّ ا وَ يْهَ لَ ةِ عَ نَّ كِ َ لُ األْ عْ جَ ، وَ وبِ لُ الْقُ
ىلَ  الُ عَ قْفَ َ األْ ، وَ ارِ بْصَ َ ىلَ األْ ةُ عَ اوَ شَ الْغِ ، وَ عِ امَ سْ َ األْ وبِ وَ لُ ىلَ الْقُ تْمُ عَ َ ىلَ  اخلْ الُ عَ قْفَ َ األْ ، وَ ارِ بْصَ َ ىلَ األْ ةُ عَ اوَ شَ الْغِ ، وَ عِ امَ سْ َ األْ وبِ وَ لُ ىلَ الْقُ تْمُ عَ َ ا: اخلْ نْهَ مِ فَ

انِ  ِنْسَ اإلْ اءُ  إِنْسَ وَ  ، بِّ الرَّ رِ  كْ ذِ نْ  عَ لْبِ  الْقَ الُ  فَ إِغْ وَ  ، لْبِهِ قَ وَ ءِ  رْ الْمَ  َ بَنيْ ةُ  ولَ يْلُ َ احلْ وَ
 ، ارِ بْصَ َ األْ ةِ وَ فْئِدَ َ لِيبُ األْ قْ تَ بْعُ وَ الطَّ ا وَ يْهَ لَ يْنُ عَ الرَّ ا وَ يْهَ لَ ةِ عَ نَّ كِ َ لُ األْ عْ جَ ، وَ وبِ لُ ارِالْقُ بْصَ َ األْ ةِ وَ فْئِدَ َ لِيبُ األْ قْ تَ بْعُ وَ الطَّ ا وَ يْهَ لَ يْنُ عَ الرَّ ا وَ يْهَ لَ ةِ عَ نَّ كِ َ لُ األْ عْ جَ ، وَ وبِ لُ الْقُ

دُ  عَّ ا يَصَّ نَّمَ أَ ا كَ جً رَ ا حَ يِّقً رِ ضَ دْ لُ الصَّ عْ جَ ، وَ لْبِ الْقَ ريَ  هِ تَطْ ةِ اهللاِ  ادَ إِرَ كُ  تَرْ ، وَ هُ نَفْسَ
انِ  ِنْسَ اإلْ اءُ  إِنْسَ وَ  ، بِّ الرَّ رِ  كْ ذِ نْ  عَ لْبِ  الْقَ الُ  فَ إِغْ وَ  ، لْبِهِ قَ وَ ءِ  رْ الْمَ  َ بَنيْ ةُ  ولَ يْلُ َ احلْ انِ وَ ِنْسَ اإلْ اءُ  إِنْسَ وَ  ، بِّ الرَّ رِ  كْ ذِ نْ  عَ لْبِ  الْقَ الُ  فَ إِغْ وَ  ، لْبِهِ قَ وَ ءِ  رْ الْمَ  َ بَنيْ ةُ  ولَ يْلُ َ احلْ وَ

ا  هَ اسُ كَ إِرْ ا، وَ هَ ضِ رَ ىلَ مَ ا عَ ضً رَ ا مَ َ هتُ يَادَ زِ ، وَ قِّ َ نِ احلْ وبِ عَ لُ الْقُ فُ  ْ رصَ ءِ، وَ امَ يفِ السَّ
دُ  عَّ ا يَصَّ نَّمَ أَ ا كَ جً رَ ا حَ يِّقً رِ ضَ دْ لُ الصَّ عْ جَ ، وَ لْبِ الْقَ ريَ  هِ تَطْ ةِ اهللاِ  ادَ إِرَ كُ  تَرْ ، وَ هُ دُ نَفْسَ عَّ ا يَصَّ نَّمَ أَ ا كَ جً رَ ا حَ يِّقً رِ ضَ دْ لُ الصَّ عْ جَ ، وَ لْبِ الْقَ ريَ  هِ تَطْ ةِ اهللاِ  ادَ إِرَ كُ  تَرْ ، وَ هُ نَفْسَ

نِ  ةَ بْنِ الْيَامَ يْفَ ذَ نْ حُ  عَ
ا  هَ اسُ كَ إِرْ ا، وَ هَ ضِ رَ ىلَ مَ ا عَ ضً رَ ا مَ َ هتُ يَادَ زِ ، وَ قِّ َ نِ احلْ وبِ عَ لُ الْقُ فُ  ْ رصَ ءِ، وَ امَ ا يفِ السَّ هَ اسُ كَ إِرْ ا، وَ هَ ضِ رَ ىلَ مَ ا عَ ضً رَ ا مَ َ هتُ يَادَ زِ ، وَ قِّ َ نِ احلْ وبِ عَ لُ الْقُ فُ  ْ رصَ ءِ، وَ امَ يفِ السَّ

دُ ~ َ امُ أَمحْ ِمَ رَ اإلْ كَ امَ ذَ ، كَ ةً وسَ نْكُ ى مَ بْقَ يْثُ تَ ا بِحَ هَ اسُ إِنْكَ وَ
هَ اسُ كَ إِرْ ا، وَ هَ ضِ رَ ىلَ مَ ا عَ ضً رَ ا مَ َ هتُ يَادَ زِ ، وَ قِّ َ نِ احلْ وبِ عَ لُ الْقُ فُ  ْ رصَ ءِ، وَ امَ هَيفِ السَّ اسُ كَ إِرْ ا، وَ هَ ضِ رَ ىلَ مَ ا عَ ضً رَ ا مَ َ هتُ يَادَ زِ ، وَ قِّ َ نِ احلْ وبِ عَ لُ الْقُ فُ  ْ رصَ ءِ، وَ امَ يفِ السَّ

 ، مِنِ ؤْ لْبُ الْمُ لِكَ قَ ذَ : فَ رُ هِ زْ اجٌ يُ َ دُ فِيهِ رسِ رَ لْبٌ أَجْ قَ : فَ ةٌ بَعَ وبُ أَرْ لُ : الْقُ الَ نَّهُ قَ  أَ
نِ  ةَ بْنِ الْيَامَ يْفَ ذَ نْ حُ نِ  عَ ةَ بْنِ الْيَامَ يْفَ ذَ نْ حُ دُ  عَ َ امُ أَمحْ ِمَ رَ اإلْ كَ امَ ذَ ، كَ ةً وسَ نْكُ ى مَ بْقَ يْثُ تَ ا بِحَ هَ اسُ إِنْكَ دُ وَ َ امُ أَمحْ ِمَ رَ اإلْ كَ امَ ذَ ، كَ ةً وسَ نْكُ ى مَ بْقَ يْثُ تَ ا بِحَ هَ اسُ إِنْكَ وَ

ڤ

لْبٌ  قَ ، وَ نَافِقِ لْبُ الْمُ لِكَ قَ ذَ : فَ وسٌ نْكُ لْبٌ مَ قَ ، وَ افِرِ لْبُ الْكَ لِكَ قَ ذَ : فَ لَفُ لْبٌ أَغْ قَ وَ
 ، مِنِ ؤْ لْبُ الْمُ لِكَ قَ ذَ : فَ رُ هِ زْ اجٌ يُ َ دُ فِيهِ رسِ رَ لْبٌ أَجْ قَ : فَ ةٌ بَعَ وبُ أَرْ لُ : الْقُ الَ نَّهُ قَ ،  أَ مِنِ ؤْ لْبُ الْمُ لِكَ قَ ذَ : فَ رُ هِ زْ اجٌ يُ َ دُ فِيهِ رسِ رَ لْبٌ أَجْ قَ : فَ ةٌ بَعَ وبُ أَرْ لُ : الْقُ الَ نَّهُ قَ  أَ

. امَ نْهُ يْهِ مِ لَ لَبَ عَ َا غَ وَ ملِ هُ ، وَ اقٍ ةُ نِفَ ادَّ مَ نٍ وَ ةُ إِيامَ ادَّ : مَ تَانِ ادَّ هُ مَ ُدُّ متَ
لْبٌ  قَ ، وَ نَافِقِ لْبُ الْمُ لِكَ قَ ذَ : فَ وسٌ نْكُ لْبٌ مَ قَ ، وَ افِرِ لْبُ الْكَ لِكَ قَ ذَ : فَ لَفُ لْبٌ أَغْ قَ لْبٌ وَ قَ ، وَ نَافِقِ لْبُ الْمُ لِكَ قَ ذَ : فَ وسٌ نْكُ لْبٌ مَ قَ ، وَ افِرِ لْبُ الْكَ لِكَ قَ ذَ : فَ لَفُ لْبٌ أَغْ قَ وَ

ا. نْهَ ادُ عَ ِقْعَ اإلْ ، وَ ةِ اعَ نِ الطَّ ثْبِيطُ عَ ا: التَّ نْهَ مِ وَ
 ، اهُ ى الَ يَرَ مَ ، أَعْ قُ بِهِ نْطِ مَ الَ يَ بْكَ ، أَ قَّ َ عُ احلْ مَ مَّ الَ يَسْ لْبِ أَصَ لُ الْقَ عْ ا: جَ نْهَ مِ وَ
مِّ  صَ َ نِ األْ ذُ َ أُ ةِ بَنيْ بَ النِّسْ ، كَ هُ ُ ريْ هُ غَ عُ نْفَ ي الَ يَ قِّ الَّذِ َ َ احلْ بَنيْ لْبِ وَ َ الْقَ ةُ بَنيْ بَ ريُ النِّسْ تَصِ فَ
 ، اهُ ى الَ يَرَ مَ ، أَعْ قُ بِهِ نْطِ مَ الَ يَ بْكَ ، أَ قَّ َ عُ احلْ مَ مَّ الَ يَسْ لْبِ أَصَ لُ الْقَ عْ اهُ جَ ى الَ يَرَ مَ ، أَعْ قُ بِهِ نْطِ مَ الَ يَ بْكَ ، أَ قَّ َ عُ احلْ مَ مَّ الَ يَسْ لْبِ أَصَ لُ الْقَ عْ ا: جَ نْهَ مِ وَ

مُ أَنَّ  لَ عْ ا يُ ذَ َ هبِ ، وَ مِ الَ الْكَ سِ وَ رَ خْ َ انِ األْ لِسَ ، وَ انِ لْوَ َ األْ ى وَ مَ عْ َ ِ األْ نيْ عَ ، وَ اتِ وَ صْ َ األْ وَ
مِّ  صَ َ نِ األْ ذُ َ أُ ةِ بَنيْ بَ النِّسْ ، كَ هُ ُ ريْ هُ غَ عُ نْفَ ي الَ يَ قِّ الَّذِ َ َ احلْ بَنيْ لْبِ وَ َ الْقَ ةُ بَنيْ بَ ريُ النِّسْ تَصِ مِّ فَ صَ َ نِ األْ ذُ َ أُ ةِ بَنيْ بَ النِّسْ ، كَ هُ ُ ريْ هُ غَ عُ نْفَ ي الَ يَ قِّ الَّذِ َ َ احلْ بَنيْ لْبِ وَ َ الْقَ ةُ بَنيْ بَ ريُ النِّسْ تَصِ فَ
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٤٥

 : ةِ يَّ بَعِ التَّ ضِ وَ رَ حِ بِالْعَ ارِ وَ لِلْجَ ، وَ ةُ يقَ قِ َ : احلْ اتِ لْبِ بِالذَّ مَ لِلْقَ الْبَكَ مَ وَ مَ الصَّ ى وَ مَ الْعَ
.[٤٦ : َجِّ Í  Ì   Ë     Ê  É  È  Ç  Æ Å   Äمث   [احلْ

ةِ يَّ بَعِ التَّ ضِ وَ رَ حِ بِالْعَ ارِ وَ لِلْجَ ، وَ ةُ يقَ قِ َ : احلْ اتِ لْبِ بِالذَّ مَ لِلْقَ الْبَكَ مَ وَ مَ الصَّ ى وَ مَ ةِالْعَ يَّ بَعِ التَّ ضِ وَ رَ حِ بِالْعَ ارِ وَ لِلْجَ ، وَ ةُ يقَ قِ َ : احلْ اتِ لْبِ بِالذَّ مَ لِلْقَ الْبَكَ مَ وَ مَ الصَّ ى وَ مَ الْعَ
Í  Ì   Ë     Ê  É  È  Ç  Æ Å   Äنث 

لِ  فَ أَسْ إِىلَ  بِهِ  فُ  سَ يُخْ فَ  ، فِيهِ ا  مَ وَ انِ  َكَ بِاملْ فُ  ْسَ امَ خيُ كَ لْبِ  بِالْقَ فُ  سْ َ اخلْ ا:  نْهَ مِ وَ
لِيَّاتِ  فْ لَ السُّ وْ االً حَ وَّ الُ جَ نَّهُ الَ يَزَ فِ بِهِ أَ سْ َ ةُ اخلْ مَ الَ عَ ، وَ رُ عُ هُ الَ يَشْ بُ احِ افِلِنيَ وصَ السَّ
لِ  فَ أَسْ إِىلَ  بِهِ  فُ  سَ يُخْ فَ  ، فِيهِ ا  مَ وَ انِ  َكَ بِاملْ فُ  ْسَ امَ خيُ كَ لْبِ  بِالْقَ فُ  سْ َ لِ اخلْ فَ أَسْ إِىلَ  بِهِ  فُ  سَ يُخْ فَ  ، فِيهِ ا  مَ وَ انِ  َكَ بِاملْ فُ  ْسَ امَ خيُ كَ لْبِ  بِالْقَ فُ  سْ َ اخلْ ا:  نْهَ مِ وَ

لَ  وْ االً حَ وَّ الُ جَ يَزَ يْهِ الَ بَهُ إِلَ رَّ قَ هُ اهللاُ وَ عَ فَ ي رَ لْبَ الَّذِ امَ أَنَّ الْقَ ، كَ ائِلِ ذَ الرَّ اتِ وَ ورَ اذُ الْقَ وَ
لِيَّاتِ  فْ لَ السُّ وْ االً حَ وَّ الُ جَ نَّهُ الَ يَزَ فِ بِهِ أَ سْ َ ةُ اخلْ مَ الَ عَ ، وَ رُ عُ هُ الَ يَشْ بُ احِ افِلِنيَ وصَ لِيَّاتِ السَّ فْ لَ السُّ وْ االً حَ وَّ الُ جَ نَّهُ الَ يَزَ فِ بِهِ أَ سْ َ ةُ اخلْ مَ الَ عَ ، وَ رُ عُ هُ الَ يَشْ بُ احِ افِلِنيَ وصَ السَّ

. رْشِ الْعَ
لَ  وْ االً حَ وَّ الُ جَ يَزَ يْهِ الَ بَهُ إِلَ رَّ قَ هُ اهللاُ وَ عَ فَ ي رَ لْبَ الَّذِ امَ أَنَّ الْقَ ، كَ ائِلِ ذَ الرَّ اتِ وَ ورَ اذُ الْقَ لَ وَ وْ االً حَ وَّ الُ جَ يَزَ يْهِ الَ بَهُ إِلَ رَّ قَ هُ اهللاُ وَ عَ فَ ي رَ لْبَ الَّذِ امَ أَنَّ الْقَ ، كَ ائِلِ ذَ الرَّ اتِ وَ ورَ اذُ الْقَ وَ

. قِ الَ خْ َ األْ الِ وَ قْوَ َ األْ لِ وَ امَ عْ َ األْ ورِ وَ مُ ُ ايلِ األْ عَ مَ ِ وَ ريْ َ اخلْ ِّ وَ نِ الْربِ دُ عَ عْ ا: الْبُ نْهَ مِ وَ
 ، رْشِ الْعَ لَ  وْ ولُ حَ ُ ا جيَ ا مَ نْهَ مِ ، فَ ةٌ الَ وَّ وبَ جَ لُ الْقُ هِ  ذِ إِنَّ هَ  : لَفِ ضُ السَّ بَعْ الَ  قَ

. شِّ لَ الْحُ وْ ولُ حَ ُ ا جيَ ا مَ نْهَ مِ وَ
رْشِ الْعَ لَ  وْ ولُ حَ ُ ا جيَ ا مَ نْهَ مِ ، فَ ةٌ الَ وَّ وبَ جَ لُ الْقُ هِ  ذِ إِنَّ هَ رْشِ  الْعَ لَ  وْ ولُ حَ ُ ا جيَ ا مَ نْهَ مِ ، فَ ةٌ الَ وَّ وبَ جَ لُ الْقُ هِ  ذِ إِنَّ هَ  

لْبِ  قَ ىلَ  عَ لْبُ  الْقَ ريُ  يَصِ فَ  ، ةُ ورَ الصُّ خُ  ْسَ متُ امَ  كَ خُ  سَ مْ يُ فَ  ، لْبِ الْقَ خُ  سْ مَ ا:  نْهَ مِ وَ
ىلَ  عَ خُ  سَ مْ يُ ا  مَ وبِ  لُ الْقُ نَ  مِ فَ  ، تِهِ بِيعَ طَ وَ لِهِ  امَ أَعْ وَ قِهِ  الَ أَخْ يفِ  هُ  َ اهبَ شَ ي  الَّذِ انِ  يَوَ َ احلْ
لْبِ  قَ ىلَ  عَ لْبُ  الْقَ ريُ  يَصِ فَ  ، ةُ ورَ الصُّ خُ  ْسَ متُ امَ  كَ خُ  سَ مْ يُ فَ  ، لْبِ الْقَ خُ  سْ مَ لْبِ   قَ ىلَ  عَ لْبُ  الْقَ ريُ  يَصِ فَ  ، ةُ ورَ الصُّ خُ  ْسَ متُ امَ  كَ خُ  سَ مْ يُ فَ  ، لْبِ الْقَ خُ  سْ مَ ا:  نْهَ مِ ا:وَ نْهَ مِ وَ

أَوْ  ارٍ  َ أَوْ محِ لْبٍ  لْبِ كَ قَ ىلَ  خُ عَ سَ مْ يُ ا  مَ ا  نْهَ مِ ، وَ بِهِ بِهِ  احِ بَهِ صَ ةِ شَ دَّ لِشِ يرٍ  نْزِ لْبِ خِ قَ
ىلَ  عَ خُ  سَ مْ يُ ا  مَ وبِ  لُ الْقُ نَ  مِ فَ  ، تِهِ بِيعَ طَ وَ لِهِ  امَ أَعْ وَ قِهِ  الَ أَخْ يفِ  هُ  َ اهبَ شَ ي  الَّذِ انِ  يَوَ َ ىلَ احلْ عَ خُ  سَ مْ يُ ا  مَ وبِ  لُ الْقُ نَ  مِ فَ  ، تِهِ بِيعَ طَ وَ لِهِ  امَ أَعْ وَ قِهِ  الَ أَخْ يفِ  هُ  َ اهبَ شَ ي  الَّذِ انِ  يَوَ َ احلْ

  D   Cنث : اىلَ لِهِ تَعَ وْ يْنَةَ يفِ قَ يَ يَانَ بْنِ عُ فْ يلُ سُ أْوِ ا تَ ذَ هَ ، وَ لِكَ ِ ذَ ريْ غَ بٍ وَ رَ قْ ةٍ أَوْ عَ يَّ حَ
أَوْ  ارٍ  َ أَوْ محِ لْبٍ  لْبِ كَ قَ ىلَ  خُ عَ سَ مْ يُ ا  مَ ا  نْهَ مِ ، وَ بِهِ بِهِ  احِ بَهِ صَ ةِ شَ دَّ لِشِ يرٍ  نْزِ لْبِ خِ أَوْ قَ ارٍ  َ أَوْ محِ لْبٍ  لْبِ كَ قَ ىلَ  خُ عَ سَ مْ يُ ا  مَ ا  نْهَ مِ ، وَ بِهِ بِهِ  احِ بَهِ صَ ةِ شَ دَّ لِشِ يرٍ  نْزِ لْبِ خِ قَ

.[٣٨ : امِ َنْعَ ON  M    L  K  J  I  H  G  F  E  مث   [األْ

اىلَ لِهِ تَعَ وْ يْنَةَ يفِ قَ يَ يَانَ بْنِ عُ فْ يلُ سُ أْوِ ا تَ ذَ هَ ، وَ لِكَ ِ ذَ ريْ غَ بٍ وَ رَ قْ ةٍ أَوْ عَ يَّ اىلَحَ لِهِ تَعَ وْ يْنَةَ يفِ قَ يَ يَانَ بْنِ عُ فْ يلُ سُ أْوِ ا تَ ذَ هَ ، وَ لِكَ ِ ذَ ريْ غَ بٍ وَ رَ قْ ةٍ أَوْ عَ يَّ حَ

ىلَ  عَ ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، يَةِ ادِ الْعَ بَاعِ  السِّ قِ  الَ أَخْ ىلَ  عَ ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ  : الَ قَ
ابِهِ  سُ يفِ ثِيَ وَّ تَطَ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ ريِ، وَ مِ َ قِ احلْ الَ أَخْ يرِ وَ نَازِ َ قِ اخلْ الَ أَخْ بِ وَ الَ قِ الْكِ الَ أَخْ
ىلَ  عَ ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، يَةِ ادِ الْعَ بَاعِ  السِّ قِ  الَ أَخْ ىلَ  عَ ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ ىلَ   عَ ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، يَةِ ادِ الْعَ بَاعِ  السِّ قِ  الَ أَخْ ىلَ  عَ ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ  

ثِرُ  ؤْ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ ، وَ رِ ِامَ احلْ ا كَ ونُ بَلِيدً نْ يَكُ مْ مَ نْهُ مِ ، وَ هِ يشِ وسُ يفِ رِ اوُ سُ الطَّ وَّ تَطَ امَ يَ كَ
ابِهِ  سُ يفِ ثِيَ وَّ تَطَ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ ريِ، وَ مِ َ قِ احلْ الَ أَخْ يرِ وَ نَازِ َ قِ اخلْ الَ أَخْ بِ وَ الَ قِ الْكِ الَ ابِهِ أَخْ سُ يفِ ثِيَ وَّ تَطَ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ ريِ، وَ مِ َ قِ احلْ الَ أَخْ يرِ وَ نَازِ َ قِ اخلْ الَ أَخْ بِ وَ الَ قِ الْكِ الَ أَخْ

 ، لِ مَ َ اجلْ ودُ كَ قُ َ مُ احلْ نْهُ مِ ، وَ مِ امَ َ احلْ لَفُ كَ ؤْ يُ أْلَفُ وَ نْ يَ مْ مِ نْهُ مِ ، وَ يكِ الدِّ هِ كَ ىلَ نَفْسِ عَ
ثِرُ  ؤْ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ ، وَ رِ ِامَ احلْ ا كَ ونُ بَلِيدً نْ يَكُ مْ مَ نْهُ مِ ، وَ هِ يشِ وسُ يفِ رِ اوُ سُ الطَّ وَّ تَطَ امَ يَ ثِرُ كَ ؤْ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ ، وَ رِ ِامَ احلْ ا كَ ونُ بَلِيدً نْ يَكُ مْ مَ نْهُ مِ ، وَ هِ يشِ وسُ يفِ رِ اوُ سُ الطَّ وَّ تَطَ امَ يَ كَ
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ا،  َ اهنِ غَ وَ رَ وغُ كَ تِي تَرُ الِبِ الَّ اهُ الثَّعَ بَ مْ أَشْ نْهُ مِ ، وَ نَمِ الْغَ هُ كَ لُّ ٌ كُ ريْ وَ خَ ي هُ مُ الَّذِ نْهُ مِ َّوَ
  Z  ر تارة وذلك يف قوله تعاىل: نث مُ لَ اجلهل والغي باحلُ اىلَ أَهْ هَ اهللاُ تَعَ بَّ دْ شَ قَ وَ

َ اهنِ غَ وَ رَ وغُ كَ تِي تَرُ الِبِ الَّ اهُ الثَّعَ بَ مْ أَشْ نْهُ مِ ، وَ نَمِ الْغَ هُ كَ لُّ ٌ كُ ريْ وَ خَ ي هُ مُ الَّذِ نْهُ مِ َوَ اهنِ غَ وَ رَ وغُ كَ تِي تَرُ الِبِ الَّ اهُ الثَّعَ بَ مْ أَشْ نْهُ مِ ، وَ نَمِ الْغَ هُ كَ لُّ ٌ كُ ريْ وَ خَ ي هُ مُ الَّذِ نْهُ مِ وَ

  i     h  g   f  ed  c   b   a  `   _  ^  ]  \  [
قال  تارة  وبالكلب   ،[٥ [اجلمعة:  rمث    q   p   o   n   ml   k          j

  u   t   s    r   q   p   o   n    m   l   kنث تعاىل: 
z  yxw  v   }  |  {  ~  ے   ¡  ¢  £¤  ¥   

 ́ ³  ²  ±  °  ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦
º   ¹  ¸¶    µ  «  ¼مث  [األعراف: ١٧٥ـ ١٧٦].

لْبٍ  قَ وخٍ وَ ْسُ لْبٍ ممَ قَ ؟ وَ رُ عُ هُ الَ يَشْ بُ احِ صَ وسٍ وَ نْكُ لْبٍ مَ مْ مِنْ قَ انَ اهللاِ! كَ بْحَ سُ فَ
جٍ  رَ تَدْ سْ مُ يْهِ؟ وَ لَ ِ اهللاِ عَ رتْ ورٍ بِسِ رُ غْ مَ يْهِ وَ لَ نَاءِ النَّاسِ عَ تُونٍ بِثَ فْ مْ مِنْ مَ كَ وفٍ بِهِ؟ وَ ْسُ خمَ
لْبٍ  قَ وخٍ وَ ْسُ لْبٍ ممَ قَ ؟ وَ رُ عُ هُ الَ يَشْ بُ احِ صَ وسٍ وَ نْكُ لْبٍ مَ مْ مِنْ قَ انَ اهللاِ! كَ بْحَ سُ لْبٍ فَ قَ وخٍ وَ ْسُ لْبٍ ممَ قَ ؟ وَ رُ عُ هُ الَ يَشْ بُ احِ صَ وسٍ وَ نْكُ لْبٍ مَ مْ مِنْ قَ انَ اهللاِ! كَ بْحَ سُ فَ

. ةٌ امَ رَ ا كَ َ لُ أَهنَّ اهِ َ نُّ اجلْ يَظُ انَاتٌ وَ إِهَ وبَاتٌ وَ قُ هِ عُ ذِ لُّ هَ كُ يْهِ؟ وَ لَ مِ اهللاِ عَ بِنِعَ
جٍ  رَ تَدْ سْ مُ يْهِ؟ وَ لَ ِ اهللاِ عَ رتْ ورٍ بِسِ رُ غْ مَ يْهِ وَ لَ نَاءِ النَّاسِ عَ تُونٍ بِثَ فْ مْ مِنْ مَ كَ وفٍ بِهِ؟ وَ ْسُ جٍ خمَ رَ تَدْ سْ مُ يْهِ؟ وَ لَ ِ اهللاِ عَ رتْ ورٍ بِسِ رُ غْ مَ يْهِ وَ لَ نَاءِ النَّاسِ عَ تُونٍ بِثَ فْ مْ مِنْ مَ كَ وفٍ بِهِ؟ وَ ْسُ خمَ

هُ تُ اغَ إِزَ ، وَ ئِ زِ تَهْ سْ هُ بِالْمُ اؤُ زَ تِهْ اسْ ، وَ عِ ادِ خَ هُ لِلْمُ تُ عَ ادَ َ خمُ : وَ رِ اكِ رُ اهللاِ بِالْمَ كْ ا: مَ نْهَ مِ وَ
. قِّ َ نِ احلْ ائِغِ عَ لْبِ الزَّ لِلْقَ

هُ تُ اغَ إِزَ ، وَ ئِ زِ تَهْ سْ هُ بِالْمُ اؤُ زَ تِهْ اسْ ، وَ عِ ادِ خَ هُ لِلْمُ تُ عَ ادَ َ خمُ : وَ رِ اكِ رُ اهللاِ بِالْمَ كْ هُ مَ تُ اغَ إِزَ ، وَ ئِ زِ تَهْ سْ هُ بِالْمُ اؤُ زَ تِهْ اسْ ، وَ عِ ادِ خَ هُ لِلْمُ تُ عَ ادَ َ خمُ : وَ رِ اكِ رُ اهللاِ بِالْمَ كْ ا مَ نْهَ مِ وَ

ا  رً نْكَ وفَ مُ رُ عْ الْمَ ، وَ الً قَّ بَاطِ َ احلْ ا وَ þق لَ حَ  الْبَاطِ تَّى يَرَ :حَ لْبِ سُ الْقَ ا: نَكْ نْهَ مِ وَ
نَّهُ  أَ   وَ يَرَ هُ بِيلِ اهللاِ وَ نْ سَ دُّ عَ يَصُ ، وَ لِحُ نَّهُ يُصْ أَ   يَرَ دُ وَ فْسِ يُ ا، وَ وفً رُ عْ  مَ
ا  رً نْكَ وفَ مُ رُ عْ الْمَ ، وَ الً قَّ بَاطِ َ احلْ ا وَ þق لَ حَ  الْبَاطِ تَّى يَرَ :حَ لْبِ سُ الْقَ ا  نَكْ رً نْكَ وفَ مُ رُ عْ الْمَ ، وَ الً قَّ بَاطِ َ احلْ ا وَ þق لَ حَ  الْبَاطِ تَّى يَرَ :حَ لْبِ سُ الْقَ ا: نَكْ نْهَ مِ وَ

رَ نْكَ الْمُ وَ
وَ  هُ اهُ وَ وَ بِعُ هَ تَّ يَ ، وَ ُدَ ىلَ اهلْ نَّهُ عَ  أَ وَ يَرَ هُ ، وَ ُدَ ةَ بِاهلْ لَ الَ ِي الضَّ رتَ يَشْ ا، وَ يْهَ و إِلَ عُ يَدْ
نَّهُ  أَ   وَ يَرَ هُ بِيلِ اهللاِ وَ نْ سَ دُّ عَ يَصُ ، وَ لِحُ نَّهُ يُصْ أَ   يَرَ دُ وَ فْسِ يُ ا، وَ وفً رُ عْ نَّهُ  مَ أَ   وَ يَرَ هُ بِيلِ اهللاِ وَ نْ سَ دُّ عَ يَصُ ، وَ لِحُ نَّهُ يُصْ أَ   يَرَ دُ وَ فْسِ يُ ا، وَ وفً رُ عْ  مَ

. لْبِ ىلَ الْقَ يَةِ عَ ارِ َ نُوبِ اجلْ وبَاتِ الذُّ قُ ا مِنْ عُ ذَ لُّ هَ كُ ؟ وَ هُ الَ َوْ يعٌ ملِ طِ نَّهُ مُ مُ أَ عُ يَزْ
وَ  هُ اهُ وَ وَ بِعُ هَ تَّ يَ ، وَ ُدَ ىلَ اهلْ نَّهُ عَ  أَ وَ يَرَ هُ ، وَ ُدَ ةَ بِاهلْ لَ الَ ِي الضَّ رتَ يَشْ ا، وَ يْهَ و إِلَ عُ وَ يَدْ هُ اهُ وَ وَ بِعُ هَ تَّ يَ ، وَ ُدَ ىلَ اهلْ نَّهُ عَ  أَ وَ يَرَ هُ ، وَ ُدَ ةَ بِاهلْ لَ الَ ِي الضَّ رتَ يَشْ ا، وَ يْهَ و إِلَ عُ يَدْ

امَ  ، كَ ةِ يَامَ مَ الْقِ ُ يَوْ ربَ كْ َ ابُ األْ ِجَ احلْ نْيَا: وَ بِّ يفِ الدُّ نِ الرَّ لْبِ عَ ابُ الْقَ جَ ا: حِ نْهَ مِ وَ
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: نث Y  X  W  V     U   T  S  R     Q  P  O  N  M  LK  JI مث اىلَ الَ تَعَ قَ
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ا  وْ َ ريَ ا فَ يْهَ وا إِلَ لُ يَصِ ، فَ ِمْ وهبِ لُ َ قُ بَنيْ مْ وَ يْنَهُ ةَ بَ افَ سَ وا الْمَ عُ طَ نُوبُ أَنْ يَقْ مُ الذُّ تْهُ نَعَ مَ فَ
ِمْ  وهبِ لُ قُ  َ بَنيْ ةَ  افَ سَ الْمَ وا  عُ طَ يَقْ أَنْ  وَ ا،  يهَ قِ يُشْ وَ ا  هَ دُ فْسِ يُ ا  مَ وَ ا،  يهَ كِّ زَ يُ وَ ا  هَ لِحُ يُصْ ا  مَ
ا  وْ َ ريَ ا فَ يْهَ وا إِلَ لُ يَصِ ، فَ ِمْ وهبِ لُ َ قُ بَنيْ مْ وَ يْنَهُ ةَ بَ افَ سَ وا الْمَ عُ طَ نُوبُ أَنْ يَقْ مُ الذُّ تْهُ نَعَ مَ وْفَ َ ريَ ا فَ يْهَ وا إِلَ لُ يَصِ ، فَ ِمْ وهبِ لُ َ قُ بَنيْ مْ وَ يْنَهُ ةَ بَ افَ سَ وا الْمَ عُ طَ نُوبُ أَنْ يَقْ مُ الذُّ تْهُ نَعَ مَ فَ

بِهِ  يبَ  تَطِ وَ يْنًا  عَ بِهِ  رَّ  قَ تَ وَ  ، تِهِ امَ رَ كَ وَ بِهِ  رْ بِقُ وزَ  تَفُ فَ يْهِ  إِلَ وبُ  لُ الْقُ لَ  تَصِ فَ  ، ِمْ هبِّ رَ  َ بَنيْ وَ
ِمْ  وهبِ لُ قُ  َ بَنيْ ةَ  افَ سَ الْمَ وا  عُ طَ يَقْ أَنْ  وَ ا،  يهَ قِ يُشْ وَ ا  هَ دُ فْسِ يُ ا  مَ وَ ا،  يهَ كِّ زَ يُ وَ ا  هَ لِحُ يُصْ ا  ِمْ مَ وهبِ لُ قُ  َ بَنيْ ةَ  افَ سَ الْمَ وا  عُ طَ يَقْ أَنْ  وَ ا،  يهَ قِ يُشْ وَ ا  هَ دُ فْسِ يُ ا  مَ وَ ا،  يهَ كِّ زَ يُ وَ ا  هَ لِحُ يُصْ ا  مَ

.ا..هـ  (اجلواب الكايف  مْ الِقِهِ خَ ِمْ وَ هبِّ َ رَ بَنيْ مْ وَ يْنَهُ بَ ابًا  جَ نُوبُ حِ انَتِ الذُّ بَلْ كَ ا،  نَفْسً
بِهِ  يبَ  تَطِ وَ يْنًا  عَ بِهِ  رَّ  قَ تَ وَ  ، تِهِ امَ رَ كَ وَ بِهِ  رْ بِقُ وزَ  تَفُ فَ يْهِ  إِلَ وبُ  لُ الْقُ لَ  تَصِ فَ  ، ِمْ هبِّ رَ  َ بَنيْ بِهِ وَ يبَ  تَطِ وَ يْنًا  عَ بِهِ  رَّ  قَ تَ وَ  ، تِهِ امَ رَ كَ وَ بِهِ  رْ بِقُ وزَ  تَفُ فَ يْهِ  إِلَ وبُ  لُ الْقُ لَ  تَصِ فَ  ، ِمْ هبِّ رَ  َ بَنيْ وَ

البن القيم).

اللهم إن غرقنا يف جلج اآلثام واملعايص نسألك اللهم أن تتوب علينا وتغفر 
لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني يا أرحم الرامحني.

وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد..

{
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احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
النشاط والقوة يف  الذين يملكون  أنظار اجلميع، ألهنم هم  الشباب حمل  فئة 
العمل، وجيب علينا القرب منهم وفهم نفسياهتم وخاصة املرحلة ما تسمى بمرحلة 
البلوغ، ألهنا مرحله تعرتهيا تغريات نفسية وجسدية وشبابنا واهللا فيهم خري كثري، 
ألهنم ولدوا ونشأوا عىل الفطرة من أبوين مسلمني؛ والشباب يريدون منا االحرتام 
املتبادل وإرشادهم لسلوك الطريق املستقيم واجتناب طريق الضالل واالنحراف 
إن «الشباب» يف زماننا، واقعون حتت تأثري توجيه متعارض، متضارب، متناقض، 
الكتب واملنشورات، ويسمعون  يقرأون يف  الضياع والفراغ، فهم  إىل  ينتهي هبم 
ويشاهدون بأجهزة اإلعالم، املرئية واملسموعة، مجيع املتعارضات من األفكار، 
فيطرح عليهم: عقائد اإليامن، وأقاويل اإلحلاد والزندقة، من دون بتّ وال فصل، 
وتلقى عليهم املعلومات جمرتئة مبتورة، أو مشوهة مغشوشة. ومن العوامل التي 

جيب العناية هبا لد الشباب اختيار األصدقاء الصاحلني. 
z  y  x  w   v  u   t  s  }  |  {    ~  ے   قال تعاىل: نث

¡¢   £  ¤  ¥   ¦ مث   [الفرقان: ٢٨-٢٩].
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بِ  احِ ثَلِ صَ مَ ، كَ ءِ وْ لِيسِ السَّ اجلَ الِحِ وَ لِيسِ الصَّ ثَلُ اجلَ ☺وقال رسول اهللا ☺: «مَ

 ، هُ حيَ رِ ِدُ  جتَ أَوْ  ِيهِ،  رتَ تَشْ ا  إِمَّ كِ  املِسْ بِ  احِ صَ مِنْ  كَ  مُ دَ يَعْ الَ  ادِ،  دَّ احلَ ريِ  كِ وَ كِ  ملِسْ
بِ  احِ ثَلِ صَ مَ ، كَ ءِ وْ لِيسِ السَّ اجلَ الِحِ وَ لِيسِ الصَّ ثَلُ اجلَ بِ «مَ احِ ثَلِ صَ مَ ، كَ ءِ وْ لِيسِ السَّ اجلَ الِحِ وَ لِيسِ الصَّ ثَلُ اجلَ «مَ

ا
(متفق عليه). « بِيثَةً ا خَ حيً نْهُ رِ ِدُ مِ ، أَوْ جتَ بَكَ ، أَوْ ثَوْ نَكَ قُ بَدَ رِ ْ ادِ حيُ دَّ ريُ احلَ كِ وَ

هُ حيَ رِ ِدُ  جتَ أَوْ  ِيهِ،  رتَ تَشْ ا  إِمَّ كِ  املِسْ بِ  احِ صَ مِنْ  كَ  مُ دَ يَعْ الَ  ادِ،  دَّ احلَ ريِ  كِ وَ كِ  هُملِسْ حيَ رِ ِدُ  جتَ أَوْ  ِيهِ،  رتَ تَشْ ا  إِمَّ كِ  املِسْ بِ  احِ صَ مِنْ  كَ  مُ دَ يَعْ الَ  ادِ،  دَّ احلَ ريِ  كِ وَ كِ  ملِسْ

والشاب الذي ينشأ يف عبادة اهللا y؛ جيد اللذة والراحة يف العبادة؛ ألنه جاهد 
نفسهُ وهواه وشيطانه أمام أنواع املغريات وهذا هو االنتصار احلقيقي انتصار عىل 
ةٌ  بْعَ : «سَ الَ بِيِّ ☺ قَ نِ النَّ ☺ عَ ةَ ڤ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ النفس واهلو فقد ورد يف احلديث عَ
بِّهِ» ةِ رَ بَادَ أَ يفِ عِ ابٌّ نَشَ شَ : وذكر منهم، وَ هُ لُّ لَّ إِالَّ ظِ مَ الَ ظِ هِ، يَوْ لِّ مُ اهللاُ يفِ ظِ هُ لُّ ظِ يُ

بِيِّ  نِ النَّ بِيِّ  عَ نِ النَّ ةَ  عَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ ةَ النفس واهلو فقد ورد يف احلديث عَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ النفس واهلو فقد ورد يف احلديث عَ

القران  حفظ  يف  واملثابرة  باجلد  عمره  فرته  يستغل  أن  الشاب  وعىل  عليه)،  (متفق 
صالة  من  العبادات  أحكام  ويعرف  شيخوخته؛  يف  ذلك  ثمره  ليجني  الكريم؛ 
القوة  ليعبد اهللا عىل بصرية. وأن يستغل مواسم اخلريات يف زمن  وصيام وحج 
☺والنشاط ولقد وجه النبي ☺ إىل فئة من شباب الصحابة رضوان اهللا عليهم، فقد 

وئِهِ  ضُ هُ بِوَ يْتُ تَ أَ ولِ اهللاِ ☺ فَ سُ عَ رَ بِيتُ مَ نْتُ أَ : كُ الَ ، قَ يُّ مِ لَ سْ َ بٍ األْ عْ ةُ بْنُ كَ بِيعَ قال رَ
 « لِكَ َ ذَ ريْ «أَوْ غَ
وئِهِ  ضُ هُ بِوَ يْتُ تَ أَ وئِهِ  فَ ضُ هُ بِوَ يْتُ تَ أَ  فَ

 : الَ . قَ ةِ نَّ َ تَكَ يفِ اجلْ قَ افَ رَ لُكَ مُ أَ : أَسْ لْتُ قُ ، فَ
وئِهِ  ضُ هُ بِوَ يْتُ تَ أَ ولِ اهللاِ  فَ سُ عَ رَ بِيتُ مَ نْتُ أَ : كُ الَ ، قَ يُّ مِ لَ سْ َ بٍ األْ عْ ةُ بْنُ كَ بِيعَ ولِ اهللاِ قال رَ سُ عَ رَ بِيتُ مَ نْتُ أَ : كُ الَ ، قَ يُّ مِ لَ سْ َ بٍ األْ عْ ةُ بْنُ كَ بِيعَ قال رَ

« لْ «سَ
ولِ اهللاِ  سُ عَ رَ بِيتُ مَ نْتُ أَ : كُ الَ ، قَ يُّ مِ لَ سْ َ بٍ األْ عْ ةُ بْنُ كَ بِيعَ ولِ اهللاِ قال رَ سُ عَ رَ بِيتُ مَ نْتُ أَ : كُ الَ ، قَ يُّ مِ لَ سْ َ بٍ األْ عْ ةُ بْنُ كَ بِيعَ قال رَ

 : الَ يلِ قَ تِهِ فَ اجَ حَ وَ
ولِ اهللاِ  سُ عَ رَ بِيتُ مَ نْتُ أَ : كُ الَ ، قَ يُّ مِ لَ سْ َ بٍ األْ عْ ةُ بْنُ كَ بِيعَ ولِ اهللاِ قال رَ سُ عَ رَ بِيتُ مَ نْتُ أَ : كُ الَ ، قَ يُّ مِ لَ سْ َ بٍ األْ عْ ةُ بْنُ كَ بِيعَ قال رَ

(رواه مسلم ~٢٢٦). ودِ» جُ ةِ السُّ ثْرَ كَ بِكَ سِ ىلَ نَفْ نِّي عَ أَعِ «فَ
الَ . قَ ةِ نَّ َ تَكَ يفِ اجلْ قَ افَ رَ لُكَ مُ أَ : أَسْ لْتُ قُ الَ، فَ . قَ ةِ نَّ َ تَكَ يفِ اجلْ قَ افَ رَ لُكَ مُ أَ : أَسْ لْتُ قُ ، فَ

 : الَ . قَ اكَ وَ ذَ : هُ لْتُ قُ
 : الَ يلِ قَ تِهِ فَ اجَ حَ : وَ الَ يلِ قَ تِهِ فَ اجَ حَ وَ

بْدِ اهللاِ  عَ عَ ، مَ نَا أَمْيشِ ا أَ يْنَ : بَ الَ ، قَ ةَ مَ لْقَ نْ عَ وقد خاطب ☺ عامة الشباب: عَ
ضُّ  هُ أَغَ إِنَّ ، فَ جْ وَّ تَزَ يَ لْ ةَ فَ اعَ البَاءَ تَطَ نِ اسْ «مَ
بْدِ اهللاِ  عَ عَ ، مَ نَا أَمْيشِ ا أَ يْنَ : بَ الَ ، قَ ةَ مَ لْقَ نْ عَ بْدِ اهللاِ  عامة الشباب: عَ عَ عَ ، مَ نَا أَمْيشِ ا أَ يْنَ : بَ الَ ، قَ ةَ مَ لْقَ نْ عَ  عامة الشباب: عَ

 : الَ قَ ، فَ
بْدِ اهللاِ  عَ عَ ، مَ نَا أَمْيشِ ا أَ يْنَ : بَ الَ ، قَ ةَ مَ لْقَ نْ عَ بْدِ اهللاِ  عامة الشباب: عَ عَ عَ ، مَ نَا أَمْيشِ ا أَ يْنَ : بَ الَ ، قَ ةَ مَ لْقَ نْ عَ  عامة الشباب: عَ

بِيِّ ☺ عَ النَّ ا مَ نَّ : كُ الَ قَ ، فَ
بْدِ اهللاِ  عَ عَ ، مَ نَا أَمْيشِ ا أَ يْنَ : بَ الَ ، قَ ةَ مَ لْقَ نْ عَ بْدِ اهللاِ  عامة الشباب: عَ عَ عَ ، مَ نَا أَمْيشِ ا أَ يْنَ : بَ الَ ، قَ ةَ مَ لْقَ نْ عَ  عامة الشباب: عَ

ڤ

(متفق  « اءٌ جَ وِ لَهُ  هُ  إِنَّ فَ  ، مِ وْ بِالصَّ هِ  يْ لَ عَ فَ عْ  تَطِ يَسْ لَمْ  نْ  مَ وَ  ، جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ أَحْ وَ  ، ِ بَرصَ لِلْ
ضُّ  هُ أَغَ إِنَّ ، فَ جْ وَّ تَزَ يَ لْ ةَ فَ اعَ البَاءَ تَطَ نِ اسْ ضُّ «مَ هُ أَغَ إِنَّ ، فَ جْ وَّ تَزَ يَ لْ ةَ فَ اعَ البَاءَ تَطَ نِ اسْ «مَ بِيِّ  عَ النَّ ا مَ نَّ : كُ الَ قَ بِيِّ ، فَ عَ النَّ ا مَ نَّ : كُ الَ قَ ، فَ

تأخر  اىل ذلك؛ دون  فليبادر  الشاب   لد للزواج  الدواعي  توفرت  فإذا   ،
« اءٌ جَ وِ لَهُ  هُ  إِنَّ فَ  ، مِ وْ بِالصَّ هِ  يْ لَ عَ فَ عْ  تَطِ يَسْ لَمْ  نْ  مَ وَ  ، جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ أَحْ وَ  ، ِ بَرصَ لِلْ

عليه)
وتردد.
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احتياجاهتم؛ الهنم هم سبب فالحك ونجاحك  وتلبيه  الوالدين  * طاعة 
.y بعد توفيق اهللا

* سؤال اهللا اهلداية والتوفيق والثبات حتى املامت.
* جالس األخيار فإن جمالستهم فيها تعاون عىل اخلري وحفظاً للوقت.

 جتنب أخي الشاب: أن تتعرض ألذية املسلمني يف * جتنب أخي الشاب: أن تتعرض ألذية املسلمني يف مجيع املجاالت التي يتأذ
ينَ  لِمِ سْ الْمُ أَيُّ   
 املجاالت املجاالت التي يتأذ

☺ اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَلَ  سَ الً  جُ رَ إِنَّ  احلديث:  يف  ورد  فقد  الناس  منها 
جتنب أخي الشاب: أن تتعرض ألذية املسلمني يف جتنب أخي الشاب: أن تتعرض ألذية املسلمني يف مجيع املجاالت 

البخاري١١ ومسلم ٤٠، واللفظ (رواه  هِ» يَدِ وَ انِهِ  لِسَ مِنْ  ونَ  لِمُ سْ الْمُ لِمَ  نْ سَ «مَ
اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَلَ  سَ الً  جُ رَ إِنَّ  احلديث:  يف  ورد  فقد  الناس  اهللاِ منها  ولَ  سُ رَ أَلَ  سَ الً  جُ رَ إِنَّ  احلديث:  يف  ورد  فقد  الناس  منها 

 : الَ قَ ؟  ٌ ريْ خَ
ملسلم رمحهم اهللا تعاىل).

* االستامع لتوجيهات كبار السن؛ ومشاورهتم يف بعض األمور وأخذ العظة 
والعربة منهم؛ ألهنم واجهوا بعض املواقف الصعبة يف احلياة من جوع وفقر وخوف.

وحتقيق  طموحاهتم  يف  أبنائهم  مع  يعيشوا  أن  اآلباء  عىل  الواجب  ومن  *
واملودة  املحبة  فيه  تسود  عاطفي  أبوي  جوٍّ  يف  مشاعرهم  يفهموا  وأن  رغباهتم 
والعطف واحلنان، هذه األمور جتعل األبناء إن شاء اهللا يسرتحيون إىل جمالسة الناس 
كام يسرتحيون إىل جمالسة اآلباء، وال يتمتعون بمصاحبة الغري كام يتمتعون بمصاحبة 
لص يف توجيههم  يفهمهم ويوجههم وخيُ أحداً  وأُمهاهتم، ألهنم ال جيدون  آبائهم 
هذه  وكل  والفاسدين،  األرشار  الرفقاء  مصاحبة  من  يمنعهم  وهذا  كالوالدين، 
األمور أهم يف هذه املرحلة من غريها. ليسلكوا الطريق السوي طريق ومنهج نبينا 
الكريم؛ أن هيدي شباب  العرش  العظيم رب  الصالة والسالم. نسأل  حممد عليه 
نات.. نات.. املسلمني من بنني وبنات.. وصل اهللا وسلم عىل نينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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الليلة اخلامسة عرشة:


احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
اللسان ذلك العضو الصغري، يورد اإلنسان املهالك إذا مل يزن الكالم قبل 
[ق: ١٨]، وقد  مث     A  @  ?  >  =  <  ;  :نث أن يتكلم فيه. وقال تعاىل: 
« تْ مُ ا أَوْ لِيَصْ ً ريْ لْ خَ يَقُ لْ رِ فَ خِ مِ اآلْ يَوْ الْ مِنُ بِاهللاِ وَ ؤْ انَ يُ نْ كَ «مَ

وقال تعاىل: 
قال الرسول ☺: 

(متفق عليه).
وقد صنف اإلمام (أيب الدنيا) كتاب: (الصمت وآداب اللسان) وهو كتاب 

جدير بالقراءة ملن أراد ضبط لسانه وعدم إطالقه يف القيل والقال.
 ومن نعم اهللا y عىل اإلنسان أن جعل أعظم العبادات، (عبودية اللسان)، 
قال  (الذكر)  عبادة  هي  منها  باإلكثار  أُمرنا  التي  الوحيدة  العبادة  تأملنا  لو  بل 
اإلنسان أن  عىل اإلنسان أن جعل أعظم العبادات، (عبودية اللسان)،   ومن نعم اهللا 

  Å   Ä   Ã   Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   » نث تعاىل: 
  q  p  o  n  نث [األنفال: ٤٥]، وقال تعاىل:  مث     Æ
ے     ~   }   |   {    z   y   xw   v   u   t       s   r
  Î  Í  Ìمث   [البقرة: ٢٠٠]، وقال تعاىل: نث§   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

Ò  Ñ  Ð  Ï    مث   [األحزاب: ٤١].
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باملرء كلمةً واحدة يف  فقد هتوي  منه زلة األلسن:  يقتيض مزيد احلذر  ومما 
دركات جهنم وهو غافل عن ذلك األمر فقد قال ☺ : «.. وإن العبد ليتكلم 
.(٦٤٧٨ (رواه البخاري ~ بالكلمة من سخط اهللا ال يُلقي هلا باالً هيوي هبا يف جهنم»

أَيُّ  اهللاِ،  ولَ  سُ رَ يَا  وا  الُ قَ  : الَ قَ ڤ،  ى  وسَ مُ أَيبِ  نْ  عَ احلديث  يف  ورد  وقد 
(متفق عليه)، ومن  هِ» يَدِ انِهِ، وَ ونَ مِنْ لِسَ لِمُ سْ لِمَ المُ نْ سَ «مَ  : الَ ؟ قَ لُ أَفْضَ مِ  الَ اإلِسْ

وسَ مُ أَيبِ  نْ  عَ احلديث  يف  ورد  وسَوقد  مُ أَيبِ  نْ  عَ احلديث  يف  ورد  وقد 

حفظ اللسان: محايته عن الوقوع يف أعراض املسلمني من غيبة ونميمة وإساءة 
الظن باملسلمني وكالم الفحش البذيء والتدخل يف شؤون اآلخرين.

فقد سأل معاذ ڤ الرسول ☺ عن عمل يدخله اجلنة ويباعده من النار 
لِكَ  كِ ذَ الَ كَ بِمَ ُ ربِ : «أَالَ أُخْ الَ مَّ قَ د رسول اهللا ☺ أبواباً من اخلري وقال بعدها ثُ ☺فعّ

ا  يَ  : لْتُ قُ فَ  ،
لِكَ  كِ ذَ الَ كَ بِمَ ُ ربِ لِكَ  «أَالَ أُخْ كِ ذَ الَ كَ بِمَ ُ ربِ  «أَالَ أُخْ

ا» ذَ هَ يْكَ  لَ عَ فَّ  «كُ  
لِكَ  كِ ذَ الَ كَ بِمَ ُ ربِ لِكَ  «أَالَ أُخْ كِ ذَ الَ كَ بِمَ ُ ربِ  «أَالَ أُخْ

: الَ قَ انِهِ  بِلِسَ ذَ  أَخَ فَ اهللاِ،  نَبِيَّ  ا  يَ بَىلَ   : لْتُ قُ هِ»؟  لِّ كُ
بُّ  لْ يَكُ هَ ، وَ اذُ عَ كَ يَا مُ مُّ تْكَ أُ لَ  «ثَكِ

: الَ قَ انِهِ  بِلِسَ ذَ  أَخَ فَ اهللاِ،  نَبِيَّ  ا  يَ بَىلَ   : لْتُ قُ ؟ 
: الَ قَ مُ بِهِ؟ فَ لَّ ونَ بِامَ نَتَكَ ذُ اخَ ؤَ إِنَّا لَمُ نَبِيَّ اهللاِ، وَ

: الَ قَ انِهِ  بِلِسَ ذَ  أَخَ فَ اهللاِ،  نَبِيَّ  ا  يَ بَىلَ   : لْتُ قُ :؟  الَ قَ انِهِ  بِلِسَ ذَ  أَخَ فَ اهللاِ،  نَبِيَّ  ا  يَ بَىلَ   : لْتُ قُ هِ»؟  لِّ كُ

» (رواه الرتمذي  مْ تِهِ نَ لْسِ ائِدُ أَ صَ مْ إِالَّ حَ هِ رِ نَاخِ ىلَ مَ مْ أَوْ عَ هِ وهِ جُ ىلَ وُ النَّاسَ يفِ النَّارِ عَ
بُّ  لْ يَكُ هَ ، وَ اذُ عَ كَ يَا مُ مُّ تْكَ أُ لَ بُّ  «ثَكِ لْ يَكُ هَ ، وَ اذُ عَ كَ يَا مُ مُّ تْكَ أُ لَ : «ثَكِ الَ قَ مُ بِهِ؟ فَ لَّ ونَ بِامَ نَتَكَ ذُ اخَ ؤَ إِنَّا لَمُ :نَبِيَّ اهللاِ، وَ الَ قَ مُ بِهِ؟ فَ لَّ ونَ بِامَ نَتَكَ ذُ اخَ ؤَ إِنَّا لَمُ نَبِيَّ اهللاِ، وَ

.( يحٌ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ~ وقال: هَ

اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة واخلوض يف الباطل، أنك عىل كل 
يشء قدير..  وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد.

{
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الليلة السادسة عرشة:
« »

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
يكمل  مل  أخبارهم  وتتبع  وتصنيفهم،  الناس  بقضايا  ينشغل  الذي  املرء  إن 
ولَ اهللاِ،  سُ وا يَا رَ الُ : قَ الَ ، قَ
يكمل  مل  أخبارهم  وتتبع  وتصنيفهم،  الناس  بقضايا  ينشغل  الذي  املرء  مل إن  أخبارهم  وتتبع  وتصنيفهم،  الناس  بقضايا  ينشغل  الذي  املرء  إن 

ى ڤ وسَ نْ أَيبِ مُ إسالمهُ بعد فقد ورد يف احلديث: عَ
هِ» (متفق عليه). يَدِ انِهِ، وَ ونَ مِنْ لِسَ لِمُ سْ لِمَ المُ نْ سَ : «مَ الَ ؟ قَ لُ مِ أَفْضَ الَ أَيُّ اإلِسْ

وسَ نْ أَيبِ مُ وسَإسالمهُ بعد فقد ورد يف احلديث: عَ نْ أَيبِ مُ إسالمهُ بعد فقد ورد يف احلديث: عَ

املرء  انشغال  من  ذلك  يف  ملا  الغري،  شئون  يف  التدخل  عن  ينهى  واإلسالم 
بعيوب غريه عن عيوب نفسه، وتضييع للوقت فيام ال فائدة فيه؛ فقد يوقع ذلك 

إما بإظهار الشامتة وتنقص اآلخرين.أ.. هـ.


تصنيف الناس وتقسيمهم فرقاً وأحزاباً ومجاعات ومما ال ينبغي السؤال عنه 
ون هبا فيام بينهم وبني خالقهم، ألن  من أحوال الناس أيضاً: عباداهتم التي يرسُّ
رض املسئول للريا، أو الكذب، أو لالستحقار، أو للتعب يف حيلة  السؤال عنها يعِّ
دفع اجلواب، وعىل األقل فإن عبادته، ستخرج إىل ديوان العلن، وهو أقل رتبة 
من عبادة الرس، وكذلك السؤال عن معاصيهم وما يستحون من املعايص ذكره 
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(أحياء علوم الدين ١١٣/٣)، إذ االستتار باملعايص ملن وقع فيها مقصود صحيح، بل 
املجاهرة باملعصية معصية ومنكر آخر، حيول بني صاحبه وبني العافية «فقد ثبت 
٢٩٩٠» (كل أمتي معاىف إال املجاهرون... احلديث).  يف صحيح مسلم ~
ومما ال ينبغي أيضاً السؤال عن أحواهلم الناس احلسنة التي ال حيبون إظهارها 
تفاصيل  عن  وسؤاهلم  ونحوه:  وذكائهم.  أوالدهم  نبوغ   : مثالً احلسد  خشية 

مشكالهتم التي وقعت هلم مما ال يرغبون اطالع الناس عليها.
~ «وليس  ابن رجب  أما الضابط يف معرفة ما يعني وما ال يعني: قال 
املراد أن يرتك ما ال عناية له وال إرادة بحكم اهلو وطلب النفس، بل بحكم 
الرشع واالسالم، وهلذا جعله من حسن االسالم، فإذا حسن إسالم املرء ترك ما 

اليعنيه من األقوال واألفعال» (جامع العلوم واحلكم ٢٨٩/١).
واليوم يفهم كثري من الناس ان املراد بام اليعني: شئون الغري عىل اإلطالق، 
يعني اإلنسان  ما  الغري  فإن من شئون  املراد،  املفاهيم، ولبس يف  وهو خلط يف 

مبارشة ومن ذلك:
ما كان من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فإن النبي ☺ قال: 
عْ  تَطِ يَسْ لَمْ  إِنْ  فَ انِهِ،  بِلِسَ فَ عْ  تَطِ يَسْ  ْ ملَ إِنْ  فَ هِ،  بِيَدِ هُ  ْ ريِّ غَ يُ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  َأ رَ نْ  «مَ
».. (رواه مسلم ٤٩)، فرت أن القيام بواجب األمر  نِ ِيامَ فُ اإلْ عَ لِكَ أَضْ ذَ بِهِ، وَ لْ بِقَ فَ
عْ  تَطِ يَسْ لَمْ  إِنْ  فَ انِهِ،  بِلِسَ فَ عْ  تَطِ يَسْ  ْ ملَ إِنْ  فَ هِ،  بِيَدِ هُ  ْ ريِّ غَ يُ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  َأ رَ نْ  عْ «مَ تَطِ يَسْ لَمْ  إِنْ  فَ انِهِ،  بِلِسَ فَ عْ  تَطِ يَسْ  ْ ملَ إِنْ  فَ هِ،  بِيَدِ هُ  ْ ريِّ غَ يُ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  َأ رَ نْ  «مَ

باملعروف والنهي عن املنكر من اإليامن، فهو إذن مما حيسن به اإلسالم ويزداد 
به اإليامن.
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املسلمني  شئون  اآلخرين:  شئون  من  كبرية  بدرجة  اإلنسان  يعني  ومما 
ى  وسَ نْ أَيبِ مُ وقضاياهم، يف أي صقع كانوا وذلك عىل حسب استطاعة املرء، فعَ
بَّكَ  شَ  وَ
ى  وسَ نْ أَيبِ مُ ى وقضاياهم، يف أي صقع كانوا وذلك عىل حسب استطاعة املرء، فعَ وسَ نْ أَيبِ مُ وقضاياهم، يف أي صقع كانوا وذلك عىل حسب استطاعة املرء، فعَ

ا» ضً هُ بَعْ ضُ دُّ بَعْ يَانِ يَشُ نْ بُ الْ مِنِ كَ ؤْ مُ مِنُ لِلْ ؤْ «المُ
وسَ نْ أَيبِ مُ وسَوقضاياهم، يف أي صقع كانوا وذلك عىل حسب استطاعة املرء، فعَ نْ أَيبِ مُ وقضاياهم، يف أي صقع كانوا وذلك عىل حسب استطاعة املرء، فعَ

 : الَ  قَ
وسَ نْ أَيبِ مُ وسَوقضاياهم، يف أي صقع كانوا وذلك عىل حسب استطاعة املرء، فعَ نْ أَيبِ مُ وقضاياهم، يف أي صقع كانوا وذلك عىل حسب استطاعة املرء، فعَ

بِيِّ ☺ نِ النَّ ، عَ
وسَ نْ أَيبِ مُ وسَوقضاياهم، يف أي صقع كانوا وذلك عىل حسب استطاعة املرء، فعَ نْ أَيبِ مُ وقضاياهم، يف أي صقع كانوا وذلك عىل حسب استطاعة املرء، فعَ

ڤ

هِ.. (متفق عليه). ابِعِ َ أَصَ بَنيْ
بِيِّ  نِ النَّ ، عَ

 (انتهى بترصف يسري من كتاب: معلم يف تربية النفس، عبداللطيف احلسن ص:٢٥ـ ٢٦ ، 
٢٩ـ٣١).

الرامحني..  أرحم  يا  برمحتك  علينا  وتب  لنا  واغفر  عيوبنا  يف  نا  برصِّ اللهم 
وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

{
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الليلة السابعة عرشة:


املرأة يف اإلسالم هلا مكانة عظيمة، ففي القرآن الكريم سورة كاملة (سورة 
النساء)، وقصة مريم ـ عليها السالم ـ، آسية بنت مزاحم (امرأة فرعون). 

والعناية باملرأة جيب أن يكون حمل اهتامم مجيع أفراد املجتمع منذ مراحلها 
☺األوىل من العمر، تأسياً بالنبي ☺ يف تعامله مع أهله وبناته:جاءت فاطمة ڤ

إىل الرسول ☺ وهو جالسٌ وقام وقبل جبينها، ثم أقعدها بجواره (متفق عليه).
املفعم  واالستقبال  باالبتسامة  البنات؛  عىل  واحلنان  العطف  يكون  هكذا 
باحلب والتقدير، لكن كثرياً من اآلباء هيمل هذا اجلانب. أقول من اآلن، وأنت 

تقرأ هذه الكلامت غري طريقتك مع أفراد أرستك.


١ـ إظهار احلب والتقدير للفتاة والسؤال عن أمورها وحاجاهتا.
٢ـ طبيعة املرأة يغلب عليها احلياء ومن واجب األب تعليم البنات واألوالد 
مسائل الطهارة والصالة...الخ، وإن كان ال حيسن ذلك يوفر هلم بعض الكتيبات 
التي تتحدث عن ذلك وحبذا إحلاقهن بالدور النسائية؛ ألن األوالد أمانة جيب 
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االعتناء هبم.
ـ تعليم الفتاة عند اإلقبال عىل الزواج األمور املهمة يف احلياة الزوجية ـ تعليم الفتاة عند اإلقبال عىل الزواج األمور املهمة يف احلياة الزوجية ٣ـ تعليم الفتاة عند اإلقبال عىل الزواج األمور املهمة يف احلياة الزوجية 

بعض اآلباء يمنع ابنته الزواج إما طمعاًـ بعض اآلباء يمنع ابنته الزواج إما طمعاً يف ماهلا إن كانت موظفة، أو احلجة  ٤
بأهنا صغرية أو تكمل دراستها، أو أهنا ال تتزوج قبل أختها الكبرية ويتم الرفض، 

وعىل األب أن حيكم عقله ويزن األمور بأمور الرشع ال باألهواء الشخصية.
٥ـ وضع هدايا تشجيعية حلفظ القرآن الكريم للبنات والبنني.

٦ـ تربية البنات من طفولتهن عىل السرت، وعىل احلياء من حمارمهن بارتداء 
اللباس املحتشم أمامهم، ويتعاون مجيع أفراد األرسة عىل ذلك.

٧ـ  العناية بالصالة وآدائها يف أوقاهتا.
ك  لِبَاسِ قبل  البالء.  حل  احلياء  ذهب  إذا  أقول  الفتاة  أذن  يف  وأمهس  ٨ـ 
مل  النار  أهل  ☺: «صنفان من  النبي  قول  ري  تذكَّ اف  الشفَّ أو  العاري  اللباس 
كاسيات  ونساء  الناس،  هبا  يضـربون  البقر  كأذناب  سياط  معهم  قوم  أرمها، 
عاريات مائالت مميالت، رؤوسهن كأسنمة البخت املائل ال يدخلن اجلنة وال 

جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا» (رواه مسلم).
عندما تلبسني القصري العاري أو البنطال الضيق هناك من يعجبهن لباسك 
. ال تقويل: «أنا مل أقل هلن يفعلن  نّ ، وتتحملني أوزارهُ فيلبسن مثلك تقليداً لكِ
؟ من قول اهللا  مثيل، ال شأن يل هبن كل إنسان مسؤول عن ترصفاته، أين أنتِ

  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯         ®  ¬  «﴿ :تعاىل
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¸º  ¹  «  ¼  ½﴾ [النحل: ٢٥].

معنى قوله تعاىل: ﴿  ¶  ¸﴾ أي: يُضلون الناس جاهلني غري عاملني بام 
يدعوهنم إليه، وال عارفني بام يلزمهم من اآلثام.

☺قال ☺: «ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص 

(رواه مسلم).. ذلك من آثامهم شيئاً»
*  ختييل كم امرأة ستقلدك يف كل مكان تذهبني إليه؟.

والبنطال  والشفاف  العاري  يلبسن  النساء  من  كثري  تقول:  النساء  وبعض 
ولست الوحيدة يف ذلك. 

ـ  ليست العربة بكثرة اهلالكني، إنام العربة بقلة الناجني.
   ¹   ̧ ¶     µ  ´³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª   ©﴿ :قال تعاىل
º  «  ¼  ½﴾  [األنعام: ١١٦]. والقابض عىل دينه يف زمن الفتن لهُ أجر عظيم.

*  طرق اكتساب احلياء :
ـ حياء اإلجالل: وهو حياء املعرفة، وعىل حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه 

منه، وذلك بالتعرف عىل اهللا بأسامئه احلسنى وصفاته وعظمته يف آياته وأفعاله.
~ تعاىل: «إن العبد متى علم أن الرب  y قال ابن القيم  ـ مراقبة اهللا 
أعباء  احتامل  إىل  فجذبه  سبحانه،  منه  حياءً  العلم  هذا  أورثه  إليه  ناظرٌ  تعاىل 

الطاعة». أ.. هـ.
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اجلهد  ويبذل  مناسبة،  حمتشمة  مالبس  عن  البحث  الطاعة  أعباء  ومن  ـ  
واملال؛ والصرب عىل كالم بعض النساء الاليت يسخر منها، ودعاة التنصري وحترير 

.y املرأة، وكل هذا تؤجرين عليها وترفع درجاتك عند اهللا
ـ  حياء املرأة من نفسها: فهو حياء النفوس الرشيفة العزيزة البعيدة عن الرذائل.

بالنعم  عليكِ  أنعم  الذي  ربك  تقابلني  وبامذا  بعده،  وما  املوت  تذكري  ـ 
الكثرية.

ـ  لبسُ هذه املالبس العارية أو الشفافة ليست من لباس املسلامت املؤمنات. 
قال ☺: «من تشبه بقوم فهو منهم» (رواه أمحد، وأبو داود..رمحهم اهللا تعاىل).

ـ أن تعلم املرأة أن ذلك سبب لإلصابة بالعني واحلسد.
ـ التعرض للتهمة وسوء الظن باللباس غري الشـرعي.

النساء مما يغري  أمام  y، وذلك بإظهار املحاسن  الوقوع فيام حرم اهللا  ـ 
بعضهن ببعض.

ومن  الشياطني  ورش  الكائدين  كيد  من  املسلمني  نساء  حيفظ  أن  اهللا  نسأل 
ختطيط املعادين للمسلمني..

{
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الليلة الثامنة عرش:


النصائح  هذه  نَّ  لَكُ أُقدم  الكريم  الشهر  هذا  من  الفضيلة  الليايل  هذه  يف   
، أقول مستعينة باهللا  ، وأخوايت يف اهللا ثانياً والتوجيهات.. إىل نفيس املقرصة أوالً

سبحانه وتعاىل:
: أخوايت يف اهللا اغتنمن هذه الليايل الرشيفة وهذه الساعات والدقائق  أوالً
عظيم  أثر  له  فإن  الدعاء،  خاصةً  الصاحلة  األعامل  من  فيها  وأكثرن  الثمينة، 

وفَضلٌ جسيم.
، وأكثرن من ذكر  ثانياً: الوقاية والتحصن باألذكار واألوراد صباحاً ومساءً

اهللا تعاىل يف مجيع األوقات.
ثالثاً: احلذر كل احلذر من الغيبة والنميمة والقيل والقال وإضاعة األوقات 
صالة  حيرضن  الاليت  النساء  خاصة  ذلك،  مثل  يف  الفضيلة  والليايل  الطويلة 
وليت  والرتاويح،  القيام  عن  متكاسالت  املسجد  آخر  يف  جيلسن  ثم  الرتاويح 

األمر يقف عند ذلك بل يقمن بالتشويش عىل أخواهتن املصليات.
: احلذر من املكاملة باجلوال، وإزعاج املصلني ببكاء األطفال وغري ذلك  رابعاً
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فإن مثل هذه وغريها صالهتا يف بيتها أفضل.
الليايل  هذه  يف  األسواق  إىل  ـ  اهللا  هداهن  ـ  النساء  بعض  خروج  خامساً: 
اليرشين  فلامذا  العيد،  مالبس  رشاء  بحجة  واألجر  الفضل  وتضييع  الفضيلة 

مالبسهن قبل شهر رمضان، فاألسعار رخيصة والليايل غري فضيلة.
سادساً: لتحذر املرأة من حضور املسجد متعطرة فقد هنى الرسول ☺ عن 
يْنَبَ  ، أَنَّ زَ يدٍ عِ ِ بْنِ سَ نْ بُرسْ ذلك، فقد قال عليه الصالة والسالم يف احلديث عَ
اءَ  شَ نَّ الْعِ اكُ دَ تْ إِحْ دَ هِ ا شَ «إِذَ
يْنَبَ  ، أَنَّ زَ يدٍ عِ ِ بْنِ سَ نْ بُرسْ يْنَبَ ذلك، فقد قال عليه الصالة والسالم يف احلديث عَ ، أَنَّ زَ يدٍ عِ ِ بْنِ سَ نْ بُرسْ ذلك، فقد قال عليه الصالة والسالم يف احلديث عَ

 : الَ نَّهُ قَ  أَ
يْنَبَ  ، أَنَّ زَ يدٍ عِ ِ بْنِ سَ نْ بُرسْ يْنَبَ ذلك، فقد قال عليه الصالة والسالم يف احلديث عَ ، أَنَّ زَ يدٍ عِ ِ بْنِ سَ نْ بُرسْ ذلك، فقد قال عليه الصالة والسالم يف احلديث عَ

ولِ اهللاِ ☺ سُ نْ رَ ثُ عَ دِّ َ انَتْ حتُ ، كَ ةَ يَّ فِ قَ الثَّ
يْنَبَ  ، أَنَّ زَ يدٍ عِ ِ بْنِ سَ نْ بُرسْ يْنَبَ ذلك، فقد قال عليه الصالة والسالم يف احلديث عَ ، أَنَّ زَ يدٍ عِ ِ بْنِ سَ نْ بُرسْ ذلك، فقد قال عليه الصالة والسالم يف احلديث عَ

  .(١٤١ » (رواه مسلم ~ ةَ لَ يْ يَّبْ تِلْكَ اللَّ الَ تَطَ فَ
ولِ اهللاِ  سُ نْ رَ ثُ عَ دِّ َ انَتْ حتُ ، كَ ةَ يَّ فِ قَ ولِ اهللاِ الثَّ سُ نْ رَ ثُ عَ دِّ َ انَتْ حتُ ، كَ ةَ يَّ فِ قَ الثَّ

سابعاً: احلذر من صنيع بعض النساء وهو عدم اخلشوع والطمأنينة يف صالة 
بنية  ـ ولتدخل مع اإلمام  نافلة  الرتاويح ـ وهي  اللحاق بصالة  العشاء بحجة 

العشاء..!

{
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الليلة التاسعة عرشة:


احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
ليايل ترض ع ودعاء فعىل املسلم أن يلجأ إىل اهللا، ويستعيذ به من  فإن هذه 

الفتن ما ظهر منها وما بطن كام كان يفعل الرسول ☺.
مَّ إِينِّ  «اللهُ ةِ:  الَ رَ الصَّ بُ نَّ دُ نْهُ ذُ مِ وَّ تَعَ يَ انَ  كَ ولَ اهللاِ ☺  سُ ففي احلديث: إِنَّ رَ
ةِ  نَ فِتْ مِنْ  بِكَ  وذُ  أَعُ وَ  ، رِ مُ العُ لِ  ذَ أَرْ إِىلَ  دَّ  رَ أُ أَنْ  بِكَ  وذُ  أَعُ وَ  ، بْنِ اجلُ مِنَ  بِكَ  وذُ  أَعُ
مَّ إِينِّ  «اللهُ ةِ:  الَ رَ الصَّ بُ نَّ دُ نْهُ ذُ مِ وَّ تَعَ يَ انَ  ةِكَ الَ رَ الصَّ بُ نَّ دُ نْهُ ذُ مِ وَّ تَعَ يَ انَ  كَ ولَ اهللاِ  سُ ولَ اهللاِ ففي احلديث: إِنَّ رَ سُ ففي احلديث: إِنَّ رَ

املرء  عىل  وجيب   ،(٢٨٢٢ ~ البخاري  (رواه  «ِ ربْ القَ ابِ  ذَ عَ مِنْ  بِكَ  وذُ  أَعُ وَ يَا،  نْ الدُّ
ةِ  نَ فِتْ مِنْ  بِكَ  وذُ  أَعُ وَ  ، رِ مُ العُ لِ  ذَ أَرْ إِىلَ  دَّ  رَ أُ أَنْ  بِكَ  وذُ  أَعُ وَ  ، بْنِ اجلُ مِنَ  بِكَ  وذُ  ةِ أَعُ نَ فِتْ مِنْ  بِكَ  وذُ  أَعُ وَ  ، رِ مُ العُ لِ  ذَ أَرْ إِىلَ  دَّ  رَ أُ أَنْ  بِكَ  وذُ  أَعُ وَ  ، بْنِ اجلُ مِنَ  بِكَ  وذُ  أَعُ

أن جيتنب جمالس الفتن واخلوض فيها، وخصوصاً يف هذه األزمنة التي تنوعت 
«ِ ربْ القَ ابِ  ذَ عَ مِنْ  بِكَ  وذُ  أَعُ وَ يَا،  نْ الدُّ

وأُضيعت  القلوب  وقست  املغريات  تعددت  فقد  عدة،  جماالت  يف  فيها  الفتن 
التي تنوعت أن جيتنب جمالس الفتن واخلوض فيها، وخصوصاً يف هذه األزمنة التي تنوعت 

احلقوق وظهرت الفتن وتعاظمت، وال ريب أن كثرة املنكرات، واملجاهرة هبا 
جتعل املرء أكثر عرضة للتأثر هبا، والتلطخ بآثارها إال ما رحم ريب.

الصاحلة  األعامل  إىل  باملسارعة  الفتن  مواجهة  عىل   ☺ النبي  حث  ولقد 
يْلِ  اللَّ عِ  قِطَ نًا كَ فِتَ لِ  امَ عْ َ بِاألْ وا  «بَادِرُ  : الَ ☺ قَ ولَ اهللاِ  سُ أَنَّ رَ ڤ  ةَ  يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ عَ
بِيعُ  ا، يَ افِرً بِحُ كَ يُصْ نًا وَ مِ ؤْ يسِ مُ ا، أَوْ يُمْ افِرً يسِ كَ يُمْ نًا وَ مِ ؤْ لُ مُ جُ بِحُ الرَّ ، يُصْ لِمِ ظْ الْمُ
يْلِ  اللَّ عِ  قِطَ نًا كَ فِتَ لِ  امَ عْ َ بِاألْ وا  يْلِ «بَادِرُ اللَّ عِ  قِطَ نًا كَ فِتَ لِ  امَ عْ َ بِاألْ وا  «بَادِرُ ةَ  يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ ةَ عَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ عَ

.(١١٨ يَا» (رواه مسلم ~ نْ ضٍ مِنَ الدُّ رَ هُ بِعَ ينَ دِ
بِيعُ  ا، يَ افِرً بِحُ كَ يُصْ نًا وَ مِ ؤْ يسِ مُ ا، أَوْ يُمْ افِرً يسِ كَ يُمْ نًا وَ مِ ؤْ لُ مُ جُ بِحُ الرَّ ، يُصْ لِمِ ظْ بِيعُ الْمُ ا، يَ افِرً بِحُ كَ يُصْ نًا وَ مِ ؤْ يسِ مُ ا، أَوْ يُمْ افِرً يسِ كَ يُمْ نًا وَ مِ ؤْ لُ مُ جُ بِحُ الرَّ ، يُصْ لِمِ ظْ الْمُ
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(بادروا باألعامل فتنا) معنى احلديث: احلث عىل املبادرة إىل األعامل الصاحلة 
املرتاكمة  املتكاثرة  الشاغلة  الفتن  من  حيدث  بام  عنها  واالشتغال  تعذرها  قبل 
كرتاكم ظالم الليل املظلم ال املقمر [رشح مسلم ١٣٣/٢]، إن الثبات عىل دين اهللا 
y، هو غاية كل حي عاقل مدرك لعواقب األمور، وتزداد احلاجة، إىل تلمس 
أسباب الثبات يف زمان الصرب والغربة وقلة املعني عىل احلق، وكثرة أهل البغي 

والفساد وغربة الدين.
 ومما يدل عىل أمهية الثبات أن اهللا تعاىل ملا ذكر أسباب النرص اخلمسة جعل 

  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  » الثبات أوهلا قال تعاىل: نث
  &   %   $   #   "   !  ÇÆ   Å   Ä   Ã

'  )(   *+  ,   -  .  / مث   [األنفال: ٤٥ ـ ٤٦].
فْ  ِّ وبِ رصَ لُ فَ الْقُ ِّ رصَ مَّ مُ وقد كان الرسول ☺ يكثر من هذا الدعاء «اللهُ

.[٢٦٥٤ » [رواه مسلم ~ تِكَ اعَ ىلَ طَ نَا عَ وبَ لُ قُ
 ، تُ مْ لَ مَّ لَكَ أَسْ : «اللهُ ولُ انَ يَقُ ولَ اهللاِ ☺، كَ سُ بَّاسٍ ڤ: أَنَّ رَ نِ ابْنِ عَ عَ
وذُ  أَعُ إِينِّ  مَّ  اللهُ  ، تُ مْ اصَ خَ بِكَ  وَ  ، نَبْتُ أَ يْكَ  إِلَ وَ  ، لْتُ كَّ تَوَ يْكَ  لَ عَ وَ  ، نْتُ آمَ بِكَ  وَ
 ، تُ مْ لَ مَّ لَكَ أَسْ ،  «اللهُ تُ مْ لَ مَّ لَكَ أَسْ بَّاسٍ  «اللهُ نِ ابْنِ عَ بَّاسٍ عَ نِ ابْنِ عَ عَ

ِنْسُ  اإلْ ِنُّ وَ اجلْ ، وَ وتُ ي الَ يَمُ يُّ الَّذِ َ نِي، أَنْتَ احلْ لَّ ، أَنْ تُضِ هَ إِالَّ أَنْتَ ، الَ إِلَ تِكَ زَّ بِعِ
وذُ  أَعُ إِينِّ  مَّ  اللهُ  ، تُ مْ اصَ خَ بِكَ  وَ  ، نَبْتُ أَ يْكَ  إِلَ وَ  ، لْتُ كَّ تَوَ يْكَ  لَ عَ وَ  ، نْتُ آمَ بِكَ  وذُ وَ أَعُ إِينِّ  مَّ  اللهُ  ، تُ مْ اصَ خَ بِكَ  وَ  ، نَبْتُ أَ يْكَ  إِلَ وَ  ، لْتُ كَّ تَوَ يْكَ  لَ عَ وَ  ، نْتُ آمَ بِكَ  وَ

» (متفق عليه).  وتُونَ يَمُ
ِنْسُ  اإلْ ِنُّ وَ اجلْ ، وَ وتُ ي الَ يَمُ يُّ الَّذِ َ نِي، أَنْتَ احلْ لَّ ، أَنْ تُضِ هَ إِالَّ أَنْتَ ، الَ إِلَ تِكَ زَّ ِنْسُ بِعِ اإلْ ِنُّ وَ اجلْ ، وَ وتُ ي الَ يَمُ يُّ الَّذِ َ نِي، أَنْتَ احلْ لَّ ، أَنْ تُضِ هَ إِالَّ أَنْتَ ، الَ إِلَ تِكَ زَّ بِعِ

 وكذلك الصحابة رضوان اهللا عليهم خافوا عىل أنفسهم من النفاق كام قال 
ابن أيب مليكه ~: أدركت ثالثني من أصحاب النبي ☺ كلهم خياف النفاق 
عىل نفسه ما منهم أحدٌ يقولُ إنه عىل إيامن جربيل وميكائيل. (رواه البخاري:كتاب 
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اإليامن كتاب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر).

قال أبو الدرداء ڤ: (واهللا إن الرجل ليفتتن يف ساعة؛ فينقلب عن دينه) 
[رواه البيهقي يف شعب االيامن ٨٣١].

  Ü  Û   Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  فال ملجأ وال منجا من اهللا إال إليه قال تعاىل: نث
Ýمث   [الذاريات: ٥٠] .



   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã * جتنب الفتن والفرار منها قال تعاىل: نث
Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É مث   [األنفال: ٢٥] ، ففي اآلية: حتذير 
من اهللا لعباده املؤمنني باجتناب أصحاب املعايص والذنوب ألن العقاب واملحن 
إذا وقعت عمت امليسء وغريه، وال ختص من بارش الذنب، مادام أقر، ومل يدفع 

ومل يرفع.. (تفسري ابن كثري ٤٧١/٢).
ةٍ  رَ جْ هِ جِ كَ َرْ ةُ يفِ اهلْ بَادَ * االشتغال بطاعة اهللا واالكثار منها لقوله ☺: «الْعِ

 .(٢٩٤٨ ~ (رواه مسلم « َّ إِيلَ
~قال ابن رجب ~: (وسبب ذلك أن الناس يف زمن الفتن يتبعون أهواءهم 

وال يرجعون إىل دين، فيكون حاهلم شبيهاً بحال اجلاهلية، فإذا أنفرد من بينهم 
بمنزلة من  كان  مراضيه وجيتنب مساخطه  ويتبع  ربه  ويعبد  بدينه  يتمسك  من 
جمتنباً  ألوامره  متبعاً  به  مؤمناً   ☺ اهللا  رسول  إىل  اجلاهلية  أهل  بني  من  هاجر 

لنواهيه) [لطائف املعارف ص: ١٥٦].
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لتثبيت  الكريم  القرآن  نزل  أنه  تعاىل  اهللا  بني  وقد  وتدبره:  القرآن  تالوة   *
   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â نث املؤمنني وهدايتهم، قال تعاىل: نث

Î  Í  Ì  Ë  Êمث    [النحل: ١٠٢].

لَكَ  نْ سَ مَ ☺: «وَ * تعلم العلم النافع وعقيدة أهل السنة واجلامعة لقوله 
(احلديث رواه مسلم ٢٦٩٩). نَّةِ» َ ا إِىلَ اجلْ يقً رِ هُ بِهِ طَ لَ اهللاُ لَ هَّ ، سَ امً لْ سُ فِيهِ عِ تَمِ لْ ا يَ يقً رِ طَ
  x  w  v  u  t  s  r  qنث* الصرب عند وقوع الفتن قال تعاىل: نث

z  y  }  |   {  ~  ے  ¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §    ¨  ©  
ض للفتن بشتّى أنواعها،  ªمث   [العنكبوت: ١ ـ ٣]. فاملؤمن يف هذه احلياة معرّ
ي يكشف داء  رب فإنه العالج النّاجع الذّ فإذا أصيب بدائها فعليه أن يلجأ إىل الصّ

الفتن. وهو أعظم العوامل تأثرياً يف الثّبات عندها.
  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì * كثرة ذكر اهللا y قال تعاىل: نث
Ö  Õ  Ô مث   [األحزاب: ٤١ ـ ٤٢]. يقول العالمة السعدي ~: وينبغي 
مداومة ذلك، يف مجيع األوقات، عىل مجيع األحوال، فإن ذلك عبادة يسبق هبا 
وكف  اخلري،  عىل  وعون  ومعرفته،  اهللا  حمبة  إىل  وداع  مسرتيح،  وهو  العامل، 

اللسان عن الكالم القبيح.
نسأل اهللا العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما 
نَّة.. وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله  بطن، وأن يميتنا عىل االسالم والسُ

وأصحابه أمجعني..
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الليلة العرشون:


١

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
فإن من نعم اهللا تعاىل العظيمة أن يعطي اجلزيل عىل القليل بل ويضاعف 
ذلك اجلزيل وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وكم من 
األعامل التي نجهل فضلها؟ وال نستشعرُ عظيم األجر املرتتب عىل عملِها، وقد 
اهللاِ  بْدَ فضل اهللا y هذه األمة من بني سائر األمم فقد ورد يف احلديث: «عن عَ

: ولَ ِ، يَقُ ىلَ املِنْربَ ائِمٌ عَ وَ قَ هُ ولَ اهللاِ ☺ وَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ رَ ڤ، قَ مَ ابْنَ عُ
وبِ  رُ إِىلَ غُ  ِ رصْ ةِ العَ الَ َ صَ بَنيْ امَ  ، كَ مِ مَ مْ مِنَ األُ كُ بْلَ قَ لَفَ  فِيامَ سَ مْ  كُ اؤُ بَقَ «إِنَّامَ 
وا،  زُ جَ مَّ عَ ارُ ثُ فَ النَّهَ تَّى انْتَصَ ا حَ َ وا هبِ لُ مِ عَ ، فَ اةَ رَ اةِ التَّوْ رَ لُ التَّوْ يَ أَهْ طِ عْ ، أُ سِ مْ الشَّ
وبِ  رُ إِىلَ غُ  ِ رصْ ةِ العَ الَ َ صَ بَنيْ امَ  ، كَ مِ مَ مْ مِنَ األُ كُ بْلَ قَ لَفَ  فِيامَ سَ مْ  كُ اؤُ بَقَ وبِ «إِنَّامَ  رُ إِىلَ غُ  ِ رصْ ةِ العَ الَ َ صَ بَنيْ امَ  ، كَ مِ مَ مْ مِنَ األُ كُ بْلَ قَ لَفَ  فِيامَ سَ مْ  كُ اؤُ بَقَ «إِنَّامَ 

ةِ  الَ تَّى صَ وا بِهِ حَ لُ مِ عَ ، فَ يلَ يلِ اإلِنْجِ لُ اإلِنْجِ يَ أَهْ طِ عْ مَّ أُ ا، ثُ اطً ا قِريَ اطً وا قِريَ طُ عْ أُ فَ
وا،  زُ جَ مَّ عَ ارُ ثُ فَ النَّهَ تَّى انْتَصَ ا حَ َ وا هبِ لُ مِ عَ ، فَ اةَ رَ اةِ التَّوْ رَ لُ التَّوْ يَ أَهْ طِ عْ ، أُ سِ مْ وا، الشَّ زُ جَ مَّ عَ ارُ ثُ فَ النَّهَ تَّى انْتَصَ ا حَ َ وا هبِ لُ مِ عَ ، فَ اةَ رَ اةِ التَّوْ رَ لُ التَّوْ يَ أَهْ طِ عْ ، أُ سِ مْ الشَّ

تَّى  بِهِ حَ مْ  تُ لْ مِ عَ فَ  ، آنَ رْ القُ مُ  يتُ طِ عْ أُ مَّ  ثُ ا،  اطً قِريَ ا  اطً قِريَ وا  طُ عْ أُ فَ وا،  زُ جَ مَّ عَ ثُ  ِ رصْ العَ
ةِ  الَ تَّى صَ وا بِهِ حَ لُ مِ عَ ، فَ يلَ يلِ اإلِنْجِ لُ اإلِنْجِ يَ أَهْ طِ عْ مَّ أُ ا، ثُ اطً ا قِريَ اطً وا قِريَ طُ عْ أُ ةِ فَ الَ تَّى صَ وا بِهِ حَ لُ مِ عَ ، فَ يلَ يلِ اإلِنْجِ لُ اإلِنْجِ يَ أَهْ طِ عْ مَّ أُ ا، ثُ اطً ا قِريَ اطً وا قِريَ طُ عْ أُ فَ

لُّ  ءِ أَقَ الَ ؤُ نَا هَ بَّ اةِ: رَ رَ لُ التَّوْ الَ أَهْ ، قَ ِ نيْ اطَ ِ قِريَ نيْ اطَ مْ قِريَ يتُ طِ عْ أُ ، فَ سِ مْ وبِ الشَّ رُ غُ
تَّى  بِهِ حَ مْ  تُ لْ مِ عَ فَ  ، آنَ رْ القُ مُ  يتُ طِ عْ أُ مَّ  ثُ ا،  اطً قِريَ ا  اطً قِريَ وا  طُ عْ أُ فَ وا،  زُ جَ مَّ عَ ثُ  ِ رصْ تَّى العَ بِهِ حَ مْ  تُ لْ مِ عَ فَ  ، آنَ رْ القُ مُ  يتُ طِ عْ أُ مَّ  ثُ ا،  اطً قِريَ ا  اطً قِريَ وا  طُ عْ أُ فَ وا،  زُ جَ مَّ عَ ثُ  ِ رصْ العَ

 : الَ قَ فَ  ، الُوا: الَ قَ ؟  ءٍ ْ مِنْ يشَ مْ  كُ رِ أَجْ مِنْ  مْ  تُكُ مْ لَ لْ ظَ : هَ الَ قَ ا؟  رً أَجْ ثَرُ  أَكْ وَ الً  مَ عَ
لُّ  ءِ أَقَ الَ ؤُ نَا هَ بَّ اةِ: رَ رَ لُ التَّوْ الَ أَهْ ، قَ ِ نيْ اطَ ِ قِريَ نيْ اطَ مْ قِريَ يتُ طِ عْ أُ ، فَ سِ مْ وبِ الشَّ رُ لُّ غُ ءِ أَقَ الَ ؤُ نَا هَ بَّ اةِ: رَ رَ لُ التَّوْ الَ أَهْ ، قَ ِ نيْ اطَ ِ قِريَ نيْ اطَ مْ قِريَ يتُ طِ عْ أُ ، فَ سِ مْ وبِ الشَّ رُ غُ

.( ٧٤٦٧ (رواه البخاري ~ « اءُ نْ أَشَ وتِيهِ مَ يلِ أُ لِكَ فَضْ ذَ فَ
الَ قَ فَ  ، الُوا: الَ قَ ؟  ءٍ ْ مِنْ يشَ مْ  كُ رِ أَجْ مِنْ  مْ  تُكُ مْ لَ لْ ظَ : هَ الَ قَ ا؟  رً أَجْ ثَرُ  أَكْ وَ الً  مَ الَعَ قَ فَ  ، الُوا: الَ قَ ؟  ءٍ ْ مِنْ يشَ مْ  كُ رِ أَجْ مِنْ  مْ  تُكُ مْ لَ لْ ظَ : هَ الَ قَ ا؟  رً أَجْ ثَرُ  أَكْ وَ الً  مَ عَ
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*  التطهر والوضوء :
 « بِّ اةٌ لِلرَّ ضَ رْ مِ مَ فَ ةٌ لِلْ رَ هَ طْ اكُ مَ وَ بِيِّ ☺ قال: «السِّ نِ النَّ ☺: عَ ةُ ڤ ائِشَ ةُ * عن عَ ائِشَ عن عَ

.(٣١/٣ (رواه البخاري ~

 ، أَ ضَّ تَوَ ، فَ دِ جِ رِ املَسْ هْ ىلَ ظَ ةَ عَ يْرَ رَ عَ أَيبِ هُ قِيتُ مَ : رَ الَ ڤ قَ رِ مِ يْمٍ املُجْ عَ نْ نُ * عَ
لِنيَ مِنْ  جَّ َ ا حمُ ªر ةِ غُ يَامَ مَ القِ نَ يَوْ وْ عَ دْ تِي يُ مَّ «إِنَّ أُ
 ، أَ ضَّ تَوَ ، فَ دِ جِ رِ املَسْ هْ ىلَ ظَ ةَ عَ يْرَ رَ عَ أَيبِ هُ قِيتُ مَ : رَ الَ أَ قَ ضَّ تَوَ ، فَ دِ جِ رِ املَسْ هْ ىلَ ظَ ةَ عَ يْرَ رَ عَ أَيبِ هُ قِيتُ مَ : رَ الَ  قَ

 : ولُ  يَقُ
أَ ضَّ تَوَ ، فَ دِ جِ رِ املَسْ هْ ىلَ ظَ ةَ عَ يْرَ رَ عَ أَيبِ هُ قِيتُ مَ : رَ الَ أَ قَ ضَّ تَوَ ، فَ دِ جِ رِ املَسْ هْ ىلَ ظَ ةَ عَ يْرَ رَ عَ أَيبِ هُ قِيتُ مَ : رَ الَ  قَ

بِيَّ ☺ تُ النَّ عْ مِ : إِينِّ سَ الَ قَ فَ
رِ مِ يْمٍ املُجْ عَ نْ نُ رِعَ مِ يْمٍ املُجْ عَ نْ نُ عَ

☺

» (متفق عليه). لْ عَ يَفْ لْ هُ فَ تَ رَّ يلَ غُ مْ أَنْ يُطِ نْكُ اعَ مِ تَطَ نِ اسْ مَ ، فَ وءِ ضُ آثَارِ الوُ
لِنيَ مِنْ  جَّ َ ا حمُ ªر ةِ غُ يَامَ مَ القِ نَ يَوْ وْ عَ دْ تِي يُ مَّ لِنيَ مِنْ «إِنَّ أُ جَّ َ ا حمُ ªر ةِ غُ يَامَ مَ القِ نَ يَوْ وْ عَ دْ تِي يُ مَّ «إِنَّ أُ بِيَّ  تُ النَّ عْ مِ : إِينِّ سَ الَ قَ بِيَّ فَ تُ النَّ عْ مِ : إِينِّ سَ الَ قَ فَ

دٍ  مْ مِنْ أَحَ نْكُ ا مِ الَ رسول اهللا ☺: «مَ : قَ الَ رُ ابن اخلطاب ڤ قَ مَ * عن عُ
ا  دً مَّ َ أَنَّ حمُ هَ إِالَّ اهللاُ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ : أَشْ ولُ مَّ يَقُ وءَ ثُ ضُ بِغُ ـ الْوَ يُسْ بْلِغُ ـ أَوْ فَ يُ أُ فَ ضَّ تَوَ يَ
دٍ  مْ مِنْ أَحَ نْكُ ا مِ دٍ «مَ مْ مِنْ أَحَ نْكُ ا مِ «مَ

(رواه مسلم  « اءَ ا شَ َ لُ مِنْ أَهيِّ خُ ةُ يَدْ نِيَ امَ ةِ الثَّ نَّ َ ابُ اجلْ بْوَ هُ أَ تْ لَ تِحَ هُ إِالَّ فُ ولُ سُ رَ بْدُ اهللاِ وَ عَ
دً مَّ َ أَنَّ حمُ هَ إِالَّ اهللاُ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ : أَشْ ولُ مَّ يَقُ وءَ ثُ ضُ بِغُ ـ الْوَ يُسْ بْلِغُ ـ أَوْ فَ يُ أُ فَ ضَّ تَوَ دًيَ مَّ َ أَنَّ حمُ هَ إِالَّ اهللاُ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ : أَشْ ولُ مَّ يَقُ وءَ ثُ ضُ بِغُ ـ الْوَ يُسْ بْلِغُ ـ أَوْ فَ يُ أُ فَ ضَّ تَوَ يَ

٢٣٤~).. قال النووي ~ تعاىل: (ما أجود هذه) يعني هذه الكلمة أو الفائدة 
أو البشارة أو العبادة وجودهتا من جهات منها أهنا سهلة متيرسة يقدر عليها كل 

أحد بال مشقة ومنها أن أجرها عظيم.
ى  جَ بِأَرْ نِي  ثْ دِّ حَ لُ  بِالَ ا  يَ رِ  جْ الفَ ةِ  الَ صَ نْدَ  «عِ  : لٍ لِبِالَ الَ  قَ  ☺ بِيَّ  النَّ أَنَّ   *
 : الَ قَ نَّةِ»،  اجلَ يفِ  يَّ  يَدَ  َ بَنيْ يْكَ  لَ نَعْ فَّ  دَ تُ  عْ مِ سَ إِينِّ  فَ  ، مِ الَ اإلِسْ يفِ  تَهُ  لْ مِ عَ لٍ  مَ عَ

جَ بِأَرْ نِي  ثْ دِّ حَ لُ  بِالَ ا  يَ رِ  جْ الفَ ةِ  الَ صَ نْدَ  «عِ جَ  بِأَرْ نِي  ثْ دِّ حَ لُ  بِالَ ا  يَ رِ  جْ الفَ ةِ  الَ صَ نْدَ  «عِ  : لٍ لِبِالَ الَ  قَ  : لٍ لِبِالَ الَ  قَ بِيَّ   النَّ بِيَّ أَنَّ  النَّ أَنَّ 

، إِالَّ  ارٍ َ يْلٍ أَوْ هنَ ةِ لَ اعَ ا، يفِ سَ ورً هُ رْ طَ هَّ ْ أَتَطَ ي: أَينِّ ملَ نْدِ ى عِ جَ الً أَرْ مَ لْتُ عَ مِ ا عَ «مَ
نَّةِ» اجلَ يفِ  يَّ  يَدَ  َ بَنيْ يْكَ  لَ نَعْ فَّ  دَ تُ  عْ مِ سَ إِينِّ  فَ  ، مِ الَ اإلِسْ يفِ  تَهُ  لْ مِ عَ لٍ  مَ ةِ»عَ نَّ اجلَ يفِ  يَّ  يَدَ  َ بَنيْ يْكَ  لَ نَعْ فَّ  دَ تُ  عْ مِ سَ إِينِّ  فَ  ، مِ الَ اإلِسْ يفِ  تَهُ  لْ مِ عَ لٍ  مَ عَ

نِي  يْكَ يَعْ لَ فَّ نَعْ اهللاِ: «دَ بْدِ بُو عَ الَ أَ »، قَ َ يلِّ تِبَ يلِ أَنْ أُصَ ا كُ ورِ مَ هُ لِكَ الطُّ يْتُ بِذَ لَّ صَ
، إِالَّ  ارٍ َ يْلٍ أَوْ هنَ ةِ لَ اعَ ا، يفِ سَ ورً هُ رْ طَ هَّ ْ أَتَطَ ي: أَينِّ ملَ نْدِ ى عِ جَ الً أَرْ مَ لْتُ عَ مِ ا عَ ، إِالَّ «مَ ارٍ َ يْلٍ أَوْ هنَ ةِ لَ اعَ ا، يفِ سَ ورً هُ رْ طَ هَّ ْ أَتَطَ ي: أَينِّ ملَ نْدِ ى عِ جَ الً أَرْ مَ لْتُ عَ مِ ا عَ «مَ

» (متفق عليه). يكَ ْرِ حتَ
نِ يْكَ يَعْ لَ فَّ نَعْ اهللاِ: «دَ بْدِ بُو عَ الَ أَ »، قَ َ يلِّ تِبَ يلِ أَنْ أُصَ ا كُ ورِ مَ هُ لِكَ الطُّ يْتُ بِذَ لَّ نِصَ يْكَ يَعْ لَ فَّ نَعْ اهللاِ: «دَ بْدِ بُو عَ الَ أَ »، قَ َ يلِّ تِبَ يلِ أَنْ أُصَ ا كُ ورِ مَ هُ لِكَ الطُّ يْتُ بِذَ لَّ صَ
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 : الَ ☺ قَ ولَ اهللاِ  سُ ِڤ: أَنَّ رَ اهللا  بْدِ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ ڤعَ * الدعاء عند األذان: 
ةِ آتِ  ائِمَ ةِ القَ الَ الصَّ ةِ، وَ امَّ ةِ التَّ وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ : اللهُ اءَ عُ النِّدَ مَ نيَ يَسْ الَ حِ نْ قَ «مَ

ِ اهللا  بْدِ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ ِعَ اهللا  بْدِ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ عَ

تِي  اعَ فَ لَّتْ لَهُ شَ ، حَ تَهُ دْ عَ ي وَ ا الَّذِ ودً مُ ْ ا حمَ امً قَ ثْهُ مَ ابْعَ ، وَ ةَ يلَ ضِ الفَ ةَ وَ يلَ سِ ا الوَ دً مَّ َ حمُ
ةِ آتِ  ائِمَ ةِ القَ الَ الصَّ ةِ، وَ امَّ ةِ التَّ وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ : اللهُ اءَ عُ النِّدَ مَ نيَ يَسْ الَ حِ نْ قَ ةِ آتِ «مَ ائِمَ ةِ القَ الَ الصَّ ةِ، وَ امَّ ةِ التَّ وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ : اللهُ اءَ عُ النِّدَ مَ نيَ يَسْ الَ حِ نْ قَ «مَ

(متفق عليه). ةِ» يَامَ مَ القِ يَوْ
الَ  قَ نْ  «مَ  : الَ قَ نَّهُ  أَ  ☺ اهللاِ  ولِ  سُ رَ نْ  عَ ڤ  اصٍ  قَّ وَ أَيبِ  بْنِ  دِ  عْ سَ نْ  عَ  *
هُ  بْدُ ا عَ دً مَّ َ أَنَّ حمُ ، وَ يكَ لَهُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ نَ أَشْ ذِّ ؤَ عُ الْمُ مَ نيَ يَسْ حِ

اهللاِ  ولِ  سُ رَ نْ  عَ اهللاِ   ولِ  سُ رَ نْ  عَ اصٍ   قَّ وَ أَيبِ  بْنِ  دِ  عْ سَ نْ  اصٍ عَ قَّ وَ أَيبِ  بْنِ  دِ  عْ سَ نْ  عَ

» (رواه  هُ بُ نْ هُ ذَ رَ لَ فِ ينًا، غُ مِ دِ الَ ِسْ بِاإلْ ، وَ والً سُ دٍ رَ مَّ حَ بِمُ بªا وَ يتُ بِاهللاِ رَ ، رضِ هُ ولُ سُ رَ وَ
هُ  بْدُ ا عَ دً مَّ َ أَنَّ حمُ ، وَ يكَ لَهُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ نَ أَشْ ذِّ ؤَ عُ الْمُ مَ نيَ يَسْ هُ حِ بْدُ ا عَ دً مَّ َ أَنَّ حمُ ، وَ يكَ لَهُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ نَ أَشْ ذِّ ؤَ عُ الْمُ مَ نيَ يَسْ حِ

مسلم ~ ٣٨٦).

دِ  جِ ا إِىلَ املَسْ دَ نْ غَ : «مَ الَ بِيِّ ☺ قَ نِ النَّ ، عَ ةَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ * قصد املسجد: عَ
(متفق عليه). « احَ ا أَوْ رَ دَ امَ غَ لَّ ةِ كُ نَّ هُ مِنَ اجلَ لَ زُ هُ نُ دَّ اهللاُ لَ ، أَعَ احَ رَ وَ

بِيِّ  نِ النَّ ، عَ ةَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ بِيِّ  عَ نِ النَّ ، عَ ةَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ  عَ

ةُ  الَ «صَ  :☺ اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ قال:  ڤ  ةَ  يْرَ رَ هُ أيب  عن  اجلامعة:  صالة   *
ا،  فً عْ ينَ ضِ ِ رشْ عِ ا وَ سً ْ وقِهِ، مخَ يفِ سُ تِهِ، وَ يْ تِهِ يفِ بَ الَ ىلَ صَ فُ عَ عَّ ةِ تُضَ عَ امَ لِ يفِ اجلَ جُ الرَّ
إِالَّ  هُ  جُ رِ ْ خيُ الَ   ، دِ جِ املَسْ إِىلَ  جَ  رَ خَ مَّ  ثُ  ، وءَ ضُ الوُ نَ  سَ أَحْ فَ  ، أَ ضَّ تَوَ ا  إِذَ  : نَّهُ أَ لِكَ  ذَ وَ
ا،  فً عْ ينَ ضِ ِ رشْ عِ ا وَ سً ْ وقِهِ، مخَ يفِ سُ تِهِ، وَ يْ تِهِ يفِ بَ الَ ىلَ صَ فُ عَ عَّ ةِ تُضَ عَ امَ لِ يفِ اجلَ جُ ا، الرَّ فً عْ ينَ ضِ ِ رشْ عِ ا وَ سً ْ وقِهِ، مخَ يفِ سُ تِهِ، وَ يْ تِهِ يفِ بَ الَ ىلَ صَ فُ عَ عَّ ةِ تُضَ عَ امَ لِ يفِ اجلَ جُ الرَّ

 ، ىلَّ ا صَ إِذَ ، فَ يئَةٌ طِ ا خَ َ نْهُ هبِ طَّ عَ حُ ، وَ ةٌ جَ رَ ا دَ َ هُ هبِ تْ لَ فِعَ ، إِالَّ رُ ةً وَ طْ طُ خَ ْ ْ خيَ ، ملَ ةُ الَ الصَّ
إِالَّ  هُ  جُ رِ ْ خيُ الَ   ، دِ جِ املَسْ إِىلَ  جَ  رَ خَ مَّ  ثُ  ، وءَ ضُ الوُ نَ  سَ أَحْ فَ  ، أَ ضَّ تَوَ ا  إِذَ  : نَّهُ أَ لِكَ  ذَ إِالَّ وَ هُ  جُ رِ ْ خيُ الَ   ، دِ جِ املَسْ إِىلَ  جَ  رَ خَ مَّ  ثُ  ، وءَ ضُ الوُ نَ  سَ أَحْ فَ  ، أَ ضَّ تَوَ ا  إِذَ  : نَّهُ أَ لِكَ  ذَ وَ

الَ  ، وَ هُ ْ محَ مَّ ارْ يْهِ، اللهُ لَ لِّ عَ مَّ صَ : اللهُ هُ الَّ صَ امَ يفِ مُ ا دَ يْهِ، مَ لَ يلِّ عَ ةُ تُصَ ئِكَ لِ املَالَ ْ تَزَ ملَ
 ، ىلَّ ا صَ إِذَ ، فَ يئَةٌ طِ ا خَ َ نْهُ هبِ طَّ عَ حُ ، وَ ةٌ جَ رَ ا دَ َ هُ هبِ تْ لَ فِعَ ، إِالَّ رُ ةً وَ طْ طُ خَ ْ ْ خيَ ، ملَ ةُ الَ ، الصَّ ىلَّ ا صَ إِذَ ، فَ يئَةٌ طِ ا خَ َ نْهُ هبِ طَّ عَ حُ ، وَ ةٌ جَ رَ ا دَ َ هُ هبِ تْ لَ فِعَ ، إِالَّ رُ ةً وَ طْ طُ خَ ْ ْ خيَ ، ملَ ةُ الَ الصَّ

(متفق عليه). « ةَ الَ رَ الصَّ ا انْتَظَ ةٍ مَ الَ مْ يفِ صَ كُ دُ الُ أَحَ يَزَ
الَ  ، وَ هُ ْ محَ مَّ ارْ يْهِ، اللهُ لَ لِّ عَ مَّ صَ : اللهُ هُ الَّ صَ امَ يفِ مُ ا دَ يْهِ، مَ لَ يلِّ عَ ةُ تُصَ ئِكَ لِ املَالَ ْ تَزَ الَ ملَ ، وَ هُ ْ محَ مَّ ارْ يْهِ، اللهُ لَ لِّ عَ مَّ صَ : اللهُ هُ الَّ صَ امَ يفِ مُ ا دَ يْهِ، مَ لَ يلِّ عَ ةُ تُصَ ئِكَ لِ املَالَ ْ تَزَ ملَ

{
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الليلة العرشون:


٢

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
ولُ  سُ الَ رَ : قَ الَ ابِر ڤ قَ نْ جَ * الصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي: عَ
دَ  جِ َسْ ، إِالَّ املْ اهُ وَ ةٍ فِيامَ سِ الَ لُ مِنْ أَلْفِ صَ ا أَفْضَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ ةٌ يفِ مَ الَ «صَ

ابِر  نْ جَ ابِر  عَ نْ جَ واملسجد النبوي:* الصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي: عَ
اهللاِ ☺: 

ةٍ» (رواه مسلم ١٣٩٤/ الَ ةِ أَلْفِ صَ ائَ لُ مِنْ مِ امِ أَفْضَ رَ َ دِ احلْ جِ سْ ةٌ يفِ الْمَ الَ صَ ، وَ امَ رَ َ احلْ
دَ  جِ َسْ ، إِالَّ املْ اهُ وَ ةٍ فِيامَ سِ الَ لُ مِنْ أَلْفِ صَ ا أَفْضَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ ةٌ يفِ مَ الَ دَ «صَ جِ َسْ ، إِالَّ املْ اهُ وَ ةٍ فِيامَ سِ الَ لُ مِنْ أَلْفِ صَ ا أَفْضَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ ةٌ يفِ مَ الَ «صَ

، فحري باملسلم أن يستغل هذه الليايل الفضيلة بزيارة 
ةٍ» الَ ةِ أَلْفِ صَ ائَ لُ مِنْ مِ امِ أَفْضَ رَ َ دِ احلْ جِ سْ ةٌ يفِ الْمَ الَ صَ ، وَ امَ رَ َ ةٍ»احلْ الَ ةِ أَلْفِ صَ ائَ لُ مِنْ مِ امِ أَفْضَ رَ َ دِ احلْ جِ سْ ةٌ يفِ الْمَ الَ صَ ، وَ امَ رَ َ احلْ

وأمحد يف مسنده ١٤٦٩٤واللفظ له)
احلرمني وعمل عمرة إن استطاع ذلك.

ولَ  سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَتْ ا قَ َ بِيِّ ☺، أَهنَّ جِ النَّ وْ ☺ زَ ةَ ڤ بِيبَ مِّ حَ نْ أُ * السنن الرواتب: عَ
 َ ريْ ا، غَ عً وُّ تَطَ ةً  عَ كْ ةَ رَ َ رشْ تَيْ عَ ثِنْ مٍ  يَوْ لَّ  ِ كُ َّ يلِّ هللاِ يُصَ لِمٍ  سْ بْدٍ مُ ا مِنْ عَ «مَ
ولَ  سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَتْ ا قَ َ ، أَهنَّ بِيِّ  جِ النَّ وْ بِيِّ  زَ جِ النَّ وْ ةَ  زَ بِيبَ مِّ حَ نْ أُ عَ

 : ولُ يَقُ  ،☺ اهللاِ 
(رواه مسلم ~  ٧٢٨). نَّةِ» َ هُ بَيْتٌ يفِ اجلْ نِيَ لَ ةِ، أَوْ إِالَّ بُ نَّ َ تًا يفِ اجلْ يْ هُ بَ ةٍ، إِالَّ بَنَى اهللاُ لَ يضَ رِ فَ

 َ ريْ ا، غَ عً وُّ تَطَ ةً  عَ كْ ةَ رَ َ رشْ تَيْ عَ ثِنْ مٍ  يَوْ لَّ  ِ كُ َّ يلِّ هللاِ يُصَ لِمٍ  سْ بْدٍ مُ ا مِنْ عَ َ «مَ ريْ ا، غَ عً وُّ تَطَ ةً  عَ كْ ةَ رَ َ رشْ تَيْ عَ ثِنْ مٍ  يَوْ لَّ  ِ كُ َّ يلِّ هللاِ يُصَ لِمٍ  سْ بْدٍ مُ ا مِنْ عَ «مَ

 : الَ فِيِّ ڤ قَ قَ سٍ الثَّ سِ بْنِ أَوْ نْ أَوْ عَ
نَّةِ» َ هُ بَيْتٌ يفِ اجلْ نِيَ لَ ةِ، أَوْ إِالَّ بُ نَّ َ تًا يفِ اجلْ يْ هُ بَ ةٍ، إِالَّ بَنَى اهللاُ لَ يضَ رِ ةِ»فَ نَّ َ هُ بَيْتٌ يفِ اجلْ نِيَ لَ ةِ، أَوْ إِالَّ بُ نَّ َ تًا يفِ اجلْ يْ هُ بَ ةٍ، إِالَّ بَنَى اهللاُ لَ يضَ رِ فَ

* التبكري وامليش اىل صالة اجلمعة: 
 ، رَ ابْتَكَ رَ وَ بَكَّ ةِ، وَ عَ مُ ُ مَ اجلْ لَ يَوْ تَسَ اغْ لَ وَ سَّ نْ غَ  «مَ

فِيِّ  قَ سٍ الثَّ سِ بْنِ أَوْ نْ أَوْ فِيِّ عَ قَ سٍ الثَّ سِ بْنِ أَوْ نْ أَوْ صالة اجلمعة: عَ
: ولُ ولَ اهللاِ ☺ يَقُ سُ تُ رَ سمعْ

لُ  مَ ةٍ عَ وَ طْ لِّ خُ هُ بِكُ انَ لَ ، كَ غُ لْ ْ يَ ملَ ، وَ عَ تَمَ اسْ ، فَ امِ ِمَ نَا مِنَ اإلْ دَ بْ فَ كَ ْ يَرْ ملَ ى، وَ شَ مَ وَ
 ، رَ ابْتَكَ رَ وَ بَكَّ ةِ، وَ عَ مُ ُ مَ اجلْ لَ يَوْ تَسَ اغْ لَ وَ سَّ نْ غَ ،  «مَ رَ ابْتَكَ رَ وَ بَكَّ ةِ، وَ عَ مُ ُ مَ اجلْ لَ يَوْ تَسَ اغْ لَ وَ سَّ نْ غَ  «مَ

(رواه االمام امحد ١٦١٧٣وصححه االلباين رمحهم اهللا تعاىل). ا» هَ قِيَامِ ا وَ هَ يَامِ رُ صِ ةٍ أَجْ نَ سَ
لُ  مَ ةٍ عَ وَ طْ لِّ خُ هُ بِكُ انَ لَ ، كَ غُ لْ ْ يَ ملَ ، وَ عَ تَمَ اسْ ، فَ امِ ِمَ نَا مِنَ اإلْ دَ بْ فَ كَ ْ يَرْ ملَ ى، وَ شَ مَ لُ وَ مَ ةٍ عَ وَ طْ لِّ خُ هُ بِكُ انَ لَ ، كَ غُ لْ ْ يَ ملَ ، وَ عَ تَمَ اسْ ، فَ امِ ِمَ نَا مِنَ اإلْ دَ بْ فَ كَ ْ يَرْ ملَ ى، وَ شَ مَ وَ
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ِبُّ  ولُ اهللاِ ☺: «أَحيُ سُ الَ رَ : قَ الَ ☺ قَ ةَ ڤ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ * قراءة القرآن والذكر عَ
 ، مْ نَعَ لْنَا:  قُ  
ِبُّ   «أَحيُ

؟» نٍ امَ سِ امٍ  ظَ عِ اتٍ  لِفَ خَ ثَ  ثَالَ فِيهِ  ِدَ  جيَ أَنْ  لِهِ  أَهْ إِىلَ  عَ  جَ رَ ا  إِذَ مْ  كُ دُ أَحَ
ةَ  يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ ةَ * قراءة القرآن والذكر عَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ * قراءة القرآن والذكر عَ

امٍ  ظَ اتٍ عِ لِفَ ثِ خَ هُ مِنْ ثَالَ ٌ لَ ريْ تِهِ، خَ الَ مْ يفِ صَ كُ دُ ِنَّ أَحَ أُ هبِ رَ ثُ آيَاتٍ يَقْ ثَالَ «فَ
 ، مْ نَعَ لْنَا:  قُ ؟»  نٍ امَ سِ امٍ  ظَ عِ اتٍ  لِفَ خَ ثَ  ثَالَ فِيهِ  ِدَ  جيَ أَنْ  لِهِ  أَهْ إِىلَ  عَ  جَ رَ ا  إِذَ مْ  كُ دُ ؟»أَحَ نٍ امَ سِ امٍ  ظَ عِ اتٍ  لِفَ خَ ثَ  ثَالَ فِيهِ  ِدَ  جيَ أَنْ  لِهِ  أَهْ إِىلَ  عَ  جَ رَ ا  إِذَ مْ  كُ دُ أَحَ

 : الَ قَ
نٍ امَ سِ امٍ  ظَ عِ اتٍ  لِفَ خَ ثَ  ثَالَ فِيهِ  ِدَ  جيَ أَنْ  لِهِ  أَهْ إِىلَ  عَ  جَ رَ ا  إِذَ مْ  كُ دُ نٍأَحَ امَ سِ امٍ  ظَ عِ اتٍ  لِفَ خَ ثَ  ثَالَ فِيهِ  ِدَ  جيَ أَنْ  لِهِ  أَهْ إِىلَ  عَ  جَ رَ ا  إِذَ مْ  كُ دُ أَحَ

.(٨٠٢ » (رواه مسلم ~ نٍ امَ سِ
امٍ  ظَ اتٍ عِ لِفَ ثِ خَ هُ مِنْ ثَالَ ٌ لَ ريْ تِهِ، خَ الَ مْ يفِ صَ كُ دُ ِنَّ أَحَ أُ هبِ رَ ثُ آيَاتٍ يَقْ ثَالَ «فَ

، إِنَّ  ابِرَ قَ مْ مَ وتَكُ يُ وا بُ لُ عَ ْ : «الَ جتَ الَ ولَ اهللاِ ☺، قَ سُ ة ڤ أَنَّ رَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ * عَ
(رواه مسلم ~٧٨٠)، فام أمجل  ةِ» رَ بَقَ ةُ الْ ورَ أُ فِيهِ سُ رَ قْ ي تُ بَيْتِ الَّذِ رُ مِنَ الْ نْفِ انَ يَ يْطَ الشَّ

ة  يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ ة * عَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ * عَ

أن نكثر من تالوة القرآن يف هذه الليايل الفضيلة وهذا الشهر الكريم الذي هو 
شهر القرآن.

هُ  دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ : الَ إِلَ الَ نْ قَ : «مَ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ ☺: أَنَّ رَ ةَ ڤ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ * عَ
ةٍ،  رَّ ةَ مَ ائَ مٍ مِ يَوْ . يفِ  يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ هُ احلَ لَ لْكُ وَ هُ المُ لَ  ، لَهُ يكَ  ِ الَ رشَ
هُ  دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ : الَ إِلَ الَ نْ قَ هُ «مَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ : الَ إِلَ الَ نْ قَ «مَ ةَ  يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ ةَ * عَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ * عَ

انَتْ  كَ ئَةٍ، وَ يِّ ائَةُ سَ نْهُ مِ ِيَتْ عَ حمُ نَةٍ، وَ سَ ائَةُ حَ هُ مِ تِبَ لَ كُ ، وَ ابٍ قَ ِ رِ رشْ لَ عَ دْ انَتْ لَهُ عَ كَ
ةٍ،  رَّ ةَ مَ ائَ مٍ مِ يَوْ . يفِ  يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ هُ احلَ لَ لْكُ وَ هُ المُ لَ  ، لَهُ يكَ  ِ ةٍ، الَ رشَ رَّ ةَ مَ ائَ مٍ مِ يَوْ . يفِ  يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ هُ احلَ لَ لْكُ وَ هُ المُ لَ  ، لَهُ يكَ  ِ الَ رشَ

اءَ إِالَّ  َّا جَ لَ ممِ فْضَ دٌ بِأَ ْ يَأْتِ أَحَ ملَ ، وَ َ يسِ تَّى يُمْ لِكَ حَ هُ ذَ مَ ، يَوْ انِ يْطَ ا مِنَ الشَّ زً رْ لَهُ حِ
انَتْ  كَ ئَةٍ، وَ يِّ ائَةُ سَ نْهُ مِ ِيَتْ عَ حمُ نَةٍ، وَ سَ ائَةُ حَ هُ مِ تِبَ لَ كُ ، وَ ابٍ قَ ِ رِ رشْ لَ عَ دْ انَتْ لَهُ عَ انَتْ كَ كَ ئَةٍ، وَ يِّ ائَةُ سَ نْهُ مِ ِيَتْ عَ حمُ نَةٍ، وَ سَ ائَةُ حَ هُ مِ تِبَ لَ كُ ، وَ ابٍ قَ ِ رِ رشْ لَ عَ دْ انَتْ لَهُ عَ كَ

» (متفق عليه). نْهُ ثَرَ مِ لَ أَكْ مِ لٌ عَ جُ رَ
اءَ إِالَّ  َّا جَ لَ ممِ فْضَ دٌ بِأَ ْ يَأْتِ أَحَ ملَ ، وَ َ يسِ تَّى يُمْ لِكَ حَ هُ ذَ مَ ، يَوْ انِ يْطَ ا مِنَ الشَّ زً رْ اءَ إِالَّ لَهُ حِ َّا جَ لَ ممِ فْضَ دٌ بِأَ ْ يَأْتِ أَحَ ملَ ، وَ َ يسِ تَّى يُمْ لِكَ حَ هُ ذَ مَ ، يَوْ انِ يْطَ ا مِنَ الشَّ زً رْ لَهُ حِ

اهللاِ  انَ  بْحَ سُ  : الَ قَ نْ  «مَ  : الَ قَ  ☺ اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ  ڤ:  ةَ  يْرَ رَ هُ أَيبِ  نْ  عَ  *
(متفق عليه). « رِ بَدِ البَحْ ثْلَ زَ انَتْ مِ إِنْ كَ ، وَ ايَاهُ طَ تْ خَ طَّ ةٍ، حُ رَّ ةَ مَ ائَ مٍ مِ هِ، يفِ يَوْ دِ مْ بِحَ وَ

ةَ  يْرَ رَ هُ أَيبِ  نْ  عَ ةَ *  يْرَ رَ هُ أَيبِ  نْ  عَ  *

مِ إِىلَ  الَ بُّ الْكَ ولُ اهللاِ ☺: «أَحَ سُ الَ رَ : قَ الَ بٍ ڤ، قَ نْدَ ةَ بْنِ جُ رَ مُ نْ سَ * عَ
ِنَّ  بِأَهيِّ كَ  ُّ يَرضُ الَ   . ُ ربَ أَكْ اهللاُ  وَ  ، اهللاُ إِالَّ  هَ  إِلَ الَ  وَ  ،ِ هللاِ دُ  مْ َ احلْ وَ اهللاِ،  انَ  بْحَ سُ  : بَعٌ أَرْ اهللاِ 
مِ إِىلَ  الَ بُّ الْكَ مِ إِىلَ «أَحَ الَ بُّ الْكَ «أَحَ بٍ  نْدَ ةَ بْنِ جُ رَ مُ نْ سَ بٍ * عَ نْدَ ةَ بْنِ جُ رَ مُ نْ سَ * عَ

.(٢١٣٧ (رواه مسلم ~ « أْتَ بَدَ
ِنَّ  بِأَهيِّ كَ  ُّ يَرضُ الَ   . ُ ربَ أَكْ اهللاُ  وَ  ، اهللاُ إِالَّ  هَ  إِلَ الَ  وَ  ،ِ هللاِ دُ  مْ َ احلْ وَ اهللاِ،  انَ  بْحَ سُ  : بَعٌ أَرْ ِنَّ اهللاِ  بِأَهيِّ كَ  ُّ يَرضُ الَ   . ُ ربَ أَكْ اهللاُ  وَ  ، اهللاُ إِالَّ  هَ  إِلَ الَ  وَ  ،ِ هللاِ دُ  مْ َ احلْ وَ اهللاِ،  انَ  بْحَ سُ  : بَعٌ أَرْ اهللاِ 
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ىلَّ اهللا  ةً صَ دَ احِ َّ وَ يلَ ىلَّ عَ نْ صَ : «مَ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ ☺ أَنَّ رَ ڤ ةَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ * عَ
.(٤٠٨ ا» (رواه مسلم ~ ً رشْ يْهِ عَ لَ عَ

ةَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ ةَ* عَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ * عَ

ىلَ  لُّكَ عَ ولُ اهللاِ ☺: «أَالَ أَدُ سُ الَ يلِ رَ : قَ الَ ☺ قَ يِّ ڤ رِ عَ شْ َ ى األْ وسَ نْ أَيبِ مُ * عَ
: «الَ  الَ قَ ، فَ : بَىلَ لْتُ قُ  فَ

ولُ اهللاِ  سُ الَ يلِ رَ : قَ الَ ولُ اهللاِ  قَ سُ الَ يلِ رَ : قَ الَ  قَ
نَّةِ؟» َ نُوزِ اجلْ نْزٍ مِنْ كُ ىلَ كَ عَ

ولُ اهللاِ  سُ الَ يلِ رَ : قَ الَ ولُ اهللاِ  قَ سُ الَ يلِ رَ : قَ الَ يِّ  قَ رِ عَ شْ َ ى األْ وسَ نْ أَيبِ مُ يِّ * عَ رِ عَ شْ َ ى األْ وسَ نْ أَيبِ مُ * عَ
 : الَ  أَوْ قَ

يِّ  رِ عَ شْ َ ى األْ وسَ نْ أَيبِ مُ يِّ * عَ رِ عَ شْ َ ى األْ وسَ نْ أَيبِ مُ * عَ
ةِ نَّ َ نُوزِ اجلْ ةٍ مِنْ كُ لِمَ كَ

يِّ  رِ عَ شْ َ ى األْ وسَ نْ أَيبِ مُ يِّ * عَ رِ عَ شْ َ ى األْ وسَ نْ أَيبِ مُ * عَ

ةَ إِالَّ بِاهللاِ» (رواه البخاري٦٣٨٤، ومسلم ٢٧٠٤ واللفظ له رمحهام اهللا تعاىل). وَّ الَ قُ لَ وَ وْ حَ
نَّةِ َ نُوزِ اجلْ ةٍ مِنْ كُ لِمَ ةِكَ نَّ َ نُوزِ اجلْ ةٍ مِنْ كُ لِمَ كَ

ٌ مِنَ  ريْ رِ خَ جْ ا الْفَ تَ عَ كْ : «رَ الَ بِيِّ ☺ قَ نِ النَّ ☺ عَ ةَ ڤ ائِشَ نْ عَ * ركعتا الفجر: عَ
.(٧٢٥ (رواه مسلم ~ ا» ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ الدُّ

لِّ  ىلَ كُ بِحُ عَ : «يُصْ الَ نَّهُ قَ بِيِّ ☺ أَ نِ النَّ رٍّ ڤ، عَ نْ أَيبِ ذَ نَّة الضحى: عَ * سُ
لُّ  كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  يدَ مِ ْ حتَ لُّ  كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  بِيحَ تَسْ لُّ  كُ فَ  ، ةٌ قَ دَ صَ مْ  كُ دِ أَحَ مِنْ  ى  مَ الَ سُ
لِّ  ىلَ كُ بِحُ عَ لِّ  «يُصْ ىلَ كُ بِحُ عَ بِيِّ  «يُصْ نِ النَّ بِيِّ ، عَ نِ النَّ ، عَ رٍّ  نْ أَيبِ ذَ رٍّ  عَ نْ أَيبِ ذَ  عَ

رِ  نْكَ الْمُ نِ  عَ ْيٌ  هنَ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ وفِ  رُ َعْ بِاملْ رٌ  أَمْ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  بِريَ تَكْ لُّ  كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  لِيلَ ْ هتَ
لُّ  كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  يدَ مِ ْ حتَ لُّ  كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  بِيحَ تَسْ لُّ  كُ فَ  ، ةٌ قَ دَ صَ مْ  كُ دِ أَحَ مِنْ  ى  مَ الَ لُّ سُ كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  يدَ مِ ْ حتَ لُّ  كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  بِيحَ تَسْ لُّ  كُ فَ  ، ةٌ قَ دَ صَ مْ  كُ دِ أَحَ مِنْ  ى  مَ الَ سُ

ى» (رواه البخاري ٢٩٨٩ ومسلم  حَ امَ مِنَ الضُّ هُ عُ كَ تَانِ يَرْ عَ كْ لِكَ رَ ئُ مِنْ ذَ زِ ْ جيُ ، وَ ةٌ قَ دَ صَ
رِ  نْكَ الْمُ نِ  عَ ْيٌ  هنَ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ وفِ  رُ َعْ بِاملْ رٌ  أَمْ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  بِريَ تَكْ لُّ  كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  لِيلَ ْ رِ هتَ نْكَ الْمُ نِ  عَ ْيٌ  هنَ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ وفِ  رُ َعْ بِاملْ رٌ  أَمْ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  بِريَ تَكْ لُّ  كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  لِيلَ ْ هتَ

٧٢٠ واللفظ ملسلم رمحهام اهللا تعاىل).

ا  ولُ اهللاِ ☺: «يَ سُ الَ يلِ رَ ☺ قال: قَ و ڤ رٍ مْ اهللاِ بْنُ عَ بْدُ *  صيام التطوع: عن عَ
كَ  دِ سَ َ إِنَّ جلِ ، فَ لْ عَ الَ تَفْ ، فَ يْلَ ومُ اللَّ تَقُ ارَ وَ ومُ النَّهَ نِي أَنَّكَ تَصُ غَ و، بَلَ رٍ مْ اهللاِ بْنَ عَ بْدَ عَ

ولُ اهللاِ  سُ الَ يلِ رَ ولُ اهللاِ  قال: قَ سُ الَ يلِ رَ و  قال: قَ رٍ مْ اهللاِ بْنُ عَ بْدُ رٍ عن عَ مْ اهللاِ بْنُ عَ بْدُ *  صيام التطوع: عن عَ

مْ  ، صُ رْ طِ أَفْ مْ وَ ا، صُ ªظ يْكَ حَ لَ كَ عَ جِ وْ إِنَّ لِزَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ يْنِكَ عَ لِعَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ عَ
كَ  دِ سَ َ إِنَّ جلِ ، فَ لْ عَ الَ تَفْ ، فَ يْلَ ومُ اللَّ تَقُ ارَ وَ ومُ النَّهَ نِي أَنَّكَ تَصُ غَ و، بَلَ رٍ مْ اهللاِ بْنَ عَ بْدَ كَ عَ دِ سَ َ إِنَّ جلِ ، فَ لْ عَ الَ تَفْ ، فَ يْلَ ومُ اللَّ تَقُ ارَ وَ ومُ النَّهَ نِي أَنَّكَ تَصُ غَ و، بَلَ رٍ مْ اهللاِ بْنَ عَ بْدَ عَ

 : الَ ، قَ ةً وَّ ولَ اهللاِ، إِنَّ يبِ قُ سُ : يَا رَ لْتُ قُ
مْ  ، صُ رْ طِ أَفْ مْ وَ ا، صُ ªظ يْكَ حَ لَ كَ عَ جِ وْ إِنَّ لِزَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ يْنِكَ عَ لِعَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ مْ عَ ، صُ رْ طِ أَفْ مْ وَ ا، صُ ªظ يْكَ حَ لَ كَ عَ جِ وْ إِنَّ لِزَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ يْنِكَ عَ لِعَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ عَ

 « رِ هْ مُ الدَّ وْ لِكَ صَ ذَ ، فَ امٍ يَّ ةَ أَ ثَ رٍ ثَالَ هْ لِّ شَ مِنْ كُ
مْ  ، صُ رْ طِ أَفْ مْ وَ ا، صُ ªظ يْكَ حَ لَ كَ عَ جِ وْ إِنَّ لِزَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ يْنِكَ عَ لِعَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ مْ عَ ، صُ رْ طِ أَفْ مْ وَ ا، صُ ªظ يْكَ حَ لَ كَ عَ جِ وْ إِنَّ لِزَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ يْنِكَ عَ لِعَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ عَ

الَ ، قَ ةً وَّ ولَ اهللاِ، إِنَّ يبِ قُ سُ : يَا رَ لْتُ قُ
مْ  ، صُ رْ طِ أَفْ مْ وَ ا، صُ ªظ يْكَ حَ لَ كَ عَ جِ وْ إِنَّ لِزَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ يْنِكَ عَ لِعَ ا، وَ ªظ يْكَ حَ لَ عَ

نِي  تَ يْ لَ ا  «يَ
 : الَ ، قَ ةً وَّ ولَ اهللاِ، إِنَّ يبِ قُ سُ : يَا رَ لْتُ الَقُ ، قَ ةً وَّ ولَ اهللاِ، إِنَّ يبِ قُ سُ : يَا رَ لْتُ قُ

 : ولُ يَقُ انَ  كَ ، فَ
الَ ، قَ ةً وَّ ولَ اهللاِ، إِنَّ يبِ قُ سُ : يَا رَ لْتُ الَقُ ، قَ ةً وَّ ولَ اهللاِ، إِنَّ يبِ قُ سُ : يَا رَ لْتُ قُ

ا» مً يَوْ رْ  طِ أَفْ ا وَ مً يَوْ مْ  م، صُ الَ يْهِ السَّ لَ دَ عَ اوُ مَ دَ وْ مْ صَ «فَصُ
الَ ، قَ ةً وَّ ولَ اهللاِ، إِنَّ يبِ قُ سُ : يَا رَ لْتُ الَقُ ، قَ ةً وَّ ولَ اهللاِ، إِنَّ يبِ قُ سُ : يَا رَ لْتُ » قُ رِ هْ مُ الدَّ وْ لِكَ صَ ذَ ، فَ امٍ يَّ ةَ أَ ثَ رٍ ثَالَ هْ لِّ شَ » مِنْ كُ رِ هْ مُ الدَّ وْ لِكَ صَ ذَ ، فَ امٍ يَّ ةَ أَ ثَ رٍ ثَالَ هْ لِّ شَ الَمِنْ كُ ، قَ ةً وَّ ولَ اهللاِ، إِنَّ يبِ قُ سُ : يَا رَ لْتُ قُ

ةِ» (رواه البخاري ٣٤١٩/١٩٧٩، ومسلم ١١٥٩: واللفظ له رمحهام اهللا تعاىل). صَ خْ تُ بِالرُّ ذْ أَخَ
مً يَوْ رْ  طِ أَفْ ا وَ مً يَوْ مْ  م، صُ الَ يْهِ السَّ لَ دَ عَ اوُ مَ دَ وْ مْ صَ مً«فَصُ يَوْ رْ  طِ أَفْ ا وَ مً يَوْ مْ  م، صُ الَ يْهِ السَّ لَ دَ عَ اوُ مَ دَ وْ مْ صَ «فَصُ
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نْ  : «مَ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ ، أَنَّ رَ هُ ثَ دَّ نَّهُ حَ يِّ ڤ: أَ ارِ نْصَ َ * عن أَيبِ أَيُّوبَ األْ
.(١١٦٤ » (رواه مسلم ~ رِ هْ يَامِ الدَّ صِ انَ كَ ، كَ الٍ وَّ ا مِنْ شَ ªت هُ سِ بَعَ تْ مَّ أَ انَ ثُ ضَ مَ امَ رَ صَ

يِّ  ارِ نْصَ َ يِّ * عن أَيبِ أَيُّوبَ األْ ارِ نْصَ َ * عن أَيبِ أَيُّوبَ األْ

اكَ  : «ذَ الَ ؟ قَ ِ ثْنَنيْ مِ االِ مِ يَوْ وْ نْ صَ ئِلَ رسول اهللا ☺ عَ سُ ☺ وَ : ِ نَنيْ ثْ مِ االِ يامِ يَوْ * صَ
لِّ  ثَةٍ مِنْ كُ مُ ثَالَ وْ «صَ

 : الَ ؟ قَ ِ ثْنَنيْ مِ االِ مِ يَوْ وْ نْ صَ :  عَ الَ ؟ قَ ِ ثْنَنيْ مِ االِ مِ يَوْ وْ نْ صَ  عَ
 : الَ قَ : فَ الَ  قَ

الَ ؟ قَ ِ ثْنَنيْ مِ االِ مِ يَوْ وْ نْ صَ الَ عَ ؟ قَ ِ ثْنَنيْ مِ االِ مِ يَوْ وْ نْ صَ  عَ
َّ فِيهِ ـ» يلَ لَ عَ نْزِ ثْتُ ـ أَوْ أُ عِ مٌ بُ يَوْ تُ فِيهِ، وَ لِدْ مٌ وُ يَوْ

الَ ؟ قَ ِ ثْنَنيْ مِ االِ مِ يَوْ وْ نْ صَ ئِلَ رسول اهللا  عَ سُ ئِلَ رسول  وَ سُ : وَ ِ نَنيْ ثْ مِ االِ يامِ يَوْ ِ:* صَ ثْنَنيْ مِ االِ يامِ يَوْ * صَ

؟» ةَ فَ رَ مِ عَ مِ يَوْ وْ : «صَ نْ ئِلَ عَ سُ : وَ الَ » قَ رِ هْ مُ الدَّ وْ ، صَ انَ ضَ مَ انَ إِىلَ رَ ضَ مَ رَ ، وَ رٍ هْ شَ
َّ فِيهِ ـ» يلَ لَ عَ نْزِ ثْتُ ـ أَوْ أُ عِ مٌ بُ يَوْ تُ فِيهِ، وَ لِدْ مٌ وُ َّ فِيهِيَوْ يلَ لَ عَ نْزِ ثْتُ ـ أَوْ أُ عِ مٌ بُ يَوْ تُ فِيهِ، وَ لِدْ مٌ وُ يَوْ

؟» اءَ ورَ اشُ مِ عَ مِ يَوْ وْ «صَ
؟» ةَ فَ رَ مِ عَ مِ يَوْ وْ ةَ«صَ فَ رَ مِ عَ مِ يَوْ وْ «صَ

 : نْ ئِلَ عَ سُ : وَ الَ  قَ
« رِ هْ مُ الدَّ وْ ، صَ انَ ضَ مَ انَ إِىلَ رَ ضَ مَ رَ ، وَ رٍ هْ »شَ رِ هْ مُ الدَّ وْ ، صَ انَ ضَ مَ انَ إِىلَ رَ ضَ مَ رَ ، وَ رٍ هْ شَ

،« اقِيَةَ بَ الْ ةَ وَ يَ َاضِ ةَ املْ نَ رُ السَّ فِّ كَ  «يُ
« رِ هْ مُ الدَّ وْ ، صَ انَ ضَ مَ انَ إِىلَ رَ ضَ مَ رَ ، وَ رٍ هْ »شَ رِ هْ مُ الدَّ وْ ، صَ انَ ضَ مَ انَ إِىلَ رَ ضَ مَ رَ ، وَ رٍ هْ شَ

: الَ قَ فَ
« رِ هْ مُ الدَّ وْ ، صَ انَ ضَ مَ انَ إِىلَ رَ ضَ مَ رَ ، وَ رٍ هْ »شَ رِ هْ مُ الدَّ وْ ، صَ انَ ضَ مَ انَ إِىلَ رَ ضَ مَ رَ ، وَ رٍ هْ شَ

(رواه مسلم ~١١٦٢ من حديث ايب قتادة ڤ). « يَةَ اضِ ةَ الْمَ نَ رُ السَّ فِّ كَ «يُ
اقِيَةَ بَ الْ ةَ وَ يَ َاضِ ةَ املْ نَ رُ السَّ فِّ كَ اقِيَةَ «يُ بَ الْ ةَ وَ يَ َاضِ ةَ املْ نَ رُ السَّ فِّ كَ  «يُ

 : الَ قَ فَ
ةُ إِىلَ  رَ مْ : «العُ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ ةَ ڤ: أَنَّ رَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ * احلج والعمرة: عَ

» (متفق عليه). ةُ نَّ اءٌ إِالَّ اجلَ زَ ورُ لَيْسَ لَهُ جَ ُ جُّ املَربْ احلَ ، وَ امَ نَهُ يْ َا بَ ةٌ ملِ ارَ فَّ ةِ كَ رَ مْ العُ
ةَ  يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ ةَ  عَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ * احلج والعمرة: عَ

{
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 الليلة الثانية والعرشون:

â  á  à  ß  Þ   مث       (القمر: ٤٩) قال تعاىل: نث

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
رضة دائامً ألن تصيبه النوائب واألحداث يف هذه الدنيا ألن هذه  اإلنسان عُ

نَّة اهللا يف خلقه.  سُ
وكل بني آدم معرضون للمصايب عىل إختالف أنواعها، إما بموت قريب 
أو عزيز، ومن شأن املصائب أهنا تكدر اخلاطر وحتزن النفس، وما من إنسان ال 
يتأثر بام يصيبه مهام كانت شخصيته ومكانته يف املجتمع، ولكن التأثر باألحداث 

يشء والتسخط من القدر يشء آخر.
 ، عُ مَ َ تَدْ نيْ  لقد تأثر رسول اهللا ☺ لفقد ولده إبراهيم، ولكنه قال: «إِنَّ العَ
 « ونُونَ زُ حْ يمُ لَمَ اهِ ا إِبْرَ اقِكَ يَ رَ ا بِفِ إِنَّ نَا، وَ بُّ ىضَ رَ ا يَرْ ولُ إِالَّ مَ الَ نَقُ ، وَ نُ زَ ْ لْبَ حيَ القَ وَ
 ، عُ مَ َ تَدْ نيْ عُ«إِنَّ العَ مَ َ تَدْ نيْ  لفقد ولده إبراهيم، ولكنه قال: «إِنَّ العَ

(رواه البخاري١٣٠٣، ومسلم٢٣١٥ رمحهام اهللا تعاىل). 

فأما الوهن الذي يضعف اإلنسان ويقعده عن مزاولة األعامل يف هذه احلياة 
  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  فهو األمر غري املرغوب فيه، قال تعاىل: نث

È  Ç      Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁ  À  مث   [احلديد: ٢٢ ـ ٢٣].
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الواجب عىل العبد أن يؤمن بقضاء اهللا، وقدره وان يؤمن برشع اهللا، وأمره 
 .(٣٤١/٢ ~ تيمية  الرسائل البن  (جامع  وهنيه، فعليه تصديق اخلرب، وطاعة األمر.. 
ِدَ اهللا، وإذا أساء استغفر اهللا، وعلم أن ذلك كله بقضاء اهللا وقدره؛  فإذا أحسن محَ
فإن آدم  ملا أذنب تاب، فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أرص واحتج فلعنه اهللا 
، فالسعداء  وأقصاه، فمن تاب كان آدمياً، ومن أرص واحتج بالقدر صار إبليسياً
تاب، فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أرص واحتج فلعنه  ملا أذنب تاب، فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أرص واحتج فلعنه اهللا 

 ،٦٤/٨ ~ تيمية  ابن   فتاو) إبليس..  عدوهم  يتبعون  واألشقياء  أباهم،  يتبعون 
.(١٧٠ وطريق اهلجرتني البن القيم ~

الصحيحة  الطرق  ويسلك  الدنيوية،  مصاحله  يف  يسعى  أن  العبد  وعىل 
إليها، فإن أتت األمور عىل ما يريد محد اهللا، وإن أتت عىل خالف ما  املوصلة 

.y يريد صرب واحتسب األجر من اهللا، واعلم أن ذلك بقدر اهللا


فعلمه سبحانه سابق كل يشء، وقبل كون كل  (العلم):  األوىل:  املرتبة   *
  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  نث يشء قال تعاىل: 

T  S  Rمث   [املائدة: ٩٧].

 ،« النَّارِ ةِ وَ نَّ َ َا مِنَ اجلْ هلُ نْزِ لِمَ مَ دْ عُ قَ سٍ إِالَّ وَ مْ مِنْ نَفْ نْكُ ا مِ ☺:قال رسول اهللا ☺: «مَ

َا  ملِ  ٌ يَرسَّ مُ لٌّ  كُ فَ وا،  لُ مَ اعْ  ، «الَ
« النَّارِ ةِ وَ نَّ َ َا مِنَ اجلْ هلُ نْزِ لِمَ مَ دْ عُ قَ سٍ إِالَّ وَ مْ مِنْ نَفْ نْكُ ا مِ » «مَ النَّارِ ةِ وَ نَّ َ َا مِنَ اجلْ هلُ نْزِ لِمَ مَ دْ عُ قَ سٍ إِالَّ وَ مْ مِنْ نَفْ نْكُ ا مِ  «مَ

 : الَ قَ ؟  لُ نَتَّكِ الَ  أَفَ ؟  لُ مَ نَعْ لِمَ  فَ اهللاِ  ولَ  سُ رَ يَا  وا:  الُ قَ
« النَّارِ ةِ وَ نَّ َ َا مِنَ اجلْ هلُ نْزِ لِمَ مَ دْ عُ قَ سٍ إِالَّ وَ مْ مِنْ نَفْ نْكُ ا مِ » «مَ النَّارِ ةِ وَ نَّ َ َا مِنَ اجلْ هلُ نْزِ لِمَ مَ دْ عُ قَ سٍ إِالَّ وَ مْ مِنْ نَفْ نْكُ ا مِ  «مَ

 : لِهِ وْ z  y  x  w  }  |  {  مث   [الليل: ٥ ـ ٦]. ، إِىلَ قَ أَ: نث رَ مَّ قَ » ثُ لِقَ لَهُ خُ
(البخاري١٣٦٢ ومسلم ٢٦٤٧واللفظ له رمحهام اهللا). نث»  ¬ مث   [الليل: ١٠]،
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* املرتبة الثانية: الكتابة: ومعناها أن اهللا كتب مقادير اخلالئق كلها قبل ان 
  }    |   {   zy   x   w   v   u   t   s   r   q نث تعاىل:  قال  خيلقهم، 

~ے  ¡     ¢  £  ¤  ¥ مث   [احلج: ٧٠].

ضَ  رْ َ األْ وَ اتِ  وَ امَ السَّ قَ  لُ ْ خيَ أَنْ  بْلَ  قَ ئِقِ  الَ َ اخلْ يرَ  ادِ قَ مَ اهللاُ  تَبَ  «كَ :☺ قال 
.(٢٦٥٣ » (رواه مسلم ~ اءِ ىلَ الْمَ هُ عَ شُ رْ عَ : وَ الَ نَةٍ، قَ نيَ أَلْفَ سَ سِ مْ بِخَ

ضَ  رْ َ األْ وَ اتِ  وَ امَ السَّ قَ  لُ ْ خيَ أَنْ  بْلَ  قَ ئِقِ  الَ َ اخلْ يرَ  ادِ قَ مَ اهللاُ  تَبَ  ضَ «كَ رْ َ األْ وَ اتِ  وَ امَ السَّ قَ  لُ ْ خيَ أَنْ  بْلَ  قَ ئِقِ  الَ َ اخلْ يرَ  ادِ قَ مَ اهللاُ  تَبَ  «كَ

* املرتبة الثالثة: املشيئة: وهي إثبات أن هللا مشيئة وإرادة ملا يقع يف الكون من 
حوادث؛ فهو الذي يشاؤها ويدبرها ويأذن بوقوعها، ومشيئة اهللا ال تنفي مشيئة 

   ½  ¼  »  º  نثاإلنسان؛ وإنام لإلنسان مشيئة جارية حتت مشيئة اهللا قال تعاىل: نث

¾  ¿  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àمث   [اإلنفطار: ٢٨ ـ ٢٩].

: واهللا تعاىل خلق الذوات، وخلق احلوادث احلادثة  قُ لْ * املرتبة الرابعة: اخلَ
_   `  h  g       f  e   d  cb  a مث   [الزمر: ٦٢]،  نثفيها ومنها قال تعاىل: نث

¥  ¦  §  ¨ مث   [آالصافات: ٩٦]. وقال تعاىل: نث
 وقصور عقول البرش سببٌ إلنكار كثري مما ال تدركه من أحكام اهللا وأقداره؛ 
، ومل  لقَ عقل اإلنسان، وجعله كالوعاء حيوي به، وجعل األوعية خمتلِفةً فاهللا خَ
ما  ومنها  هلا،  اليصلح  ما  منها  فإن  يشءٍ؛  كل  الستيعاب  طاقةً  لألوعية  جيعل 

، وما زاد فاض.. (اخلراسانية: بترصف يسري). نُ أن حتتوي منه بقدرٍ يمكِ

{
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 الليلة الثالثة والعرشون:
S

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
أمره وحتمل وحيه  وتنفيذ  ربه  عبادة  كلها يف  ☺ حياته  اهللا  أمىض رسول 
وسطاً  هنجاً  حياته  يف  هنجهُ  وكان  هدايتهم،  عىل  واحلرص  للناس  وتبليغه 
يكرر ذلك  الظاهرة،  األمور  وبينهم يف  بينه  فرق  منهم ال  بينهم كواحد  يعيش 
يف مناسبات حماوالً إفهام صحابته أنه إنام جاء بيشء من عند اهللا وأنه أد واجبه 
هللا.. ومل يكن يتميز عليهم بسكن وال زاد وال ملبس وال راحلة. وها هو اآلن 

يكون قدوة ألمته حتى يف هناية حياته وطريقة مماته.
لقد شاء اهللا تعاىل أن يكون املوت هناية كل إنسان مهام طال عمره، ومهام 

  Á  À نث  كانت منزلته يف احلياة، كام عرب عنها القرآن الكريم يف قوله تعاىل: 
  Ñ  ÐÏ   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ   Ä  Ã     Â
Õ  Ô  Óنث وقال تعاىل: نث Ö  ÕÔ  Ó  Ò  × مث   [األنبياء: ٣٤ ـ ٣٥]،

Ö مث   [الزمر: ٢٠].

فها هو حممد بن عبداهللا خري البرش ☺، يموت بعد أن عانى من سكرات 
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املوت وآالم املرض.. وإذا وعى املسلمون هذه احلقيقة استشعروا معنى العبودية 
والتوحيد، وخضعوا هللا الواحد القهار، واستعدوا للموت باإلكثار من العمل 

الصالح وطاعة اهللا وإخالص العبادة له يف كل جمال من جماالت احلياة.
☺ اهللا  رسول  ووفاة  مرض  من  تعاىل  اهللا  رمحهم  العلامء  استخرج  ولقد 

عظات وعرب وأحكام ووصايا ومنها:
اهللاِ  بْدِ نْ عَ *  الصرب عند املرض لينال املسلم األجر واملثوبة من اهللا y: عَ
إِنَّكَ   : لْتُ قُ ا، وَ يدً دِ ا شَ كً عْ كُ وَ يُوعَ وَ  هُ ، وَ هِ ضِ رَ  يفِ مَ

واملثوبة لينال املسلم األجر واملثوبة من اهللا 
☺ بِيَّ  النَّ يْتُ  تَ أَ  قال: 
الصرب *  الصرب عند املرض 

ڤ

لِمٍ  سْ ا مِنْ مُ ، مَ لْ «أَجَ
إِنَّكَ   : لْتُ قُ ا، وَ يدً دِ ا شَ كً عْ كُ وَ يُوعَ وَ  هُ ، وَ هِ ضِ رَ ا،  يفِ مَ يدً دِ ا شَ كً عْ كُ وَ يُوعَ وَ  هُ ، وَ هِ ضِ رَ  يفِ مَ

 : الَ ؟ قَ يْنِ رَ اكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْ : إِنَّ ذَ لْتُ ا، قُ يدً دِ ا شَ كً عْ كُ وَ تُوعَ لَ
يدً دِ ا شَ كً عْ كُ وَ يُوعَ وَ  هُ ، وَ هِ ضِ رَ يدً يفِ مَ دِ ا شَ كً عْ كُ وَ يُوعَ وَ  هُ ، وَ هِ ضِ رَ بِيَّ  يفِ مَ النَّ يْتُ  تَ أَ بِيَّ  قال:  النَّ يْتُ  تَ أَ  قال: 

» (متفق عليه).  رِ جَ قُ الشَّ رَ اتُّ وَ َ امَ حتَ ، كَ ايَاهُ طَ نْهُ خَ اتَّ اهللاُ عَ  إِالَّ حَ هُ أَذً يبُ يُصِ
 : الَ ؟ قَ يْنِ رَ اكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْ : إِنَّ ذَ لْتُ ا، قُ يدً دِ ا شَ كً عْ كُ وَ تُوعَ الَلَ ؟ قَ يْنِ رَ اكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْ : إِنَّ ذَ لْتُ ا، قُ يدً دِ ا شَ كً عْ كُ وَ تُوعَ لَ

أَنَّ   : َّ يلَ عَ اهللاِ  مِ  نِعَ مِنْ  إِنَّ   : ولُ تَقُ َكانَتْ  ڤ  ةَ  ائِشَ عَ أَنَّ  السواك:  فضل   *
عَ  َ أَنَّ اهللاَ مجَ رِي، وَ نَحْ رِي وَ حْ َ سَ بَنيْ مِي، وَ يَوْ يفِ  يْتِي، وَ بَ َ يفِ  يفِّ وُ تُ  
أَنَّ   : َّ يلَ عَ اهللاِ  مِ  نِعَ مِنْ  إِنَّ   : ولُ تَقُ َكانَتْ  أَنَّ    : َّ يلَ عَ اهللاِ  مِ  نِعَ مِنْ  إِنَّ   : ولُ تَقُ َكانَتْ  ةَ   ائِشَ عَ أَنَّ 

☺ ولَ اهللاِ  سُ رَ
ةٌ  نِدَ سْ نَا مُ أَ ، وَ اكُ وَ هِ السِّ بِيَدِ ، وَ نِ َ محْ بْدُ الرَّ َّ عَ يلَ لَ عَ خَ : دَ تِهِ وْ نْدَ مَ هِ عِ يقِ رِ يقِي وَ َ رِ بَنيْ
عَ  َ أَنَّ اهللاَ مجَ رِي، وَ نَحْ رِي وَ حْ َ سَ بَنيْ مِي، وَ يَوْ يفِ  يْتِي، وَ بَ َ يفِ  يفِّ وُ تُ عَ   َ أَنَّ اهللاَ مجَ رِي، وَ نَحْ رِي وَ حْ َ سَ بَنيْ مِي، وَ يَوْ يفِ  يْتِي، وَ بَ َ يفِ  يفِّ وُ تُ  

هُ  ذُ آخُ  : لْتُ قُ فَ  ، اكَ وَ السِّ ِبُّ  حيُ نَّهُ  أَ فْتُ  رَ عَ وَ  ، يْهِ إِلَ رُ  نْظُ يَ هُ  يْتُ أَ رَ فَ  ،
ةٌ  نِدَ سْ نَا مُ أَ ، وَ اكُ وَ هِ السِّ بِيَدِ ، وَ نِ َ محْ بْدُ الرَّ َّ عَ يلَ لَ عَ خَ : دَ تِهِ وْ نْدَ مَ هِ عِ يقِ رِ يقِي وَ َ رِ ةٌ بَنيْ نِدَ سْ نَا مُ أَ ، وَ اكُ وَ هِ السِّ بِيَدِ ، وَ نِ َ محْ بْدُ الرَّ َّ عَ يلَ لَ عَ خَ : دَ تِهِ وْ نْدَ مَ هِ عِ يقِ رِ يقِي وَ َ رِ بَنيْ

☺ اهللاِ  ولَ  سُ رَ
ارَ  أَشَ فَ ؟  لَكَ هُ  نُ يِّ لَ أُ  : لْتُ قُ ، وَ يْهِ لَ تَدَّ عَ اشْ فَ  ، هُ لْتُ نَاوَ تَ فَ
هُ  ذُ آخُ  : لْتُ قُ فَ  ، اكَ وَ السِّ ِبُّ  حيُ نَّهُ  أَ فْتُ  رَ عَ وَ  ، يْهِ إِلَ رُ  نْظُ يَ هُ  يْتُ أَ رَ فَ هُ ،  ذُ آخُ  : لْتُ قُ فَ  ، اكَ وَ السِّ ِبُّ  حيُ نَّهُ  أَ فْتُ  رَ عَ وَ  ، يْهِ إِلَ رُ  نْظُ يَ هُ  يْتُ أَ رَ فَ  ،

 « مْ نَعَ  «أَنْ 
هُ  ذُ آخُ  : لْتُ قُ فَ  ، اكَ وَ السِّ ِبُّ  حيُ نَّهُ  أَ فْتُ  رَ عَ وَ  ، يْهِ إِلَ رُ  نْظُ يَ هُ  يْتُ أَ رَ فَ هُ ،  ذُ آخُ  : لْتُ قُ فَ  ، اكَ وَ السِّ ِبُّ  حيُ نَّهُ  أَ فْتُ  رَ عَ وَ  ، يْهِ إِلَ رُ  نْظُ يَ هُ  يْتُ أَ رَ فَ  ،

: هِ أْسِ بِرَ ارَ  أَشَ فَ ؟  لَكَ
هُ  ذُ آخُ  : لْتُ قُ فَ  ، اكَ وَ السِّ ِبُّ  حيُ نَّهُ  أَ فْتُ  رَ عَ وَ  ، يْهِ إِلَ رُ  نْظُ يَ هُ  يْتُ أَ رَ فَ  ،

 ، اءٌ ا مَ رُ ـ فِيهَ مَ كُّ عُ لْبَةٌ ـ يَشُ ةٌ أَوْ عُ وَ كْ يْهِ رَ َ يَدَ بَنيْ ، وَ هُ رَّ مَ أَ ، فَ هُ نْتُ يَّ لَ  فَ
ارَ  أَشَ فَ ؟  لَكَ هُ  نُ يِّ لَ أُ  : لْتُ قُ ، وَ يْهِ لَ تَدَّ عَ اشْ فَ  ، هُ لْتُ نَاوَ تَ ارَ فَ أَشَ فَ ؟  لَكَ هُ  نُ يِّ لَ أُ  : لْتُ قُ ، وَ يْهِ لَ تَدَّ عَ اشْ فَ  ، هُ لْتُ نَاوَ تَ فَ  « مْ نَعَ مْ «أَنْ  نَعَ هِ: «أَنْ  أْسِ بِرَ ارَ  أَشَ فَ ؟  لَكَ

« مْ «أَنْ نَعَ
هِ: أْسِ بِرَ ارَ  أَشَ فَ ؟  :لَكَ هِ أْسِ بِرَ ارَ  أَشَ فَ ؟  لَكَ

 : هِ أْسِ بِرَ
: هِ أْسِ بِرَ ارَ  أَشَ فَ ؟  :لَكَ هِ أْسِ بِرَ ارَ  أَشَ فَ ؟  لَكَ

تِ  وْ مَ ، إِنَّ لِلْ هَ إِالَّ اهللاُ «الَ إِلَ
 ، اءٌ ا مَ رُ ـ فِيهَ مَ كُّ عُ لْبَةٌ ـ يَشُ ةٌ أَوْ عُ وَ كْ يْهِ رَ َ يَدَ بَنيْ ، وَ هُ رَّ مَ أَ ، فَ هُ نْتُ يَّ لَ اءٌ فَ ا مَ رُ ـ فِيهَ مَ كُّ عُ لْبَةٌ ـ يَشُ ةٌ أَوْ عُ وَ كْ يْهِ رَ َ يَدَ بَنيْ ، وَ هُ رَّ مَ أَ ، فَ هُ نْتُ يَّ لَ  فَ

 : ولُ ، يَقُ هُ هَ جْ ِامَ وَ حُ هبِ سَ يَمْ يْهِ يفِ املَاءِ فَ لُ يَدَ خِ دْ لَ يُ عَ جَ فَ
 : هِ أْسِ بِرَ

الَتْ  مَ بِضَ وَ تَّى قُ  حَ
تِ  وْ مَ ، إِنَّ لِلْ هَ إِالَّ اهللاُ تِ «الَ إِلَ وْ مَ ، إِنَّ لِلْ هَ إِالَّ اهللاُ «الَ إِلَ

« ىلَ عْ فِيقِ األَ «يفِ الرَّ
تِ  وْ مَ ، إِنَّ لِلْ هَ إِالَّ اهللاُ تِ «الَ إِلَ وْ مَ ، إِنَّ لِلْ هَ إِالَّ اهللاُ : «الَ إِلَ ولُ ، يَقُ هُ هَ جْ ِامَ وَ حُ هبِ سَ يَمْ يْهِ يفِ املَاءِ فَ لُ يَدَ خِ دْ لَ يُ عَ جَ فَ

 : ولُ يَقُ لَ  عَ جَ ، فَ هُ يَدَ بَ  مَّ نَصَ ثُ  
ولُ ، يَقُ هُ هَ جْ ِامَ وَ حُ هبِ سَ يَمْ يْهِ يفِ املَاءِ فَ لُ يَدَ خِ دْ لَ يُ عَ جَ ولُفَ ، يَقُ هُ هَ جْ ِامَ وَ حُ هبِ سَ يَمْ يْهِ يفِ املَاءِ فَ لُ يَدَ خِ دْ لَ يُ عَ جَ فَ

« اتٍ رَ كَ سَ
ولُ ، يَقُ هُ هَ جْ ِامَ وَ حُ هبِ سَ يَمْ يْهِ يفِ املَاءِ فَ لُ يَدَ خِ دْ لَ يُ عَ جَ ولُفَ ، يَقُ هُ هَ جْ ِامَ وَ حُ هبِ سَ يَمْ يْهِ يفِ املَاءِ فَ لُ يَدَ خِ دْ لَ يُ عَ جَ فَ

.(٤٤٤٩ .. (رواه البخاري ~ هُ يَدُ
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نَّة كام يف صحيح  * أوىص عليه الصالة والسالم باالعتصام بالكتاب والسُ
البخاري ٤٤٦٠.

يفِ   َّ يلَ عَ النَّاسِ  نَّ  أَمَ «إِنَّ   :☺ النبي  الَ  قَ ڤ  الصديق  بكر  أيب  فضيلة   *
نْ  لَكِ ، وَ رٍ بَا بَكْ تُ أَ ذْ َ ختَّ تِي الَ مَّ لِيالً مِنْ أُ ا خَ ذً تَّخِ نْتُ مُ لَوْ كُ ، وَ رٍ بُو بَكْ الِهِ أَ مَ تِهِ وَ بَ حْ صُ
يفِ   َّ يلَ عَ النَّاسِ  نَّ  أَمَ «إِنَّ  يفِ    َّ يلَ عَ النَّاسِ  نَّ  أَمَ «إِنَّ  النبي   الَ  قَ الصديق   بكر  أيب  فضيلة   *

» (رواه  رٍ ، إِالَّ بَابُ أَيبِ بَكْ دَّ دِ بَابٌ إِالَّ سُ جِ َّ يفِ املَسْ نيَ بْقَ ، الَ يَ هُ تُ دَّ وَ مَ مِ وَ الَ ةُ اإلِسْ وَّ أُخُ
نْ  لَكِ ، وَ رٍ بَا بَكْ تُ أَ ذْ َ ختَّ تِي الَ مَّ لِيالً مِنْ أُ ا خَ ذً تَّخِ نْتُ مُ لَوْ كُ ، وَ رٍ بُو بَكْ الِهِ أَ مَ تِهِ وَ بَ حْ نْ صُ لَكِ ، وَ رٍ بَا بَكْ تُ أَ ذْ َ ختَّ تِي الَ مَّ لِيالً مِنْ أُ ا خَ ذً تَّخِ نْتُ مُ لَوْ كُ ، وَ رٍ بُو بَكْ الِهِ أَ مَ تِهِ وَ بَ حْ صُ

البخاري ~ ٤٦٦).

وهو   ☺ الرسول  يدي  بني  عليهم  اهللا  رضوان  الصحابة  اختالف  يف   *
 هلموا أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده فاختلفوا يف ذلك 

الرسول  يدي  بني  عليهم  اهللا  رضوان  عليهم الصحابة 
مريض: وقد قال ☺

«قوموا عني»، قال ابن حجر ~: (ويؤخذ من هذا احلديث  فقال النبي ☺
أن األدب يف العيادة أن ال يطيل العائد عند املريض حتى يضجر، وأن ال يتكلم 

عنده بام يزعجه) (فتح الباري: ١٢٦/١٠).
 ٍّ يلِ نْ عَ ى، عَ وسَ مِّ مُ أُ نْ  ☺ وىص هبا أمته الصالة: عَ * كانت آخر وصاياه 
وا اهللاَ  قُ اتَّ  ، ةَ الَ الصَّ  ، ةَ الَ «الصَّ
 ٍّ يلِ نْ عَ ى، عَ وسَ مِّ مُ أُ نْ  ٍّ  عَ يلِ نْ عَ ى، عَ وسَ مِّ مُ أُ نْ   عَ

 :☺ بِيِّ  النَّ مِ  الَ رُ كَ آخِ انَ  كَ  : الَ قَ يْهِ  لَ عَ اتُ اهللاِ  وَ لَ صَ
».. (أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» (١٥٨) وأبو داود (٥١٥٦)، وابن ماجه  مْ نُكُ يْامَ تْ أَ كَ لَ فِيامَ مَ

بِيِّ  النَّ مِ  الَ رُ كَ آخِ انَ  كَ  : الَ قَ يْهِ  لَ عَ اتُ اهللاِ  وَ لَ بِيِّ صَ النَّ مِ  الَ رُ كَ آخِ انَ  كَ  : الَ قَ يْهِ  لَ عَ اتُ اهللاِ  وَ لَ صَ

(٢٦٩٨)، قال األلباين صحيح رمحهم اهللا تعاىل).

فيا أخي احلبيب: حافظ عىل الصالة، حافظ عىل وصية املصطفى ☺ وهو 
يودع الدنيا وال شك أن الرجل يف تلك اللحظة جيود بأغىل وأثمن وأهم الوصايا 

عنده.
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*  من املبرشات للمؤمن الرؤيا الصاحلة: عن ابن عباس ڤ قال: كشف 
رسول اهللا ☺ الستارة والناس صفوف خلف أيب بكر ڤ فقال: «أهيا الناس، 
إنه مل يبق من مبرشات النبوة إال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو تُر له، أال وإين 
هنيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب y، وأما 

.(٤٧٩ (البخاري ~ نٌ أن يستجاب لكم» مِ السجود فاجتهدوا يف الدعاء، فقَ
بِيَّ  النَّ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ ڤ:  عبداهللا  بن  ابِرٍ  جَ نْ  عَ  :y باهللا  الظن  حسن   *
 « نَّ الظَّ بِاهللاِ  نُ  سِ ْ وَ حيُ هُ وَ إِالَّ  مْ  كُ دُ أَحَ وتَنَّ  يَمُ «الَ 
بِيَّ  النَّ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ بِيَّ :  النَّ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ  : عبداهللا  بن  ابِرٍ  جَ نْ  عبداهللا عَ بن  ابِرٍ  جَ نْ  عَ

 : ولُ يَقُ  ، ثٍ بِثَالَ اتِهِ  فَ وَ بْلَ  قَ  ،
ابِرٍ  جَ نْ  عَ

☺

.(٢٨٧٧ (رواه مسلم ~

* الزهد والتقلل من الدنيا: لقد خرج الرسول ☺ من هذه الدنيا كام جاء 
ا،  ً مهَ الَ دِرْ ا، وَ ينَارً ولُ اهللاِ ☺ دِ سُ كَ رَ ا تَرَ ☺«مَ إليها.. عن عمرو بن احلارث ڤ قال: 
ا  هَ لَ عَ ا جَ ضً أَرْ ، وَ هُ حَ الَ سِ ا، وَ هَ بُ كَ انَ يَرْ تِي كَ اءَ الَّ يْضَ هُ البَ تَ لَ ، إِالَّ بَغْ ةً الَ أَمَ ا، وَ بْدً الَ عَ وَ
ا،  ً مهَ الَ دِرْ ا، وَ ينَارً ً دِ مهَ الَ دِرْ ا، وَ ينَارً  دِ

(البخاري: ٤٤٦١)، وهو ☺ أسوتنا وقدوتنا مل يعط الدنيا أدنى  « ةً قَ دَ بِيلِ صَ بْنِ السَّ الِ
هَ لَ عَ ا جَ ضً أَرْ ، وَ هُ حَ الَ سِ ا، وَ هَ بُ كَ انَ يَرْ تِي كَ اءَ الَّ يْضَ هُ البَ تَ لَ ، إِالَّ بَغْ ةً الَ أَمَ ا، وَ بْدً الَ عَ هَوَ لَ عَ ا جَ ضً أَرْ ، وَ هُ حَ الَ سِ ا، وَ هَ بُ كَ انَ يَرْ تِي كَ اءَ الَّ يْضَ هُ البَ تَ لَ ، إِالَّ بَغْ ةً الَ أَمَ ا، وَ بْدً الَ عَ وَ

سبحانه  اهللا  إىل  والدعوة  النافع  العلم  خلف  وإنام  بعده  والبقاء  اجلمع  يف  عناية 
وتعاىل، وهداية الناس إىل الطريق املوصل إىل اجلنة بإذن اهللا تعاىل ومشيئته.

من  ڤ  بكر  أبو  وجاء   :☺ الرسول  وفاة  عند  ڤ:  بكر  أيب  موقف   *
نح، فكشف عن وجه النبي ☺ ثم قبله وبكى وقال: بأيب أنت وأمي ال جيمع  ☺السُّ

تَّها، ثم خرج إىل الناس، وهم  اهللا عليك موتتني، أما املوتة التي كتب عليك فقد مُ
بني منكر ومصدق، هلول األمر فرأ عمر ابن اخلطاب ڤ يكلم الناس وهو 
منكراً موت الرسول ☺، فطلب منه أن جيلس، فأبى فأقبل الناس إىل أيب بكر 
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: «أما بعد: من كان منكم يعبد حممداً  وتركوا عمر ڤ، فحدثهم أبوبكر قائالً
فإن حممداً قد مات، ومن كان منكم يعبد اهللا فإن اهللا حي ال يموت» ثم تال قوله 

  R  Q   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C تعاىل: نث
Z  Y  X  W  V  U  TS     ]  \[  ^  _  `مث    [آل 
عمران: ١٤٤]. فهدأ الناس وكأهنم مل يسمعوا اآلية من قبل، وقعد عمر ڤ عىل 
(البخاري/الفتح ٢٧٩/١٦ ـ   ..☺ األرض ال حتمله رجاله ملا علم بموت الرسول 

٢٨٠/ح ٤٤٥٢ ـ  ٤٤٥٤).

الصديق  شجاعة  عىل  دليل  أول  اآلية  «وهذه  تعاىل:   ~ القرطبي  قال   
املصائب وال  القلب عند حلول  ثبوت  الشجاعة واجلرأة حدمها  فإن  وجرأته، 
☺مصيبة أعظم من موت النبي ☺ فظهرت عنده شجاعته وعلمه» (القرطبي: اجلامع 

ألحكام القرآن ٢٢٢/٤).

* استحضار النصوص واالستشهاد هبا وأرجاع الناس إليها فضل من اهللا 
y، وبخاصة يف مواطن الشدة ومواقع اخلالف، ولقد غابت بعض النصوص 
املوقف وذلك فضل  ليحسم  ڤ،  الصديق  أبوبكر  ڤ وجاء  الصحابة  عن 

 .y وتوفيق من اهللا
نَّة، كام فعل  * عند االختالف والنزاع بني املسلمني يرجع إىل الكتاب والسُ

أبوبكر ڤ مع الصحابة 
☺ يف اليوم التايل لوفاة الرسول ☺ وقيامه  * يف موقف عمر ابن اخلطاب ڤ
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 خطيباً بني يدي أيب بكر الصديق ڤ، يعلن رجوعه عن مقالته التي كان ير
اع إىل احلق إذا تبني له، فرحم  فيها عدم موت الرسول ☺، ولذلك املسلم رجَّ

اهللا الفاروق ڤ.
* ولئن تويف رسول اهللا ☺، فإن أثره باق إىل يوم القيامة وهو أثر عظيم، 
الراشدين من بعده، ومهام قو سلطان  نَّة اخللفاء  نَّته وسُ اتباع هديهُ وسُ وهي 
املادة وداعي الرش فإن اخلري باقٍ يف هذه األمة إىل قيام الساعة حيث يقول رسول 
تَّى  ، حَ ُمْ هلَ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ ، الَ يَرضُ قِّ َ ىلَ احلْ ينَ عَ رِ اهِ تِي ظَ مَّ ةٌ مِنْ أُ ائِفَ الُ طَ «الَ تَزَ
املادة وداعي الرش فإن اخلري باقٍ يف هذه األمة إىل قيام الساعة حيث يقول رسول املادة وداعي الرش فإن اخلري باقٍ يف هذه األمة إىل قيام الساعة حيث يقول رسول 

☺اهللا ☺

(رواه البخاري٧٣١١ ومسلم١٩٢٠واللفظ ملسلم رمحهام اهللا تعاىل). « لِكَ ذَ مْ كَ هُ رُ اهللاِ وَ َ أَمْ أْيتِ يَ
تَّ ، حَ ُمْ هلَ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ ، الَ يَرضُ قِّ َ ىلَ احلْ ينَ عَ رِ اهِ تِي ظَ مَّ ةٌ مِنْ أُ ائِفَ الُ طَ تَّ«الَ تَزَ ، حَ ُمْ هلَ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ ، الَ يَرضُ قِّ َ ىلَ احلْ ينَ عَ رِ اهِ تِي ظَ مَّ ةٌ مِنْ أُ ائِفَ الُ طَ «الَ تَزَ

نَّة. اللهم وفقنا إلتباع سنة نبيك ☺ وتوفنا عىل اإلسالم والسُ
وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني..

{
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الليلة الرابعة والعرشون:


نبينا  الرسل  أفضل  لنا  وأرسل  ديناً،  اإلسالم  لنا  اصطفى  الذي  هللا  احلمد 
وقدوتنا حممد ☺، ولو تأمل العاقل اللبيب، وقارن بني هذا الدين (اإلسالم) 
وبقية األديان األخر لوجد فرقاً شاسعاً، وذلك ملا يتميز به هذا الدين العظيم 
من مبادئ وقيم، وحقوق للفرد واملجتمع، من حني والدته حتى مماته، فإنه واهللا 
الدنيا واآلخرة،  الدين، ونال خريي  العز والظفر والتمكني ملن اعتنق هذا  هو 
واستمسك بام جاء عن النبي الكريم ☺ وخلفائه الراشدين، فقد قال عمر ابن 
ِهِ» (صحيح: أخرجه  ريْ زَّ بِغَ سَ الْعِ تَمِ نْ نَلْ لَ مِ فَ الَ ِسْ نَا اهللاُ بِاإلْ زَّ مٌ أَعَ وْ «إِنَّا قَ

بام جاء عن النبي الكريم 
اخلطاب ڤ

احلاكم ١٣٠/١) (ومصنف أيب شيبة ٣٧١٦٣/٣٦١١٤).

  J   I   H   G   F   E   D   C   B   A   @   ? نث تعاىل:  قال 
K مث   [آل عمران: ٨٥].

وهللا احلمد ليس يف رشيعة اإلسالم ما حيري العقول، وهذه الرشائع واألحكام 
، ال حيف فيها وال ظلم،  صاحله لكل زمان ومكان، وأوامر هذا الدين كلها عدلٌ
إىل  يدعوا  ألنه  وإخالصك،  إيامنك،  قوي  العظيم  الدين  هذا  يف  تأملت  وكلام 
األمانات  وأداء  العهود،  وحفظ  والعدل  والعفاف  والصدق  األخالق  مكارم 
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٨٣

الضيف،  وإكرام  اجلوار،  وحسن  واملساكني،  واأليتام  األرامل  إىل  واإلحسان 
الرب  إىل  يدعوا  واعتدال،  قصد  يف  احلياة  بلذائذ  التمتع  حتصيل  إىل  ويدعوا 

والتقو، وينهى عن الفحشاء واملنكر، واإلثم والعدوان.


* الصالة: التي هي صله بني العبد وربه، جتد فيها اإلخالص، واإلقبال عىل 
اهللا، والدعاء واخلضوع، وهي أكرب عون للعبد عىل مصالح دينه ودنياه، ال دعاء 
عند قرب ميت وال استنجاد بمخلوق ضعيف، ال يملك لنفسه حوالً وال قوة، قال 

تعاىل: نث   ¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §  ¨   ©مث   [البقرة: ٤٥].
إلصالح  النصاب،  يملكون  ملن  الزكاة  بإخراج  املسلمني  وأُمر  الزكاة:   *
حال الفقراء وسد حاجة املحتاجني، وقضاء دين املدينني، ومنها التخلق بأخالق 
الكرام، من السخاء واجلود والبعد عن أخالق اللئام وتطهر املرء من رذيلة الشح 

z  y  x  w   }  |  {  ~  ے¡  ¢    نثقال تعاىل: نث

£  ¤  ¥  ¦  §  ¨ مث   [التغابن: ١٦].

* الصيام: يبعث عىل العطف عىل البائسني، فإن املسلم إذا جاع تذكر الفقري 
اجلائع، ويقوي الصيام نفس املسلم عىل الصرب واحللم..

* احلج: يذكر املسلم بيوم القيامة لباسهم واحد ال فرق فيام بينهم جتردوا 
من اللباس جيتمعون يف مكان واحد يعبدون إهلاً واحداً سبحانه وتعاىل.

وكذلك  اخلمر،  ورشب  والرشوة  والغش،  الربا،  رم  حُ املعامالت:  ويف   *

 



قوله تعاىل: 
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الزوجة  معاملة  سوء  عن  وهنى  عنه،   األذ اجلار،وكف  إىل  باإلحسان  أوىص 
 َ يضِ ا رَ قً لُ ا خُ نْهَ هَ مِ رِ ، إِنْ كَ نَةً مِ ؤْ مِنٌ مُ ؤْ كْ مُ رَ ولُ اهللاِ ☺: «الَ يَفْ سُ الَ رَ للحديث قَ

.(١٤٦٩ » (رواه مسلم ~ رَ ا آخَ نْهَ مِ
* رشع النكاح يف اإلسالم ملا فيه: من حتصني الفرج للزوج والزوجة، وتكثري 

النسل، وما للحياة الزوجية من استقرار يف احلياة.
بلة واللمس،  * وحرم الزنا ومقدماته: كالنظر إىل األجنبية واخللوة هبا، والقُ
تشبه  وحرم  واألعراض،  األنساب  عىل  للمحافظة  وذلك  الزاين  برجم  وأمر 

الرجال بالنساء والنساء بالرجال.
ولُ  سُ * ومن حماسنه: أنه يدعوا إىل تبادل األلفة واملحبة بني املسلمني: قال رَ
ى  تَكَ ا اشْ دِ إِذَ سَ َ ثَلُ اجلْ مْ مَ فِهِ اطُ تَعَ ، وَ مْ ِهِ امحُ تَرَ ، وَ مْ هِ ادِّ نِينَ يفِ تَوَ مِ ؤْ ثَلُ الْمُ ☺اهللاِ ☺: «مَ

(رواه البخاري ٦٠١١، ورواه مسلم  ى» مَّ الْحُ رِ وَ هَ دِ بِالسَّ سَ َ ائِرُ اجلْ ى لَهُ سَ اعَ وٌ تَدَ ضْ نْهُ عُ مِ
تَكَ ا اشْ دِ إِذَ سَ َ ثَلُ اجلْ مْ مَ فِهِ اطُ تَعَ ، وَ مْ ِهِ امحُ تَرَ ، وَ مْ هِ ادِّ نِينَ يفِ تَوَ مِ ؤْ ثَلُ الْمُ تَكَ«مَ ا اشْ دِ إِذَ سَ َ ثَلُ اجلْ مْ مَ فِهِ اطُ تَعَ ، وَ مْ ِهِ امحُ تَرَ ، وَ مْ هِ ادِّ نِينَ يفِ تَوَ مِ ؤْ ثَلُ الْمُ «مَ

٢٥٨٦واللفظ له رمحهام اهللا تعاىل).

قلوبنا  تنور  أن  ونسألك  عليه،  وليتنا  فيام  والعدل  لالستقامة  وفقنا  اللهم   
ولوالدينا  لنا  تغفر  وأن  واآلخرة،  الدنيا  احلياة  يف  الثابت  قولك  عىل  وتثبتنا 

وجلميع املسلمني.
وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني..

{
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الليلة اخلامسة والعرشون:


احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
  d نث :y فإن هذه الليايل ليايل القيام وفيها صالة الرتاويح، قال اهللا
g  f   eمث   [السجدة: ١٦]، أي: ترتفع جنوهبم، وتنزعج عن مضاجعها 
اللذيذة، إىل ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم، وهو الصالة يف الليل، ومناجاة 

اهللا تعاىل. (تفسري ابن سعدي.أ..هـ).
 ويف قيام الليل تنفتح نفس املؤمن عىل عبادة ربه والتذلل له، والترضع إليه 
سبحانه  له  والركوع  السجود  وتطويل  يديه،  بني  الدموع  له،وذرف  واخلشوع 
وتعاىل، واالستغفار من الذنوب، واالعرتاف بالتقصري وطلب الرمحة والتجاوز 
عام كان والعهد عىل الطاعة وجديرٌ باملسلم أن يعزم عىل الوفاء بذلك، أما كيفية 
صالة النبي ☺ يف قيام الليل فقد صىل حتى تشققت قدماه شكراً هللا تعاىل، كام 

رو البخاري ومسلم يف صحيحهام. 
السكينة  ففيه  الشهور  أفضل  املبارك  رمضان  شهر  يف  الليل  قيام  ويتأكد 
احلديث  يف   ☺ النبي  يقول  واإلحسان  والصدقة  القرآن،  قراءة  والصفاء:فيه 
نًا  انَ إِيامَ ضَ مَ امَ رَ نْ قَ : «مَ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ ةَ أَنَّ رَ يْرَ رَ املتفق عليه من حديث أَيبِ هُ
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بِهِ».   نْ مَ مِنْ ذَ دَّ ا تَقَ هُ مَ رَ لَ فِ ابًا، غُ تِسَ احْ وَ
وال ينبغي ترك قيام الليل فإن عجز عن مرض أو كسل فليصيل قاعداً. قال 
الفضيل بن عياض ~: (إذا مل تقدر عىل قيام الليل وصيام النهار، فاعلم انك 
ٌ كبلتك خطيئتك). ومن يثق من نفسه عدم قيام آخر الليل، فليقم  حمروم مكبل 
يَامِ  : «صِ ثٍ لِييلِ ☺ بِثَالَ اينِ خَ صَ ☺ قال أَوْ أوله فقد ورد يف احلديث أن أبا هريرة ڤ

(متفق عليه).  « نَامَ بْلَ أَنْ أَ وتِرَ قَ أَنْ أُ ى، وَ حَ تَيِ الضُّ عَ كْ رَ ، وَ رٍ هْ لِّ شَ امٍ مِنْ كُ يَّ ةِ أَ ثَ ثَالَ
لِييلِ  اينِ خَ صَ لِييلِ  قال أَوْ اينِ خَ صَ أوله فقد ورد يف احلديث أن أبا هريرة  قال أَوْ



ا  بِيُّ ☺: «إِذَ الَ النَّ : قَ الَ ☺ قَ ١ـ  الوضوء ملا ورد يف حديث الرباء بن عازب ڤ
مَّ  ، ثُ نِ يْمَ كَ األَ قِّ ىلَ شِ عْ عَ جِ طَ مَّ اضْ ةِ، ثُ الَ كَ لِلصَّ وءَ ضُ أْ وُ ضَّ تَوَ ، فَ كَ عَ جَ ضْ تَيْتَ مَ أَ
ا  ا «إِذَ «إِذَ بِيُّ  الَ النَّ : قَ الَ بِيُّ  قَ الَ النَّ : قَ الَ  قَ

 ، يْكَ رِي إِلَ هْ أْتُ ظَ َ أَجلْ ، وَ رِي إِلَيْكَ تُ أَمْ ضْ وَّ فَ ، وَ ي إِلَيْكَ هِ جْ تُ وَ مْ لَ مَّ أَسْ : اللهُ لْ قُ
مَّ  ، ثُ نِ يْمَ كَ األَ قِّ ىلَ شِ عْ عَ جِ طَ مَّ اضْ ةِ، ثُ الَ كَ لِلصَّ وءَ ضُ أْ وُ ضَّ تَوَ ، فَ كَ عَ جَ ضْ تَيْتَ مَ مَّ أَ ، ثُ نِ يْمَ كَ األَ قِّ ىلَ شِ عْ عَ جِ طَ مَّ اضْ ةِ، ثُ الَ كَ لِلصَّ وءَ ضُ أْ وُ ضَّ تَوَ ، فَ كَ عَ جَ ضْ تَيْتَ مَ أَ

ي  تَابِكَ الَّذِ نْتُ بِكِ مَّ آمَ ، اللهُ نْكَ إِالَّ إِلَيْكَ ا مِ نْجَ الَ مَ أَ وَ جَ لْ ، الَ مَ ةً إِلَيْكَ بَ هْ رَ بَةً وَ غْ رَ
 ، رِي إِلَيْكَ هْ أْتُ ظَ َ أَجلْ ، وَ رِي إِلَيْكَ تُ أَمْ ضْ وَّ فَ ، وَ ي إِلَيْكَ هِ جْ تُ وَ مْ لَ مَّ أَسْ : اللهُ لْ ، قُ رِي إِلَيْكَ هْ أْتُ ظَ َ أَجلْ ، وَ رِي إِلَيْكَ تُ أَمْ ضْ وَّ فَ ، وَ ي إِلَيْكَ هِ جْ تُ وَ مْ لَ مَّ أَسْ : اللهُ لْ قُ

نَّ  هُ لْ عَ اجْ ةِ، وَ رَ ىلَ الفِطْ نْتَ عَ أَ ، فَ تِكَ لَ يْ تَّ مِنْ لَ إِنْ مُ ، فَ لْتَ سَ ي أَرْ بِيِّكَ الَّذِ بِنَ ، وَ لْتَ نْزَ أَ
ي  تَابِكَ الَّذِ نْتُ بِكِ مَّ آمَ ، اللهُ نْكَ إِالَّ إِلَيْكَ ا مِ نْجَ الَ مَ أَ وَ جَ لْ ، الَ مَ ةً إِلَيْكَ بَ هْ رَ بَةً وَ غْ ي رَ تَابِكَ الَّذِ نْتُ بِكِ مَّ آمَ ، اللهُ نْكَ إِالَّ إِلَيْكَ ا مِ نْجَ الَ مَ أَ وَ جَ لْ ، الَ مَ ةً إِلَيْكَ بَ هْ رَ بَةً وَ غْ رَ

تَابِكَ  نْتُ بِكِ مَّ آمَ : اللهُ تُ غْ امَّ بَلَ لَ ، فَ
نَّ  هُ لْ عَ اجْ ةِ، وَ رَ ىلَ الفِطْ نْتَ عَ أَ ، فَ تِكَ لَ يْ تَّ مِنْ لَ إِنْ مُ ، فَ لْتَ سَ ي أَرْ بِيِّكَ الَّذِ بِنَ ، وَ لْتَ نْزَ نَّ أَ هُ لْ عَ اجْ ةِ، وَ رَ ىلَ الفِطْ نْتَ عَ أَ ، فَ تِكَ لَ يْ تَّ مِنْ لَ إِنْ مُ ، فَ لْتَ سَ ي أَرْ بِيِّكَ الَّذِ بِنَ ، وَ لْتَ نْزَ أَ

بِيِّ ☺ ىلَ النَّ ا عَ َ هتُ دْ دَّ رَ : فَ الَ ☺. قَ مُ بِهِ» لَّ تَكَ ا تَ رَ مَ آخِ
نَّ  هُ لْ عَ اجْ ةِ، وَ رَ ىلَ الفِطْ نْتَ عَ أَ ، فَ تِكَ لَ يْ تَّ مِنْ لَ إِنْ مُ ، فَ لْتَ سَ ي أَرْ بِيِّكَ الَّذِ بِنَ ، وَ لْتَ نْزَ نَّ أَ هُ لْ عَ اجْ ةِ، وَ رَ ىلَ الفِطْ نْتَ عَ أَ ، فَ تِكَ لَ يْ تَّ مِنْ لَ إِنْ مُ ، فَ لْتَ سَ ي أَرْ بِيِّكَ الَّذِ بِنَ ، وَ لْتَ نْزَ أَ

(متفق عليه). « لْتَ سَ ي أَرْ بِيِّكَ الَّذِ نَ ، وَ «الَ
تَابِكَ  نْتُ بِكِ مَّ آمَ : اللهُ تُ غْ امَّ بَلَ لَ تَابِكَ ، فَ نْتُ بِكِ مَّ آمَ : اللهُ تُ غْ امَّ بَلَ لَ ، فَ بِيِّ  ىلَ النَّ ا عَ َ هتُ دْ دَّ رَ : فَ الَ بِيِّ . قَ ىلَ النَّ ا عَ َ هتُ دْ دَّ رَ : فَ الَ . قَ

 : الَ ، قَ ولِكَ سُ رَ : وَ لْتُ ، قُ لْتَ نْزَ ي أَ الَّذِ
بِيِّ  ىلَ النَّ ا عَ َ هتُ دْ دَّ رَ : فَ الَ بِيِّ . قَ ىلَ النَّ ا عَ َ هتُ دْ دَّ رَ : فَ الَ مُ بِهِ». قَ لَّ تَكَ ا تَ رَ مَ مُ بِهِ»آخِ لَّ تَكَ ا تَ رَ مَ آخِ

٢ـ دعاء اهللا y بالتيسري لقيام الليل.
ـ التدرج يف القيام يف ـ التدرج يف القيام يف ٣ـ التدرج يف القيام يف البداية يصيل القيام بعد صالة العشاء ثم ينام؛ وال 
سيام أن غلب عىل ظنه أنه لن يقوم آخر الليل، ثم بعد فرتة إذا شعر بلذة القيام 
فرتة  بعد  ثم  الفجر،  إىل  نام  ثم  الليل  منتصف  عند  القيام  صىل  اإليامن  وزيادة 
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إذا ارتقى إيامنه وسمت مهته صىل القيام يف الثلث األخري من الليل وهو وقت 
☺ ولَ اهللاِ  سُ ڤ:أَنَّ رَ ةَ  يْرَ رَ أَيبِ هُ نْ  y كام ورد يف احلديث:عَ الرب  لنزول 

يْلِ  ثُ اللَّ لُ ى ثُ بْقَ يَ نيَ  يَا، حِ نْ ءِ الدُّ امَ ةٍ إِىلَ السَّ لَ يْ لَ لَّ  اىلَ كُ تَعَ كَ وَ بَارَ تَ ا  نَ بُّ لُ رَ نَزَّ تَ «يَ
ةَ  يْرَ رَ أَيبِ هُ نْ  ةَ  كام ورد يف احلديث:عَ يْرَ رَ أَيبِ هُ نْ   كام ورد يف احلديث:عَ

 : الَ قَ
ينِ  فِرُ تَغْ يَسْ نْ  مَ  ، يَهُ طِ عْ أُ فَ نِي  لُ أَ يَسْ نْ  مَ  ، لَهُ يبَ  تَجِ أَسْ فَ وينِ  عُ يَدْ نْ  مَ  : ولُ يَقُ  ، رُ اآلخِ
يْلِ  ثُ اللَّ لُ ى ثُ بْقَ يَ نيَ  يَا، حِ نْ ءِ الدُّ امَ ةٍ إِىلَ السَّ لَ يْ لَ لَّ  اىلَ كُ تَعَ كَ وَ بَارَ تَ ا  نَ بُّ لُ رَ نَزَّ تَ يْلِ «يَ ثُ اللَّ لُ ى ثُ بْقَ يَ نيَ  يَا، حِ نْ ءِ الدُّ امَ ةٍ إِىلَ السَّ لَ يْ لَ لَّ  اىلَ كُ تَعَ كَ وَ بَارَ تَ ا  نَ بُّ لُ رَ نَزَّ تَ «يَ

» (متفق عليه). رَ لَهُ فِ أَغْ فَ
ينِ  فِرُ تَغْ يَسْ نْ  مَ  ، يَهُ طِ عْ أُ فَ نِي  لُ أَ يَسْ نْ  مَ  ، لَهُ يبَ  تَجِ أَسْ فَ وينِ  عُ يَدْ نْ  مَ  : ولُ يَقُ  ، رُ ينِ اآلخِ فِرُ تَغْ يَسْ نْ  مَ  ، يَهُ طِ عْ أُ فَ نِي  لُ أَ يَسْ نْ  مَ  ، لَهُ يبَ  تَجِ أَسْ فَ وينِ  عُ يَدْ نْ  مَ  : ولُ يَقُ  ، رُ اآلخِ

٤ـ احلرص عىل القيلولة بالنهار ولو زمناً يسرياً، فإهنا عونٌ عىل القيام والتهجد.
٥ـ حماولة االنتهاء من األعامل اليومية قبل صالة العشاء.

٦ـ عدم الشبع يف تناول الطعام.
٧ـ  اجتناب السهر قدر اإلمكان ملا فيه من األرضار.

٨ـ وضع منبه لقيام الليل. 
٩ـ اختيار املكان املناسب لصالة قيام الليل.

وقيام الليل عبادهٌ عظيمة ال ينبغي هجراهنا ملن تفضل اهللا عليه بالقيام بعد حمافظته 
عليه فقد فعل أمراً مذموماً فقد حذر النبي ☺ من ذلك فقال لعبداهللا ابن عمرو 

» (متفق عليه). يْلِ كَ قِيَامَ اللَّ َ رتَ ، فَ يْلَ ومُ اللَّ انَ يَقُ نٍ كَ الَ ثْلَ فُ نْ مِ اهللاِ، الَ تَكُ بْدَ «يَا عَ
عليه فقد فعل أمراً مذموماً فقد حذر النبي 

ڤ:

فينبغي للمسلم أن حيرص عىل املداومة عىل أعامل اخلري، وعدم التفريط يف 
يشء منها.. نسأل اهللا أن يعييننا عىل ذكره وشكره وحسن عبادته.

وصل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني..
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الليلة السادسة والعرشون:


١

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
االستغفار معناه: طلب املغفرة من اهللا.

ورجوتني  دعوتني  ما  أنك  آدم  ابن  «يا  القديس:  احلديث  يف   y اهللا  قال 
غفرت لك عىل ما كان منك وال أبايل، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السامء ثم 
استغفرتني غفرت لك وال أبايل، يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب األرض خطايا 

ثم لقيتني ال ترشك يب شيئاً ألتيتك بقراهبا مغفرة» (رواه الرتمذي).


الفعل  من  العبد  خيرج  «االستغفار   :~ تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  يقول 
املكروه إىل الفعل املحبوب، ومن العمل الناقص إىل العمل التام، ويرفع العبد من 
املقام األدنى إىل األعىل منه واألكمل، فإن العبد هللا يف كل يوم، بل يف كل ساعة، 
بل يف كل حلظة يزداد علامً باهللا وبصرية يف دينه وعبوديته بحيث جيد ذلك يف طعامه 
املقامات  ورشابه ونومه ويقظته وقوله وفعله، وير تقصريه يف حضور قلبه يف 
العالية وإعطائها حقها، فهو حيتاج إىل االستغفار آناء الليل وأطراف النهار بل هو 
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مضطر إليه دائامً يف األقوال واألحوال يف الغوائب واملشاهد، ملا فيه من املصالح 
وجلب اخلريات ودفع املرضات، وطلب زيادة القوة يف األعامل القلبية والبدنية».

فهو  بقلبه  مقيم عليه مرص عليه  بذنبه  بلسانه: وهو متشبث  املستغفر  أما  ـ 
كاذب يف استغفاره.

ـ االستغفار يف القرآن الكريم: لقد كثر ذكر االستغفار يف القرآن.
  hg  f  نث  :y فتارة يأمر اهللا تعاىل عباده به وحيثهم عليه، كقوله 

l  k  j    iمث    [البقرة: ١٩٩].

Uنث، وقوله تعاىل: نث ٣[هود: ٣] نثوقال تعاىل: نث}  |   {  ~  ے  ¡ مث    

W  Vمث   [فصلت: ٦]. 

  .   - نث  تعاىل: كقوله  عليهم  ويثني  أهله  يمدح  وتارة 
/   0  1  2 مث   [آل عمران: ١٧].



إن لالستغفار ثمرات جليلة وفوائد عديدة منها:
   e   dنث تعاىل:  سبحانه  اهللا  قال  الدرجات.  ورفع  السيئات  تكفري  ـ   ١

p   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f مث   [النساء: ١١٠].

وقال تعاىل يف احلديث القديس: «يا عبادي، إنكم ختطئون بالليل والنهار، وأنا 
أغفر الذنوب مجيعاً فاستغفروين أغفر لكم» (رواه مسلم). بل إن اهللا تعاىل ينادي عباده 

: «من يستغفرين فأغفر له..احلديث» (متفق عليه). يف الثلث األخري من الليل قائالً
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٢ ـ  يرفع العبد من املقام األدنى إىل املقام األعىل، ومن الناقص إىل التام، 
اهللا  «إن  قال:   ☺ النبي  ڤ عن  هريرة  أبى  فعن  املحبوب،  إىل  املكروه  ومن 
y لريفع الدرجة للعبد الصالح يف اجلنة. فيقول: يارب، أنى يل هذه! فيقول: 

(رواه أمحد). باستغفار ولدك لك»
أما كون االستغفار سبب لرفع الباليا، فقد قال اهللا y يف شأن نبيه يونس 
[الصافات:  مث     {  z  y  x  w  v  u  t  s   r   q  p نث  :

  p  o   n  m  l  kبأنه: نث ١٤٣ ـ ١٤٤]. ووصف تسبيحه يف آية أخر
t  s  r     qمث   [األنبياء: ٨٧].

y ٣ ـ أنه سبب جللب الرزق وسعته واإلمداد باألموال والبنني، كام قال
!  "  #  $  %  &  '  )  (   نث !  "  #  $  %  &  '  )  (    نث عن نوح أنه قال لقومه: 

  ~  }   |  { نث  [نوح: ١١ ـ ١٢]. وقال تعاىل:  مث     .   -  ,  +      *
  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª     ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے

µ  ´  ³    ¶ مث   [هود: ٣].

٤ـ  أنه سبب جلالء القلب وبياضه وصفائه ونقائه: فالذنوب ترتك أثاراً سيئة 
وسواداً عىل القلب، واالستغفار يمحي الذنب وأثره ويزيل ما علق بالقلب من 
☺ هذه احلالة  النبي  سواد، وما قد ران عليه من ذنوب ومعايص وقد صور 
واستغفر  نزع  هو  فإن  سوداء،  نكتة  قلبه  يف  نكت  أذنب  إذا  املؤمن  «أن  فقال: 
وتاب صقل قلبه، وأن عاد زيد فيها حتى تعلوا عىل قلبه وهو الران الذي ذكر اهللا 
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R     Q  P  O  N  M  LK  JI مث   [املطففني: ١٤] (رواه أمحد والرتمذي). نث تعاىل:
وقال رسول اهللا ☺: «أنه ليغان عىل قلبي، وأين ألستغفر اهللا يف اليوم مائة 

مرة» (رواه مسلم).
 ٥ ـ أنه سبب حلصول القوة يف البدن، كام قال تعاىل عىل لسان هود 
  Ì   Ë     Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã نث  لقومه: 

Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í مث    [هود: ٥٢].

  «  ª  ٦ ـ أنه جيلب رضا اهللا تعاىل وحمبته، وكفا بذلك نعمة. قال تعاىل: نث
¬  ®  ¯   °مث   [البقرة: ٢٢٢].

☺ ـ أنه سبب يف تفريج اهلموم؛ لقول النبي ☺: «من أكثر االستغفار، جعل  ٧
له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق خمرجاً، ورزقه من حيث ال حيتسب»  اهللا 

(رواه أمحد).

{
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الليله السابعة والعرشون:


٢

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:


«إن   :☺ النبي  قال  كام  وحني  وقت  كل  يف  مرشوعان  والتوبة  االستغفار 
اهللا y يبسط يده بالليل ليتوب ميسء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب ميسء 
(رواه مسلم)، إال أن هناك أوقات أرجى من  الليل حتى تطلع الشمس من مغرهبا»
أوقات، ومواطن أبلغ يف اإلجابة وأقرب إليها من مواطن، ومن هذه األوقات 

واملواطن ما ييل: 
االستغفار  فيها  يستحب  التي  املواضع  آكد  من  وهو  الذنب:  عقب  ١ـ 
بالذنب، وسؤال اهللا أن يمحوا  العبد  ويرشع بل وجيب، وهو هنا اعرتاف من 

  #  "  !    #  "  !  #  "  ! أثره ويغسل درنه، وقد قال آدم  وزوجه حينام عصيا اهللا: نث
$  %  &   '  )  (  *  +   ,مث   [األعراف: ٢٣].

  ]    \  [  Z    Y  X  W وحني قتل موسى رجالً مل يؤمر بقتله قال: نث
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^   _`  d    c   b    a مث    [القصص: ١٦].

  b  a  `   _  ^ نث ويونس حينام ذهب غاضباً وغادر قومه قال: 
  r     q  p  o   n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c

☺، وقد قال ☺ لعائشة ڤ: «يا عائشة إن كنت أملمت t  s مث   [األنبياء: ٨٧]
بذنب فاستغفري اهللا، فإن التوبة من الذنب الندم واالستغفار» (رواه أمحد).

  F  E  D  C  B  A  @  ?     >  = نث وقال تعاىل: نث

  f   e  d L  K  J  I  H  Gمث   [آل عمران: ١٣٥]، وقال: نث
p   o  n  m  l  k  j  i  h  g مث   [النساء: ١١٠].

~ كالم يقول فيه: «وأرباب العزائم  والبن القيم  ٢ ـ عقب الطاعات: 
والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات، لشهودهم تقصريهم فيها، 
وترك القيام هللا هبا كام يليق بجالله وكربيائه، وأنه لوال األمر ملا أقدم أحدهم عىل 
☺مثل هذه العبودية وال رضيها لنفسه.. وكان ☺ إذا انرصف من صالته استغفر 

(رواه  ثالثاً، وقال: «اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام»
  b  a  `مسلم). ويأمر اهللا عباده باالستغفار بعد الفراغ من احلج يقول: نث
[البقرة: ١٩٩]. وكان  l  k  j    i  hg  f  e   d  cمث   
☺ خيتم جمالسه باالستغفار، فعن أيب برزه األسلمي ڤ قال: كان رسول اهللا 
☺ يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من املجلس: «سبحانك اهللا وبحمدك أشهد 
(رواه أبو داود). وقد كان النبي ☺ إذا  أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك»
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خرج من الغائط قال: «غفرانك» (رواه اخلمسة).
٣ ـ يف األذكار اليومية الراتبة: فأدعية الصالة كثري ما يرد فيها االستغفار، 
السجدتني،  وبني  والسجود  الركوع،  وأدعية  االستفتاح،  دعاء  ذلك:  ومن 
فاالستغفار يصاحب املسلم يف صالته من حني تكبرية اإلحرام، وحتى ينتهي 

من صالته بل وبعد االنتهاء منها.
٤ ـ وهناك أوقات ومواضع أخر يستحب االستغفار فيها ومن ذلك: 

 ،[١٧ عمران:  [آل  2مث      1 نث   تعاىل:  قال  السحر  وقت  ـ  أ   
e  d  c مث   [الذاريات: ١٨]. وقال: نث

ـ يعني«إذا رأيتم شيئاً من ذلك ـ يعني ☺ فقد قال ☺:  ب ـ عند اخلسوف والكسوف،
اخلسوف أو الكسوف ـ فافزعوا إىل ذكر اهللا ودعائه واستغفاره» (متفق عليه).

، فعن عباده ابن الصامت عن النبي ☺ ج ـ وعند التقلب عىل الفراش ليالً
قال: «من تعار من الليل ويف آخرة. قال: اللهم اغفر يل، أو دعا؛ استجيب له، فإن 

(رواه البخاري). توضأ؛ قبلت صالته»
النبي  كان  قال:  ڤ  عباس  ابن  فعن  للتهجد،  الليل  من  القيام  وعند  ـ  د 
☺ إذا قام من الليل يتهجد ، قال.. وفيه: «فاغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما 

أرسرت وما أعلنت، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت» (متفق عليه).
اللهم صيل عىل نبينا حممد..
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الليلة الثامنة والعرشون:


١

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
قال ابن القيم ~ تعاىل يف كتابه: (حادي األرواح إىل بالد األفراح):

احلمد هللا الذي جعل جنة الفردوس لعباده املؤمنني نزالً ويرسهم لألعامل 
فسلكوا  طرقها  هلم  وسهل   ، شغالً سواها  يتخذوا  فلم  إليها  املوصلة  الصاحلة 
إن  قبل  إياها  وأسكنهم  خيلقهم  أن  قبل  هلم  خلقها  ذلالً  إليها  املوصلة  السبيل 
أحسن  أهيم  ليبلوهم  االمتحان  دار  إىل  وأخرجهم  باملكاره  وحفها  يوجدهم 
عمال وجعل ميعاد دخوهلا يوم القدوم عليه ورضب مدة احلياة الفانية دونه أجال 
وأودعها ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش وجالها هلم 
حتى عاينوها بعني البصرية التي هي أنفذ من رؤية البرص وبرشهم بام أعد هلم 
 ل هلم البرش فيها عىل لسان رسوله فهي خري البُرش عىل لسان خري البرش وكمّ

. بكوهنم خالدين فيها ال يبغون عنها حوالً
واحلمد هللا فاطر الساموات واألرض جاعل املالئكة رسالً وباعث الرسل 
مبرشين ومنذرين لئال يكون للناس عىل اهللا حجة بعد الرسل إذ مل خيلقهم عبثاً 
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ومل يرتكهم سد ومل خيلقهم مهالً بل خلقهم ألمر عظيم وهيأهم خلطب جسيم 
ر هلم دارين فهذه ملن أجاب الداعي ومل يبغى سو ربه الكريم بدال وهذه  وعمّ

ملن مل جيب دعوته ومل يرفع هبا رأسا ومل يعلق هبا أمال. أ.. هـ.
أمرنا  وقد  املتقني،  ورجاء  الصادقني  وأمل  املؤمنني  مطلب  هي  اجلنة   *
اجلنة  وأعىل  اجلنة  أوسط  فإنه  الفردوس  فسلوه  اهللا  سألتم  «فإذا   :☺ الرسول 

وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر أهنار اجلنة» (رواه البخاري ~٧٤٢٣/٢٧٩٠).


نْدَ  عِ المِ  السَّ ارُ  دَ مْ  لَهُ نث  قوله:  وقد سامها اهللا هبذا االسم يف  السالم:  دار   *
مْ مث   [األنعام: ١٢٧]. بِّهِ رَ

الممث   [يونس: ٢٥]. ارِ السَّ و إِىلَ دَ عُ اهللاُ يَدْ وقوله: نثوَ
وذٍ مث   [احلجر: ٤٨]. ذُ ْ َ جمَ ريْ اءً غَ طَ * دار اخللد: قال تعاىل: نث عَ

بَ  هَ أَذْ ي  ِ الَّذِ َّ دُ هللاِ مْ َ وا احلْ الُ قَ نث وَ * دار املقامة: قال تعاىل حكاية عن أهلها: 
ا  ا فِيهَ نَ سُّ لِهِ ال يَمَ ةِ مِنْ فَضْ امَ قَ ارَ الْمُ نَا دَ لَّ ي أَحَ ورٌ الَّذِ كُ ورٌ شَ فُ ا لَغَ نَ بَّ نَ إِنَّ رَ زَ َ ا احلْ نَّ عَ
بَ  هَ أَذْ ي  ِ الَّذِ َّ دُ هللاِ مْ َ وا احلْ الُ قَ وَ

ـ٣٤ـ٣٥]. مث   [فاطر:  نَا فيها الغوب سُّ بٌ وال يَمَ نَصَ
مث   [النجم: ١٥]. أْوَ ةُ الْمَ نَّ ا جَ هَ نْدَ * جنة املأو: قال تعاىل: نث عِ

يْبِ مث هُ بِالْغَ بَادَ نُ عِ َ محْ دَ الرَّ عَ تِي وَ نٍ الَّ دْ نَّاتِ عَ * جنات عدن: قال تعاىل: نث جَ
[مريم: ٦١]. 
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ؤاً  لُ ؤْ لُ بٍ وَ هَ رَ مِنْ ذَ اوِ ا مِنْ أَسَ نَ فِيهَ وْ لَّ َ ا حيُ َ وهنَ لُ خُ نٍ يَدْ دْ نَّاتُ عَ ُجَ ُ نث وقوله تعاىل: نث 

يرٌ مث   [فاطر: ٣٣]. رِ ا حَ مْ فِيهَ هُ لِبَاسُ وَ
نٍ مث   [التوبة: ٧٢]. دْ نَّاتِ عَ بَةً يفِ جَ يِّ نَ طَ اكِ سَ مَ وقال تعاىل: نث وَ

انُ مث   [العنكبوت: ٦٤].  يَوَ َ يَ احلْ ةَ لَهِ رَ ارَ اآلخِ إِنَّ الدَّ نث  قال تعاىل: نث وَ * دار احليوان:
واملراد اجلنة عند أهل التفسري قالوا وأن اآلخرة يعني اجلنة هلي احليوان هلي دار 

احلياة التي ال موت فيها.
مْ  سَ هُ وْ دَ رْ ثُونَ الْفِ ينَ يَرِ ثُونَ الَّذِ ارِ مُ الْوَ ئِكَ هُ ولَ مْ نث أُ سَ هُ وْ دَ رْ ثُونَ الْفِ ينَ يَرِ ثُونَ الَّذِ ارِ مُ الْوَ ئِكَ هُ ولَ أُ * الفردوس: قال تعاىل: 

ونَ مث   [املؤمنون: ١٠ـ١١]. الِدُ ا خَ فِيهَ
سِ  وْ دَ رْ نَّاتُ الْفِ مْ جَ انَتْ لَهُ اتِ كَ َ احلِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ ينَ آمَ سِ نث إِنَّ الَّذِ وْ دَ رْ نَّاتُ الْفِ مْ جَ انَتْ لَهُ اتِ كَ َ احلِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ ينَ آمَ إِنَّ الَّذِ نث وقال تعاىل: 

الً مث   [الكهف: ١٠٧]. زُ نُ
نَّاتُ  مْ جَ اتِ لَهُ َ احلِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ ينَ آمَ نَّاتُ نث إِنَّ الَّذِ مْ جَ اتِ لَهُ َ احلِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ ينَ آمَ إِنَّ الَّذِ نث  قال تعاىل:  * جنات النعيم:

يمِ مث   [لقامن: ٨]. النَّعِ
رٍ يفِ  َ هنَ نَّاتٍ وَ قِينَ يفِ جَ تَّ رٍ يفِ نث إِنَّ الْمُ َ هنَ نَّاتٍ وَ قِينَ يفِ جَ تَّ إِنَّ الْمُ * مقعد الصدق وقدم الصدق: قال تعاىل: 

قٍ مث   [القمر: ٥٤ـ٥٥]. دْ دِ صِ عَ قْ مَ

{
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الليلة التاسعة والعرشون:


٢

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:


وذكر البخاري يف صحيحه: «كتاب اجلنائز»، عن وهب بن منبه أنه قيل له: 
«أليس مفتاح اجلنة ال إله إال اهللا قال: بىل ولكن ليس من مفتاح إال وله أسنان 

فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإال مل يفتح».
وقد جعل اهللا سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به فجعل مفتاح الصالة 
الطهور ومفتاح احلج اإلحرام ومفتاح الرب الصدق ومفتاح اجلنة التوحيد ومفتاح 
العلم حسن السؤال وحسن اإلصغاء ومفتاح النرص والظفر الصرب ومفتاح املزيد 
التوفيق  ومفتاح   التقو الفالح  ومفتاح  والذكر  املحبة  الوالية  ومفتاح  الشكر 
الرغبة والرهبة ومفتاح اإلجابة الدعاء ومفتاح الرغبة يف اآلخرة الزهد يف الدنيا 
ومفتاح اإليامن التفكر فيام دعا اهللا عباده إىل التفكر فيه ومفتاح الدخول عىل اهللا 

إسالم القلب وسالمته له واإلخالص.
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ويف الصحيحني من حديث أيب حازم عن سهل بن سعد أن رسول اهللا ☺ 
قال: «يف اجلنة ثامنية أبواب باب منها يسمى الريان ال يدخله إال الصائمون»، ويف 
الصحيحني من حديث الزهري عن محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة ڤ قال 
يَ من أبواب  عِ قال رسول اهللا: «من أنفق زوجني يف يشء من األشياء يف سبيل اهللا دُ
الصالة ومن  باب  يَ من  عِ دُ الصالة  يا عبد اهللا هذا خري فمن كان من أهل  اجلنة 
يَ من باب  عِ يَ من باب اجلهاد ومن كان من أهل الصدقة دُ عِ كان من أهل اجلهاد دُ
يَ من باب الريان»، فقال أبو بكر ڤ بأيب  عِ الصدقة ومن كان من أهل الصيام دُ
يَ من تلك األبواب من رضورة فهل  عِ أنت وأمي يا رسول اهللا☺ ما عىل من دُ

ى أحد من تلك األبواب كلها فقال: «نعم وأرجوا أن تكون منهم». عَ دْ يُ
ويف صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب عن النبي ☺ قال: «ما منكم من 
أحد يتوضأ فيبالغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
رشيك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثامنية يدخل 
من أهيا شاء»، زاد الرتمذي بعد التشهد: «اللهم اجعلني من التوابني واجعلني 

من املتطهرين».


☺ قصعة من ثريد  ڤ قال وضعت بني يدي رسول اهللا  عن أيب هريرة 
وحلم فتناول الذراع وكان أحب الشاة إليه فنهش هنشة وقال: «أنا سيد الناس 
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يوم القيامة ثم هنش أخر وقال أنا سيد الناس يوم القيامة فلام رأ أصحابه ال 
يسألونه قال أال تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول اهللا؟ قال: يقوم الناس لرب 
العاملني فيسمعهم الداعي وينفذهم البرص» فذكر حديث الشفاعة بطوله وقال 
يف آخره: «فانطلق فأيت حتت العرش فاقع ساجدا لريب فيقيمني رب العاملني مقاماً 
مل يقمه أحداً قبيل ولن يقيمه أحد بعدي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول يا حممد 
أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األيمن وهم رشكاء الناس فيام 
سو ذلك من األبواب والذي نفس حممد بيده إن ما بني املرصاعني من مصارع 

اجلنة لكام بني مكة وهجرا أوهجر ومكة».
ويف لفظ: «لكام بني مكة وهجر» أو «كام بني مكة وبرص» (متفق عليه).

{
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الليلة الثالثون:


٣

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد.. وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:


خامتهم  إىل  أوهلم  من  الرسل  عليه  اتفقت  مما  هذا   :~ القيم  ابن  قال 
صلوات اهللا وسالمه عليهم وأما طرق اجلحيم فأكثر من أن حتىص وهلذا يوحد 

  ON  M  L  K  J نثسبحانه سبيله وجيمع سبل النار كقوله تعاىل: نث

WV  U  T  S   R  Q  P  مث   [األنعام: ١٥٣] .



نَ  وْ اءَ تَرَ يَ ةِ لَ نَّ لَ الْجَ : «إِنَّ أَهْ الَ ولَ اهللاِ ☺ قَ سُ ☺ أَنَّ رَ يِّ ڤ رِ دْ ُ يدٍ اخلْ عِ نْ أَيبِ سَ عَ
مِنَ  قِ  فُ ُ األْ مِنَ  ابِرَ  الْغَ يَّ  رِّ الدُّ بَ  كَ وْ الْكَ نَ  وْ اءَ تَرَ تَ ا  مَ كَ  ، مْ قِهِ وْ فَ مِنْ  فِ  رَ الْغُ لَ  أَهْ
نَ  وْ اءَ تَرَ يَ ةِ لَ نَّ لَ الْجَ نَ  «إِنَّ أَهْ وْ اءَ تَرَ يَ ةِ لَ نَّ لَ الْجَ يِّ  «إِنَّ أَهْ رِ دْ ُ يدٍ اخلْ عِ نْ أَيبِ سَ يِّ عَ رِ دْ ُ يدٍ اخلْ عِ نْ أَيبِ سَ عَ

نْبِيَاءِ  َ لُ األْ نَازِ ولَ اهللاِ تِلْكَ مَ سُ وا: يَا رَ الُ قَ
مِنَ  قِ  فُ ُ األْ مِنَ  ابِرَ  الْغَ يَّ  رِّ الدُّ بَ  كَ وْ الْكَ نَ  وْ اءَ تَرَ تَ ا  مَ كَ  ، مْ قِهِ وْ فَ مِنْ  فِ  رَ الْغُ لَ  مِنَ أَهْ قِ  فُ ُ األْ مِنَ  ابِرَ  الْغَ يَّ  رِّ الدُّ بَ  كَ وْ الْكَ نَ  وْ اءَ تَرَ تَ ا  مَ كَ  ، مْ قِهِ وْ فَ مِنْ  فِ  رَ الْغُ لَ  أَهْ

 « مْ نَهُ يْ ا بَ لِ مَ اضُ ، لِتَفَ رِبِ غْ قِ أَوِ الْمَ رِ شْ الْمَ
مِنَ  قِ  فُ ُ األْ مِنَ  ابِرَ  الْغَ يَّ  رِّ الدُّ بَ  كَ وْ الْكَ نَ  وْ اءَ تَرَ تَ ا  مَ كَ  ، مْ قِهِ وْ فَ مِنْ  فِ  رَ الْغُ لَ  مِنَ أَهْ قِ  فُ ُ األْ مِنَ  ابِرَ  الْغَ يَّ  رِّ الدُّ بَ  كَ وْ الْكَ نَ  وْ اءَ تَرَ تَ ا  مَ كَ  ، مْ قِهِ وْ فَ مِنْ  فِ  رَ الْغُ لَ  أَهْ
نْبِيَاءِ  َ لُ األْ نَازِ ولَ اهللاِ تِلْكَ مَ سُ وا: يَا رَ الُ قَ
مِنَ  قِ  فُ ُ األْ مِنَ  ابِرَ  الْغَ يَّ  رِّ الدُّ بَ  كَ وْ الْكَ نَ  وْ اءَ تَرَ تَ ا  مَ كَ  ، مْ قِهِ وْ فَ مِنْ  فِ  رَ الْغُ لَ  أَهْ

وا  قُ دَّ صَ بِاهللاِ وَ وا  نُ آمَ الٌ  جَ هِ رِ بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ «بَلَى،   
نْبِيَاءِ  َ لُ األْ نَازِ ولَ اهللاِ تِلْكَ مَ سُ وا: يَا رَ الُ نْبِيَاءِ قَ َ لُ األْ نَازِ ولَ اهللاِ تِلْكَ مَ سُ وا: يَا رَ الُ » قَ مْ نَهُ يْ ا بَ لِ مَ اضُ ، لِتَفَ رِبِ غْ قِ أَوِ الْمَ رِ شْ مْالْمَ نَهُ يْ ا بَ لِ مَ اضُ ، لِتَفَ رِبِ غْ قِ أَوِ الْمَ رِ شْ نْبِيَاءِ الْمَ َ لُ األْ نَازِ ولَ اهللاِ تِلْكَ مَ سُ وا: يَا رَ الُ قَ

: الَ قَ  ، مْ هُ ُ ريْ ا غَ هَ غُ بْلُ يَ الَ 
مْ نَهُ يْ ا بَ لِ مَ اضُ ، لِتَفَ رِبِ غْ قِ أَوِ الْمَ رِ شْ مْالْمَ نَهُ يْ ا بَ لِ مَ اضُ ، لِتَفَ رِبِ غْ قِ أَوِ الْمَ رِ شْ الْمَ

(متفق عليه). « لِينَ سَ رْ الْمُ
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الزبري عن جابر قال قال رسول  ويف صحيح مسلم ٢٨٣٥من حديث أيب 
يبولون  يتغوطون وال  «يأكل أهل اجلنة ويرشبون وال يمتخطون وال  اهللا☺: 
طعامهم ذلك جشاء كريح املسك يلهمون التسبيح والتكبري كام تلهمون النفس» 
ورواه أيضاً من رواية طلحة بن نافع عن جابر وفيه قالوا: فام بال الطعام قال: 

«جشاء ورشح كرشح املسك يلهمون التسبيح واحلمد»


من  الصحيحني  ويف   ،[٧٢ [الرمحن:  7مث      6   5    4 نث  تعاىل:  قال 
حديث أيب موسى األشعري عن النبي ☺ قال: «أن للمؤمن يف اجلنة خليمة من 
 لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا ستون ميالً فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال ير

بعضهم بعضاً».


*مث   )   (   '   &   %   $   #   "   ! نث    تعاىل:  قال 
مث نث وقال تعاىل: نث»  ¬  ® ̄   °  ±  ²  ³ ́  ١٨ـ ١٨]، [الواقعة: ١٧

[اإلنسان: ١٩] ، قال أبو عبيدة والفراء: خملدون ال هيرمون وال يتغريون.

 

يف الصحيحني عن عبداهللا ابن مسعود ڤ قال قال رسول اهللا ☺: «إين 
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ألعلم آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل اجلنة دخوالً اجلنة رجال خيرج من 
النار حبوا فيقول اهللا له اذهب فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل إليه إهنا مأل فريجع 
فيقول يا رب وجدهتا مأل فيقول اهللا له اذهب فادخل اجلنة قال فيأتيها فيخيل 
إليه إهنا مأل فريجع فيقول يا رب وجدهتا مأل، فيقول اهللا: له اذهب فادخل 
اجلنة فان لك مثل الدنيا وعرشة أمثاهلا أو أن لك عرشة أمثال الدنيا قال فيقول 
أتسخر يب وتضحك يب وأنت امللك قال لقد رأيت رسول اهللا يضحك حتى بدت 

نواجذه قال فكان يقول ذلك أدنى أهل اجلنة منزلة»..
تم بحمد اهللا

{
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١٠٤
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  *

١ ـ أذكر ثالثاً من منافع تناول أكلة السحور؟
٢ ـ كم عدد أجنحة جربيل عليه السالم؟

كامً عاماً كل من.......... أكمل؟ ٣ ـ حكم سبحانه وتعاىل باخلرسان حُ
٤ ـ ما هو موضوع الليلة الرابعة عرش؟

كر يف موضوع (البذل واإلحسان يف شهر الصيام) فام هو؟ ٥ ـ حيوان ذُ
٦ ـ آخر سورة نزلت عىل النبي ☺؟

٧ ـ أكمل البيت: ليس الغبي بسيد يف قومه لكن..........؟
٨ ـ أعظم العبادات...؟

٩ ـ ما اسم الصحايب الذي قال للنبي☺: «أسألك مرافقتك يف اجلنة»؟
١٠ ـ ما هي العبادة التي أمرنا اهللا y باإلكثار منها؟

»؟ ١١ ـ أذكر رقم احلديث: «العبادة يف اهلرج كهجرة إيلَّ
١٢ ـ ما هو ثواب وأجر من قال حني يسمع النداء (اللهم رب هذه الدعوة 

التامة)..  احلديث؟
١٣ـ  ما اسم السورة التي تالها أبو بكر ڤ، عىل الناس بعد وفاة الرسول☺؟

١٤ ـ من القائل: «إنَّا قوم أعزنا اهللا باإلسالم فلن نلتمس العز بغريه»؟
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د ثالثة من أسباب الثبات عىل الدين؟ ١٥ ـ  عدِّ
١٦ ـ  اذكر اثنني من توجيهات والدة املؤلف للنساء؟

١٧ ـ  كم عدد مواضيع الكتاب؟
: الَ إِلَهَ  الَ نْ قَ ١٨ ـ  ما هو األجر أو الفضل املرتتب عىل من قال هذا احلديث: «مَ
 ، يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ هُ احلَ لَ لْكُ وَ هُ المُ ، لَ يكَ لَهُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ إِالَّ اهللاُ، وَ
هَ  : الَ إِلَ الَ نْ قَ هَ  ـ  ما هو األجر أو الفضل املرتتب عىل من قال هذا احلديث: «مَ : الَ إِلَ الَ نْ قَ  ـ  ما هو األجر أو الفضل املرتتب عىل من قال هذا احلديث: «مَ

ةٍ؟». رَّ ةَ مَ ائَ مٍ مِ يفِ يَوْ
١٩ ـ  ما هو طول خيام أهل اجلنّة؟

د ثالثة من آثار صلة الرحم؟ ٢٠ ـ   عدِّ

 



قوله تعاىل: 

١٠٦

[ال]. Z قوله تعاىل: ]

 



[ال].قوله تعاىل:  Z قوله تعاىل: ]

١٠٧

y

مقدمة والدة املؤلف
مقدمة املؤلف. 

الليلة األوىل: شهر اخلري والربكات
الليلة الثانية: التعبد باألسامء والصفات

الليلة الثالثة: الصرب والتأين يف األمور
الليلة الرابعة: البذل واإلحسان يف شهر الصيام

الليلة اخلامسة: فضائل الصدقة وآثارها
الليلة السادسة: أيام العمر

الليلة السابعة: تطييب اخلواطر
الليلة الثامنة: التغافل عن الزالت وإقالة العثرات من شيم

مث مْ بْ لَكُ تَجِ وينِ أَسْ عُ مُ ادْ كُ بُّ الَ رَ قَ الليلة التاسعة: قال تعاىل: نثوَ
الليلة العارشة: بر الوالدين

الليلة احلادية عرشة: صلة األرحام
الليلة الثانية عرشة: عقوبات املعايص
الليلة الثالثة عرشة: من آثار الذنوب

مث    ِمْ هبِّ وا بِرَ نُ ةٌ آمَ يَ مْ فِتْ ُ ِمْنث إِهنَّ هبِّ وا بِرَ نُ ةٌ آمَ يَ مْ فِتْ ُ إِهنَّ الليلة الرابعة عرشة: قوله تعاىل: 

٤
٥
٦

١٠
١٤
١٨
٢١
٢٤
٢٨
٣٠
٣٤
٣٨
٤٠
٤٢
٤٤
٤٨
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الليلة اخلامسة عرشة: لساناً وشفتني
الليلة السادسة عرشة: من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه

الليلة السابعة عرشة:ربات اخلدور
الليلة الثامنة عرشة: توجيهات والدة املؤلف للنساء

الليلة التاسعة عرشة: الثبات يف زمن املتغريات
الليلة العرشون: أعامل يسرية وأجور عظيمة (١)

الليلة احلادية والعرشون: أعامل يسرية وأجور عظيمة (٢)
( رٍ دَ اهُ بِقَ نَ قْ لَ ءٍ خَ ْ لَّ يشَ الليلة الثانية والعرشون: قال تعاىل: (إِنَّا كُ
الليلة الثالثة والعرشون: وقفات مع مرض ووفاة الرسول ☺

الليلة الرابعة والعرشون: اإلسالم دين الكامل
الليلة اخلامسة والعرشون: قيام الليل وفضله

الليلة السادسة والعرشون: االستغفار وفضله  (١)
الليلة السابعة والعرشون: االستغفار وفضله (٢)

الليلة الثامنة والعرشون: النعيم الدائم (١)
الليلة التاسعة والعرشون: النعيم الدائم (٢)

الليلة الثالثون: النعيم الدائم (٣)
األسئلة 

٥١
٥٣
٥٦
٦٠
٦٢
٦٦
٦٩
٧٣
٧٦
٨٢
٨٥
٨٨
٩٢
٩٥
٩٨

١٠١
١٠٤

 


