-11
ﻡ 15/03/39 02:12:01

.indd 1ﺭﻱﺥﻝﺍ ﻡﺱﺍﻭﻡ

2

ﻡ 15/03/39 02:12:01

.indd 2ﺭﻱﺥﻝﺍ ﻡﺱﺍﻭﻡ

-33
ﻡ 15/03/39 02:12:02

.indd 3ﺭﻱﺥﻝﺍ ﻡﺱﺍﻭﻡ

ح عبدالعزيز حممد عبدالعزيز ال�شوي�ش 1439 ،هـ

فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية �أثناء الن�شر

ال�شوي�ش  ،عبدالعزيز حممد عبدالعزيز
موا�سم اخلري / .عبدالعزيز حممد عبدالعزيز ال�شوي�ش  -ط- .1
الريا�ض 1439 ،هـ
� 56ص � 16 * 11 ،سم( -.موا�سم اخلري )3 - ،
ردمك978-603-02-5516-0 :
 -1الوعظ واالر�شاد �أ .العنوان ب .ال�سل�سلة
1439/905
ديوي 			213
		

		

رقم الإيداع1439/905 :
ردمك978-603-02-5516-0 :

-44
ﻡ 15/03/39 02:12:02

.indd 4ﺭﻱﺥﻝﺍ ﻡﺱﺍﻭﻡ


-

املقدمة............................................................
فاستبقوا اخلريات. ..............................................
حال السلف يف موامس الطاعات............................
موامس اخلري يف حياتنا. ........................................
كيف ي�ستقبل املسمل هذه املوامس............................
احلمكة من تعدد وجتدد موامس العبادة.......................
موامس اخلري و أ�وقاهتا............................................
اخلامتة..............................................................
املراجع............................................................

7
9
12
14
16
24
26
45
46

-55
ﻡ 15/03/39 02:12:02

.indd 5ﺭﻱﺥﻝﺍ ﻡﺱﺍﻭﻡ

-66
ﻡ 15/03/39 02:12:02

.indd 6ﺭﻱﺥﻝﺍ ﻡﺱﺍﻭﻡ


امحلد هلل اذلي وهب لعباده أ�وقاات يتقبل فهيا قرهبم و أ�عامهلم ،ويضاعف
فهيا ح�سناهتم ويرفع  درجاهتم وخيفّف ابلإانبة �إليه عند حلولها أ�وزارمه
و أ�ثقاهلم ،فيغفر مل�ستغفرمه ،ويعفو عن مسيهئم ،ويتقبل التّوبة عن اتئهبم،
أ�وقاات ّ
يتقربوا فهيا �إليه بت�أدية ما
عظم شاهنا ،ورفع ماكهنا ،و أ�مرمه أ�ن ّ
فرضه علهيم لطفا هبم ور أ�فة ،وحناان ورمحة(.)1
والصالة والسالم عىل رسول هللا اذلي دل   أ�مته عىل هذه ا ألوقات
و أ�رشدمه �إىل  ما فرضه هللا علهيم فهيا وما �سنه هلم؛ واكن أ�سوة وقدوة
ح�سنة  هلم يف ذكل.
مث أ�ما بعد :
فهذه رساةل  يرس هللا مجعها وترتيهبا عن موامس اخلري وما فهيا من
العبادات وما عىل املسمل فهيا من الوظائف كام وردت يف كتاب هللا
أ�رشف الكتب و أ�رشد �إلهيا أ�مكل البرش  وطبقها حصبه الكرام والتابعون
هلم بإحسان ومن تبعهم من أ�مئة الهدى والسلف الصاحل يف لك زمان.
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و أ�س�أل هللا أ�ن جيعل مهنا علامً انفع ًا ومع ًال صاحل ًا متقب ًال و أ�ن ينفع هبا
من كتهبا ومن قر أ�ها ومن دل علهيا أ�و نرشها.
و أ�سعد مبلحوظاتمك عىل الربيد الالكرتوين أ�دانه ،وما اكن من صواب
مفن هللا وما اكن من خط�أ مفين ومن ال�شيطان و أ��ستغفر هللا يف لك حال.
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

عبدالعزيز بن حممد ال�شوي�ش
�ص ب  30403الريا�ض 11477
Shwish1@gmail.com
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فا�ستبقوا اخلريات

فضائل هللا عىل هذه ا ألمة عظمية ،و�آالؤه كثرية ،حيث جعل تعاىل
من الليايل وا ألايم موامس للخريات يتسابق فهيا املتسابقون �إىل الطاعات
فعوضها عن قرص أ�عامرها ابلن�سبة ملن �سبقها من ا ألمم بكرثة املوامس وتنوع
الطاعات ،ومبضاعفة ا ألجور واحل�سنات ملن ابتدرها ابلعمل املرشوع فهيا
معره
فاملسمل �إذا ُر ِز َق َ
التوفيق يف استامثر هذه املوامس ي�ستطي ُع أ� ْن يُطي َل َ
�إىل ما شاء هللا بعد موته  ،فهو يف حياة وإ�ن اكن ميت ًا.
قال صاحب احلمك العطائية  -وهو من املتصوفة  -واحلمكة ضاةل
املؤمن  -أ�محد بن عطاء هللا السكندريُ :ر َّب عمُ ُ ٍر اتَّسعت �آمادُه ،وقل َّ ْت
أ�مدادُهُ ،ور َّب عمُ ُ ٍر قلي ٌةل �آمادُه ،كثري ٌة أ�مدادُه ،و َم ْن بوركَ هل يف عمُ ِره
الزمن من ا ِمل نَ ِن ما ال يدخ ُل َ
حتت دائر ِة العبار ِة  ،وال 
أ�دركَ يف يس ٍري ِم َن ِ
تلح ُقه َو ْمضَ ُة الإشار ِة.
قال الشافعي رمحه هللا :
حصبت الصوفية فمل ا�ستفد مهنم سوى حرفني أ�حدهام قوهلم الوقت
�سيف فان قطعته ,والا قطعك وذكر اللكمة ا ألخرى ونفسك ان مل
تشغلها ابحلق وإ�ال شغلتك ابلباطل(. )2
-99
ﻡ 15/03/39 02:12:02

.indd 9ﺭﻱﺥﻝﺍ ﻡﺱﺍﻭﻡ

وا ألايم والليايل لكها متر رسيعا وتنقيض مجيعا ويعيشها الناس لكهم
غري أ�ن  هللا فضل بعضها عىل بعض ﭧ ﭨ ﱫ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢﯣ ﱪ القصص ،٦٨ :لتكون فرصة للغامنني ومك�سبا
للطائعني وميداان للمتنافسني ﭧ ﭨ ﱫ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱪ �آل معران ، ٧٤ :وما
مييض من معر الإنسان ساعة من الساعات �إال وهلل فهيا وظيفة من
وظائف الطاعات فاملؤمن يتقلب بني هذه الوظائف و يتقرب هبا �إىل
مواله أ�مال يف  قربه تعاىل ورضاه.
قال ابن رجب رمحه هللا :وجعل هللا �سبحانه وتعاىل لبعض الشهور
فض ًال عىل بعض ،كام  ﭧ ﭨ ﱫ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﱪ التوبة،٣٦ :
وﭧ ﭨ ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﱪ البقرة ،١٩٧ :وﭧ
ﭨ ﱫﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱪ
البقرة١٨٥ :
كام جعل بعض ا ألايم والليايل أ�فضل من بعض ،وجعل ليةل القدر �
خري
من أ�لف شهر ،و أ�قسم ابلعرش ويه عرش ذي احلجة عىل الصحيح ،
مس �إال وهلل تعاىل فيه وظيفة من وظائف
وما يف هذه املوامس الفاضةل مو ٌ
تقرب هبا �إليه ،وهلل فيه لطيفة من لطائف نفحاته ،يصيب هبا
طاعته ،يُ َّ
من يعود بفضهل ورمحته عليه ،فالسعيد من اغتمن موامس الشهور وا ألايم
-1010
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والساعات ،وتقرب فهيا �إىل مواله مبا فهيا من وظائف الطاعات فعىس
أ�ن تصيبه نفحة من تكل النفحات فيسعد هبا سعادة ي�أمن بعدها من النار
وما فهيا من اللفحات(.)3
ويقول ابن القمي ( :وكام يقوى الرجاء لزنول الغيث يف وقته كذكل
يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرمحن جل جالهل يف ا ألوقات الفاضةل
وا ألحوال الرشيفة وال �سامي اذا اجمتعت اهلمم وتساعدت القلوب وعظم
امجلع كجمع عرفة ومجع الاستسقاء ومجع أ�هل امجلعة ف�إن اجامتع اهلمم
وا ألنفاس أ��سباب نصهبا هللا تعاىل مقتضية حلصول اخلري ونزول الرمحة(.)4
فانتظار تكل النفحات يف هذه  ا ألوقات الرشيفة ،والتعرض ملهاب
الرمحة فهيا بتطهري القلب من درن الشهوات والعمل فهيا بنية صاحلة ومهة
عالية أ��سباب ال�ستدرار رمحة هللا تعاىل حبمكته وتقديره .
•••
�إذا ما عال املرء رام العال      ...ويقنع ابدلون من اكن دوان
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حال ال�سلف يف موا�سم الطاعات

اكن حال السلف من الصحابة ومن بعدمه ريض هللا عهنم ورمحهم
يف موامس اخلري أ�هنم أ�حرص الناس عىل اغتناهما في�ستقبلوهنا بشحذ اهلمم
وصفاء الضامئر والتشمري عن ساعد اجلد والإتيان حبقوق هذه ا ألوقات
وواجباهتا وم�ستحباهتا طمعا يف الفوز مبا توفره من جزيل براكهتا.
احلرص عىل طلب هذه
ومن ِسامت ا ألخيار وعالمات ا ألبرارَ ،
وحتري الطاعــة فهيا والاجهتا َد فامي شـــرع فهيا مـــن العـــبادات
املوامس ّ ِ
ﭧﭨ ﱫ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﱪ
ا ألنبياء ،٩٠:وﭧ ﭨ ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
مس
ﭢ ﭣ ﱪ املؤمنون ، ٦١ :واملسمل اللبيب ال  ت َُّمر عليه موا ُ
اخلري و أ�اي ُم الربكة وساعات الفضل وفرص الاسزتادة  مث ال ي�ستفيد مهنا ،
بل �إنه حىت وإ�ن اكن مهنجه املداومة  عىل العبادة  والاعتدال والتوسط
يف أ�موره و أ�حواهل� ،إال  أ�نه يتجدد ويقوى يف موامس اخلري والطاعات؛ فتعلو
مهته ،ويتضاعف نشاطه ،ويزداد خريا عىل خري  ،وما ذكل �إال   ألنه عىل
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ذكر دامئ ملا خلقه هللا ألجهل فهو يسارع للعبادة ويفرح مبوامس اخلريات
والفضل ،و ﭧ ﭨ ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
هّ عز وج ّل �إذا أ�حب
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱪ احلديد ،٢١ :والل ّ
عبد ًا ا�ستعمهل يف ا ألوقات الفاضةل ب�أفضل ا ألعامل ليثيبه أ�فضل الثواب
وإ�ذا مقت عبد ًا ا�ستعمهل ب�أسو أ� ا ألعامل يف أ�فاضل ا ألوقات فتكتب  عليه
السيّئات ابنتقاص حرمات الشعائر وانهتاك احملرمات يف احلرمات وال 
يزال م�سمتر ًا يف غفلته مامت ٍد يف غ ّيِه ،مهنماكً يف دنياه ،تتلفه الغف ُةل ،وهيلكه
الإعر ُاض ،وتصده الغواية ،حىت تنهت�ي ا ألايم ،ومتيض و أكهنا أ�حالم ،مفا
أ�عظم حرسته وما أ�ش َّد ندامته يف يوم ال يعوض فيه ما فات وال تنفع
فيه  الآهات ،ﭧ ﭨ ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﱪ فاطر٣٧ :
•••
(ما ندمت عىل يشء نديم عىل يوم غربت مشسه،
نقص فيه أ�جيل ،ومل يزد فيه معيل)
{عبدهللا بن مسعود}
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موا�سم اخلري يف حياتنا

فرص اخلري وموامس الطاعة كثرية وامحلد هلل ،مفهنا ما يتكرر يف لك
�سنة كرمضان والعرش ا ألخرية منه وعرش ذي احلجة ومومس احلج ويوم
عاشوراء ومهنا ما يتكرر لك شهر اك ألايم البيض ومهنا ما يتكرر لك
أ��سبوع اكمجلعة واالثنني وامخليس ومهنا ما يتكرر لك يوم كثلث الليل
ا ألخــــــري ومهنا ما يتكرر يف اليــوم والليةل أ�كرث مـــن مــــرة كام بني
ا ألذان وا إلقـــامــة ،ﭧ ﭨ ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﱪ املطففني.٢٦ :
ولقد اكن ألحصاب اهلمم العالية وا إلرادات القوية والقلوب النشطة من
السلف الصاحل ش�أن يف ا�ستغالل موامس الطاعة ولنا فهيم ويف رسول هللا
 قبلهم قدوة ح�سنة.
ومن فضل هللا علينا أ�ن الطاعات يف  هذه املوامس متعددة ومتنوعه
تبعث عىل النشاط وتطرد الس�آمة وامللل لي�ستقبلها املسمل هبمة عالية
ويتذوق حالوة الإميان بت�أديهتا.
-1414
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ويف صفحات قادمة سنتطرق �إىل هذه املوامس وفضلها وما فهيا من
معل نس�أل هللا أ�ن يعيننا عىل ذكره وشكره وحسن عبادته.
•••

فهـــــل كل أ�ن متحــــو اذلنــوب بعربة
وتبـــيك علــــهيا حســــــــرة وتنـــــــدما
وتســـــــتقبل العــــــام اجلــديد بتـوبة
لعـــــكل أ�ن متحــــو هبــا ما تقـــدمـــــا

-1515
ﻡ 15/03/39 02:12:02

.indd 15ﺭﻱﺥﻝﺍ ﻡﺱﺍﻭﻡ

كيف ي�ستقبل امل�سلم هذه املوا�سم

أ�و ًال  :عىل املسمل أ�ن ي�ستقبل موامس اخلري ابلتوبة الصادقة النصوح،
وابلإقالع عن اذلنوب واملعايص ،ف�إن اذلنوب يه اليت حترم
الإنسان فضل ربه ،وحتجب قلبه عن مواله .وللتوبة يف موامس
اخلري ش�أن عظمي ألن الغالب �إقبال النفوس عىل الطاعات ورغبهتا
يف اخلري  ،وإ�ال فالتوبة واجبة يف مجيع ا ألحيان  ،ف�إذا اجمتع للمسمل
توبة نصوح ومعل صاحل يف زمن فاضل فقد أ�فلح كام ﭧ ﭨ
ﱫﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﱪ القصص٦٧ :
اثني ًا :عىل املسمل أ�ن ي�ستقبل هذه املوامس ابلإخالص هلل تعاىل يف أ�داء
ما شرُ ع فهيا من عبادة وتقرب ،مفحرو ِم من يؤدهيا مسايرة لظرفها
أ�و لفعل أ�رسته وجممتعه لها دون استشعار ملرضاة هللا فهيا وقد
ﭧﭨ ﱫﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﱪ
غافر٦٥ :
اثلث ًا :اتباع النيب  والاهتداء هبديه يف هذه املوامس من غري زايدة
ول هَّ ِ
الل َعنهْ َا ،قَال َ ْت :قَا َل َر ُس ُ
الل
وال  نقص َع ْن عَائِشَ َة َرضيِ َ هَّ ُ
-1616
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َ « :م ْن َأ� ْحدَ َث فيِ  َأ� ْم ِرناَ  ه ََذا َما لَيْ َس ِفي ِه ،فَه َُو َردٌّ» رواه
البخاري ومسمل ،وهللا تعاىل يقول :ﱫ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﱪ �آل معران 31
رابع ًا :عىل املسمل أ�ن ي�ستقبل موامس اخلري  ابلعمل والفقه مبا يف هذه
املوامس من أ�حاكم وعبادات ومعرفة فضل العمل فهيا والعزم الصادق
اجلاد عىل اغتناهما و أ�داء الطاعات املرشوعة فهيا مبا يريض هللا
عز وجل ،مفن صدق هللا صدقه هللا ﭧ ﭨ ﱫ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﱪ العنكبوت٦٩ :
وإ�ن بعض الناس جلههل قد يبتدع يف هذه املوامس ويعبد هللا فهيا
بغري ما رشع أ�و يتساهل فينهتك حرمهتا ويعيص هللا فهيا فلنحذر
ذكل.
خامس ًا :عىل املسمل أ�ن ي�ستقبل موامس اخلري بفعل العبادات املرشوعة
فهيا بإتقان أ�داهئا وت�أديهتا عىل الوجه الأمكل لها واحلرص عىل لوازهما
وم�ستحباهتا ف�إن املوفق �إذا بد أ� بعمل حرص عىل أ�ن يمته وإ�ذا
عرف �أمهيته ورشف وقته فعليه أ�ن يتقنه ليتعرض لنفحات ربه
ولطائف رمحته وهو يف أ�حسن هيئته و أ�مكل عبوديته طمعا يف
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رضاه ودخول جنته ﭧ ﭨ ﱫ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﱪ مرمي  ،٦٣ :و َع ْن عَائِشَ َة ريض

هللا عهناَ ،أ� َّن َر ُسو َل ِ
هللا َج َّل َو َع َّز حُ ِي ُّب � َذا
هللا  قَا َلَّ �« :ن َ
ِإ
ِإ
عمَ ِ َل َأ� َحدُ مُكْ عمَ َ لاً  َأ� ْن يُ ْت ِقنَهُ»(  .)5ويقول ﭨ ﱫ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﱪ الكهف٣٠ :
سادس ًا :عىل املسمل أ�ن ي�ستقبل موامس اخلري   بتعظمي هذه ا ألوقات
وما فهيا من الشعائر والعبادات ف�إن معرفة قدر هذه املوامس من
دواعي التقوى وحصول اخلري ومما يعني عىل عامرهتا ابلطاعات
وترك احملرمات .ﭧ ﭨ ﱫ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱪ احلج٣٢ :
سابع ًا :عىل املسمل أ�ن ي�ستقبل موامس اخلري  ابلفرح والا�ستبشار والتبشري
مبا فهيا من فرص اخلري وعطااي الإهل واحلث عىل اغتناهما ثبت عن
رسول هللا  أ�نه اكن يبرش أ�حصابه مبجيء شهر رمضان  فعن
أ�يب ه َُرْي َر َة  قال :قال نَبيِ ُّ ِ
ش َأ�صحْ َ اب َ ُه قد َج َاء مُ ْك
هللا  وهو يُبَ رِ ّ ُ
َر َمضَ ُان َشه ٌْر ُم َب َاركٌ ُافْترُ ِ َض عَلَ ْيكمُ ْ ِص َيا ُم ُه تُ ْفتَ ُح فيه َأ�بْ َو ُاب الْ َجنَّ ِة
وتغلق فيه َأ�بْ َو ُاب الْ َج ِح ِمي َوتُ َغ ُّل فيه ال�شَّ َيا ِط ُني فيه لَ ْيلةَ ُ الْ َق ْد ِر َخيرْ ٌ
من َأ�لْ ِف َشهْ ٍر من ُح ِر َم َخيرْ َهَا فَ َق ْد ُح ِر َم( )6فرسول هللا  أ�راد
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ابلبشارة �إدخال الرسور والهبجة يف نفوس أ�حصابه لي�ستقبلوا موسام
من موامس  اخلري ابلفرح به والشوق هل واغتنام ما فيه،وهكذا
يبقى املؤمن يف شوق وحمبة للطاعة والعبادة قبل حلول وقهتا و أ�ثناء
ت�أديهتا وبعد انقضاهئا ،ﭧ ﭨ ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﱪ ا ألنعام١٦٢ :
اثمن ًا :عىل املسمل أ�ن ي�ستقبل موامس اخلري  ابدلالةل علهيا وحث الناس
عىل اغتناهما وتذكريمه بفضلها وما فهيا من ا ألعامل  وا ألجور املرتتبة
ول ِ
عىل فعلها ،فعن أ�يب مسعود ا ألنصاري  قَا َل َر ُس ُ
هللا :
« َم ْن َد َّل عَلىَ  َخيرْ ٍ فَلهَ ُ ِمثْ ُل َأ� ْج ِر فَا ِعلهِ ِ » رواه مسمل.
اتسع ًا :عىل املسمل معرفة قمية هذه املوامس وقمية ما رشع فهيا من أ�عامل
ليعطهيا من وقته وهجده ما ت�ستحقه ،كام قال ابن القمي رمحه هللا يف
«الفكرة يف واجب الوقت ووظيفته ومجع اهلم لكه عليه  ،فالعارف
ابن وقته ،ف�إن أ�ضاعه ضاعت عليه مصاحله لكها  ،جفميع املصاحل
�إمنا تنش�أ من الوقت ،وإ�ن ضيعه مل ي�ستدركه أ�بد ًا(.)7
عارش ًا :املبادرة وعدم التسويف ف�إن الوقت �إذا ذهب ال يعود أ�بدا قال
احلسن البرصي رمحه هللا « إ�ياّ كَ والتسو َيف ،ف إ�ن ّك بيو ِمك،
فكن يف غ ٍد كام َ
و َ
كنت يف اليوم،
لست بغدك ،ف� ْإن يكن غ ٌد كلْ ،
فلن تند َم عىل ما َّفر َ
طت يف اليو ِم»(.)8
وإ� ْن مل يكن كل غ ٌدْ ،
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حادي عرش :وكام ينبغي للمسمل أ�ن ي�ستقبل هذه املوامس مبا رشع فهيا
ف�إنه يتبغي كذكل احلذر من الوقوع يف املعايص ومقارفة اذلنوب
يف هذه املوامس والشعائر سو ًاء اكنت زمانية أ�و ماكنية فقد عظمها
هللا تبارك وتغاىل واختصها بعبادات ليست يف غريها من ا ألايم
فاملعصية فهيا �إهانة لها وانتقاص حلقها ذلا هن�ى هللا تبارك وتعاىل
عن الظمل يف ا ألشهر احلرم مع أ�ن الظمل حمرم يف لك الشهور ،ﭧ
ﭨ ﱫﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﱪ التوبة٣٦ :
واخلالصة أ�ن لك ما حرم هللا تعاىل عىل عباده فهو يف هذه املوامس
أ�عظم حرمة ،و أ�شد جر ًما ،وخطيئة.
اثين عرش :هذه املوامس فرصة ملامرسة أ�ساليب الرتبية الإسالمية والت�أثري
هبا عىل ا ألبناء والبنات وا ألهل وا ألقارب وا ألحصاب واجلريان
وغريمه ،مفن ا ألساليب اليت ميكن ممار�سهتا:
 -1القدوة احل�سنة
 -2التوجيه واملوعظة احل�سنة
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 -3أ�سلوب الرتغيب والرتهيب
 -4أ�سلوب املامرسة والتعويد
 -5أ�سلوب استامثر الفرص واملواقف
 -6أ�سلوب ملء الفراغ
وغريها من ا ألساليب ،اليت يه جزء من واجبنا يف هذه احلياة.
ﭧﭨﱫﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﱪ �آل معران ،١٠٤ :و ﭧ ﭨ
ﱫﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﱪ التحرمي٦ :
وعن عبد هللا بن معر  عن النيب  قالَ :أ�لاَ كلُ ُّكمُ ْ َراعٍَ ،وكلُ ُّكمُ ْ
َم� ْس ُئو ٌل َع ْن َر ِع َّي ِت ِه ،فَ ْ َأال ِم ُري الذَّ ِ ي عَلىَ النَّ ِاس َراعٍَ ،وه َُو َم� ْس ُئو ٌل
َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ ،و َّالر ُج ُل َراعٍ عَلىَ  َأ�ه ِْل بَيْ ِت ِهَ ،وه َُو َم� ْس ُئو ٌل َعنهْ ُ ْمَ ،والْ َم ْر َأ� ُة
َرا ِع َي ٌة عَلىَ بَيْ ِت ب َ ْع ِلهَا َو َولدَ ِ ِهَ ،وهيِ َ َم� ْس ُئولةَ ٌ َعنهْ ُ ْمَ ،والْ َع ْبدُ َراعٍ عَلىَ 
َم ِال �سَ ِ ّي ِد ِه َوه َُو َم� ْس ُئو ٌل َع ْنهَُ ،أ�لاَ فَكلُ ُّكمُ ْ َراعٍَ ،وكلُ ُّكمُ ْ َم� ْس ُئو ٌل َع ْن
َر ِع َّي ِت ِه (.)9
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اثلث عرش :عىل املسمل أ�ن ي�ستقبل هذه املوامس ابدلعاء ب�أن يبلغه
هللا �إايها قبل حلولها و أ�ن بتقبل منه أ�ثناءها و أ�ن يعيدها عليه يف
م�ستقبل أ�ايمه بعد انقضاهئا ،وادلعاء من أ�كرث و أ�فضل ما تعمر به
هذه املوامس ،والإنسان خملوق ضعيف بطبعه ،عاجز عن جلب
الرض عهنا ،حمتاج �إىل ربه فادلعاء من أ��سباب
اخلري لنفسه ،ودفع ّ
حصول اخلري هل ودفع الرش عنه ،وا ألنبياء علهيم السالم رمغ مزنلهتم
عند رهبم ومه صفوة هللا من خلقه مل يرتكوا ادلعاء يف لك أ�حواهلم قربة
وطلبا حيث أ�مر هللا بذكل ،ﭧ ﭨ ﱫ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ غافر:
 ،٦٠و ﭧ ﭨ ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﱪ البقرة١٨٦ :
رابع عرش :رمضان مومس من موامس الآخرة فينبغي أ�ال تطغى متطلبات
ادلنيا عــــليه ،واملـــوازنة يف ذكل أ�مـــــر مطـــــلوب وقد ﭧ
ﭨ ﱫ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﱪ القصص٧٧  :
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هكذا ي�ستقبل املسمل موامس العبادة والطاعة ابلشوق لها والفرح هبا
فيتلقاها ابلترضع واخلضوع وينشط يف عامرهتا عىل الوجه املرشوع،
ف�إذا انهت�ى وقهتا ودعها عىل أ�مل الرجوع  ،وهكذا يعيش املؤمن
ذلة العبادة  ،ويبقى يف شوق للتقرب والزايدة  ،عىل مر ال�سنني  
وتكرر الشهور وتوايل الليايل وا ألايم.
قال عبدهللا بن وهب رمحه هللا:
لك مذلوذ �إمنا هل ذلة واحدة �إال العبادة ف�إن لها ثالث ذلات � :إذا
كنت فهيا وإ�ذا تذكرهتا وإ�ذا أ�عطيت أ�جرها(.)10
•••
تزود من التقوى ف�إنك ال تدري
�إذا جن ليل هل تعيش �إىل الفجر
****
غري ِعل
لمي َمات ِمن ِ
فَكمَ ْ ِمن َس ٍ
سقمي عَ َاش ِحين ًا ِم َن ادلَّ هْر
َو مَ ْك ِمن ٍ
****
صبح �آمن ًا
َِو مَ ْك ِمن فتىً يُميس ويُ ُ
وقد ن ُ ِس َج ْت أ�كفان ُه وهو ال ي َ ْـد ِري
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احلكمة من تعدد وجتدد موا�سم العبادة

املؤمن الصادق لك أ�ايمه موامس للعبادة  ،والعمر لكه عنده مومس
للطاعة ،ﭧﭨ ﱫﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﱪ ا ألنعام١٦٢ :
لكنه يف موامس اخلري والطاعات يتجدد ويقوى ؛ فتعلو مهته،
ويتضاعف نشاطه ،ويزداد خريا  عىل خري ،فال يفوت الطاعات ولو مع
ضيق ا ألوقات وزمحة ا ألعامل  ،بل ينرشح صدره لها مع كرثة الانشغال.
وقد امنت هللا علينا هبذه املوامس حلمك كثرية من ش�أهنا أ�ن تشجع الناس
عىل ا�ستغاللها والتقرب �إىل هللا مبا فهيا ومن هذه احلمك :
 -1بيان سامحة هذا ادلين ويرسه وكرثة أ�بواب اخلري فيه وتنوع ا ألعامل
املقربة �إىل هللا تعاىل.
 -2أ�ن تعدد أ�وقات املوامس  ،وتنوع العبادات فهيا من ش�أنه أ�ن يطرد
امللل  ،ويذهب الس�أم  ،وجيدد النشاط فيعيش املسمل دوما ذلة
العبادة ويرتقب املزيد والزايدة وتكون حياته لكها هلل كام أ�راد �سبحانه.
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 -3أ�ن ذكل نوع من الرمحة والشفقة هبذه ا ألمة فشرُ ع لها و ّنوع من
العبادات مما يتيرس فعهل ويكرث أ�جره  ،تكفريا للسيئات ومضاعفة
للح�سنات  ،ورفعا للمتسابقني واملشمرين درجات  ،وتعويضا ملا
�سبق من املقرصين وفات.
 -4أ�ن ذكل نوع من الاختبار والامتحان ألفعال امللكف  ،هل يقترص
يف ذكل عىل ما يوافق طبعه وهواه  ،أ�و يعمل مبا فيه رىض مواله؟.
 -5أ�ن الإنسان يغفل أ�حياان فيكسل يف طاعته ويضعف �إميانه فت�أيت هذه
فعن َع ْب ِد هَّ ِ
الل ْب ِن عمَ ْ ِرو
املوامس تنبهيا هل لينشط يف معهل وجيدد �إميانه ْ
ول هَّ ِ
ْب ِن الْ َع ِاص  ،قَا َل :قَا َل َر ُس ُ
الل َّ �( :ن ْالمي َ َان لَ َي ْخلَ ُق فيِ 
ُ ِإ ِإ
الل َأ� ْن يجُ َ ِّد َد ْالمي َ َان فيِ 
َج ْو ِف َأ� َح ِد مُ ْك كمَاَ يخَ ْ لَ ُق الث َّْو ُب الْ َخ ِل ُق ،فَ ْاس�َألوا هَّ َ
ِإ
ُقلُو ِبكمُ ْ ) حصحه ا أللباين( ،)11فتعاقب هذه املوامس ،ﱫ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﱪ الفرقان٦٢ :
تشوفها ملا
تشوق النفوس و ّ
  -6يف تعدد املوامس وتنوع العبادات ما يليب ّ
تنشط فيه من العبادات فبعض الناس جيد نفسه يف الصالة وبعض
النفوس حتب الصيام وبعضها متيل للصدقة وبعضها تراتح ابذلكر
وادلعاء وهكذا ...فت�أيت هذه املوامس منحة من هللا لها لزتداد �إمياان
مع �إمياهنا.
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موا�سم اخلري و�أوقاتها

كام �سبق ف�إن فرص اخلري  وموامس الطاعة كثرية وامحلد هلل مفهنا ما
يتكرر يف لك �سنة ومهنا يتكرر لك شهر ومهنا ما يتكرر لك أ��سبوع  
ومهنا ما يتكرر لك يوم ومهنا ما يتكرر يف اليوم والليةل أ�كرث من مرة ،ﭧ
ﭨ ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﱪ املطففني٢٦ :
الل �سبحانه وتعاىل يف ِ ّ
لك يو ٍم ولي ٍةل
يقول ابن اجلوزي رمحه هللا جع َل هَّ ُ
وظف ًة علهيم من ِ
وظائف ُم َّ
املؤمنني َ
وظائف طاع ِت ِه ،مفهنا ما هو
لعباده
َ
مفرتض اكلصلو ِات ِ
ٌ
افل
امخلس .ومهنا ما يُ ْندَ بون �إلي ِه من غري افرت ٍاض ،كنو ِ
الصال ِة واذلكر وغري ذكل.
شهور ا ألهلةَّ ِ َ
اكلصيا ِم.
وجع َل يف ِ
وظائف ُم َو َّظف ًة أ�يضً ا عىل عبا ِد ِه ّ
ٌ
مفروض علهيم ،كصيام رمضان ،وجحَّ ِة
احلج ،ومنه ْفر ٌض
و َّالزاك ِة ،و ّ ِ
شعبان ،وشوالٍ  ،وا ألشه ِر
مندوب ،كصيا ِم
الإسال ِم ،ومنه ما َهو
ٌ
َ
احل ُُر ِم(.)12

وفامي ييل ن�ستعرض بعض ًا من هذه املوامس:
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أ�و ًال :من املوامس ال�سنوية
شهر رمضان املبارك:
ُ -1
  وصومه ركن من أ�راكن الإسالم  ،وهو شهر ُتفتّح فيه َأ�بْ َو ُاب
الْ َجنَّ ِة ُوت ُغ ِل ّق َأ�بْ َو ُاب النَّ ِار ُوتصفّد ال�شَّ َيا ِط ُني ،ف َع ْن َأ�بيِ ه َُرْي َر َة 
َ :أ� َّن َر ُسو َل هَّ ِ
الل  قَا َلَ � :ذا َج َاء َر َمضَ ُان فُ ِتّ َح ْت َأ�بْ َو ُاب الْ َجنَّ ِة
ِإ
َوغُ ِل ّ َق ْت َأ�بْ َو ُاب النَّ ِار َو ُص ِفّدَ ْت ال�شَّ َيا ِط ُني (  .)13رواه مسمل.
وهو شهر تضاعف فيه احل�سنات  �إىل أ�كرث من �سبعامئة ضعف
حيث تكفل املوىل جل وعز جبزاء الصامئني  فيه جزاءا موفورا ال 
حيده حد وال حيصيه عد ،روى مسمل يف حصيحه َع ْن َأ�بيِ  ه َُرْي َر َة
ول هَّ ِ
 قَا َل :قَا َلَ :ر ُس ُ
الل  كلُ ُّ  عمَ َ ِل ا ْب ِن � آ َد َم يُضَ ا َع ُف الْ َح�سَنَ ُة
اَّ الص ْو َم فَ�ن َّ ُه
َعشرْ ُ َأ� ْمث َا ِلهَا �لىَ �سَ ْبع ِمائَة ِض ْع ٍف قَا َل هَّ ُ
الل َع َّز َو َج َّل �ل َّ
ِإ
ِإ
ِإ
ليِ و َأ�ناَ  َأ� ْج ِزي ِب ِه يَدَ ُع َشه َْوتَ ُه َو َط َعا َم ُه ِم ْن َأ� ْجليِ  ِل َّلصائمِ ِ فَ ْر َحتَ ِان
َ
فَ ْر َح ٌة ِع ْندَ ِف ْط ِر ِه َوفَ ْر َح ٌة ِع ْندَ ِل َقا ِء َ ِرب ّ ِه َولَ ُخلُ ُوف ِفي ِه َأ� ْط َي ُب ِع ْندَ هَّ ِ
الل
ِم ْن ِر ِحي الْ ِم ْس ِك (.)14
ويف رمضان من املوامس ال�سنوية :
ول هَّ ِ
أ� -أ�فضل ليايل العام  ويه العرش ا ألخرية  منه ،وكاَ َن َر ُس ُ
الل
 يجَ ْ تهَ ِ دُ  فيِ هذه الْ َعشرْ ِ َما لاَ يجَ ْ تهَ ِ دُ  فيِ غَيرْ ِ ِها كام يف حصيح
الل َعنهْ َا  ،وعنهْ ا أ�يضا قَال َ ْت  :كاَ َن
مسمل عن عَائِشَ ُة َرضيِ َ هَّ ُ
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ول هَّ ِ
َر ُس ُ
الل َ � ذا َد َخ َل الْ َعشرْ ُ َأ� ْحيَا الل َّ ْي َل َو َأ�يْ َقظَ َأ� ْهلهَ ُ َو َج َّد
ِإ
َو َش َّد الْ ِم زْ َئ َر(.)15
ب -ويف هذه الليال العرش من املواسـم ال�سنوية أ�يضا أ�فضل ليةل
من ليال العام عىل الإطالق  ويه ليةل  القدر ،ﭧ ﭨ
ﱫ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱪ القدر ،٢ :لي ُةل
سال ٍم ُأ�نزل فهيا القر�آن وتتزنل فهيا املالئكة  والعمل فهيا خريٌ
من العمل يف أ�لف شهر  ،قال تبارك  وتعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﱪ القدر ،٥ - ١ :فعن ا ْب َن عمُ َ َر َرضيِ َ
ول ِ
ول :قَا َل َر ُس ُ
هللا َعنهْ ُ َما ،ي َ ُق ُ
هللا « :الْ َت ِم ُسوهَا فيِ الْ َعشرْ ِ
ُ
ْ َأال َوا ِخ ِر  -ي َ ْعنيِ  لَ ْيلةَ َ الْ َق ْد ِر  -فَ� ْن ضَ ُع َف َأ� َحدُ مُ ْك َأ� ْو جَ َع َز ،فَلاَ 
ِإ
يُ ْغلَ نَ َّب عَلىَ ال�سَّ ْبع ِ الْ َب َو يِاق»( )16رواه مسمل
ج  -ومن الفرص ال�سنوية يف هذا الشهر أ�يض ًا  ،العمرة ف�إهنا يف
رمضان تعدل جحة ففي حصيح البخاري رمحه هللا َع ْن َع َطا ٍء
الل َعنهْ ُ َما قَا َل :لَ َّما َر َج َع النَّبيِ ُّ ِ م ْن
َع ْن ا ْب ِن َعبَّ ٍاس َرضيِ َ هَّ ُ
َح َّج ِت ِه قَا َل ِ ُأل ِّم �سِنَ ٍان ْ َأالن َْص ِاري َّ ِة َما َمنَ َع ِك ِم ْن الْ َح ّ ِج قَال َ ْت َأ�بُو
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نيِ ز ْوجهَ َا كاَ َن لهَ ُ ناَ حِ َ
ض ِان َح َّج عَلىَ  َأ� َح ِدهمِ َا َو ْالآخ َُر
فُلاَ ٍن تَ ْع َ
ً فيِ ر َمضَ َان تَ ْقضيِ  َح َّج ًة َأ� ْو َح َّج ًة
ي َْس ِقي َأ� ْرضً ا لَنَا قَا َل فَ ِإ� َّن عمُ ْ َرة َ
َم ِعي(.)17
 -2ومن املوامس ال�سنوية أ�يضا �ستة أ�ايم من شهر شوال:
      ف�إن من صاهما بعد صيام رمضان  فكأمنا صام ادلهر  ،روى
مسمل يف حصيحه عن أ�يب أ�يوب ا ألنصاري  أ�نه حدثه أ�ن رسول
هللا  قال :من صام رمضان مث أ�تبعه �ستا من شوال اكن كصيام
ادلهر.
 -3ومن املوامس ال�سنوية عرش ذي احلجة:
   ويه ا ألايم املعلومات اليت رشع هللا فهيا ذكره و أ�حب التقرب
�إليه فهيا ابلعمل الصاحل أ�كرث من غريها من ا ألايم  ،روى الإمام
أ�محد يف م�سنده  وغريه  عن ابن عباس ريض هللا عهنام قال :
قال  رسول هللا  ما من أ�ايم العمل الصاحل فهيا أ�حب �إىل هللا
عز وجل من هذه ا ألايم   يعين أ�ايم العرش قالوا اي رسول هللا وال 
اجلهاد يف سبيل هللا قال وال اجلهاد يف سبيل هللا �إال رجل خرج
بنفسه وماهل مث  مل يرجع من ذكل بيشء.
و َع ِن ا ْب ِن عمُ َ َر َ ع ْن النَّبيِ ِ ّ  قَا َلَ :ما ِم ْن َأ�ياَّ ٍم َأ�ع َْظ ُم ِع ْندَ هَّ ِ
الل
َولاَ  َأ� َح ُّب �لَ ْي ِه ِم ْن الْ َع َم ِل ِف ِهي َّن ِم ْن َه ِذ ِه ْ َأالياَّ ِم الْ َعشرْ ِ فَ�َأ ْكثرِ ُ وا ِف ِهي َّن
ِ ِ ِإ
يل َوالتَّ ْكب ِِري َوالتَّ ْح ِمي ِد.
م ْن التهَّ ْل ِ
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أ� -ويف عرش ذي احلجة من املوامس ال�سنوية أ�يضا أ�فضل أ�ايم
العام عىل الإطالق  يوم عيد ا ألحضى يوم النحر يوم احلج
الأكرب العارش من ذي احلجة ف�إنه جيمتع فيه من العبادات
الفاضةل ماال جيمتع يف غريه من سائر ا ألايم ففيه من العبادات
الصالة وا ألحضية والهدي والريم والطواف والسعي واحللق
والتكبري وغريها.
ب -ويف عرش ذي احلجة من املوامس ال�سنوية أ�يضا يوم عرفة  
ستجاب فيه ادلعو ُات وتُغفر فيه َّالزالَّ ُت
وهو يو ٌم فاض ٌل تُ� ُ
وتُكفَّر فيه اخلطيئات  ،وي�ستحب صيامه لغري احلاج.
عن َأ�بيِ قَتَا َد َة ْ َأالن َْص ِار ِ ّي َ : أ� َّن َر ُسو َل
جاء يف حصيح مسمل ْ
هَّ ِ
الل ُ � س ِئ َل َع ْن َص ْو ِم ي َ ْو ِم َع َرفَ َة فَ َقا َل يُ َك ِفّ ُر ال�سَّنَ َة الْ َم ِاض َي َة
َوالْ َبا ِق َي َة(.)18
وروى الرتمذي  يف سننه عن معرو بن شعيب عن أ�بيه عن
جده أ�ن النيب  قال :خري ادلعاء دعاء يوم عرفة وخري ما
قلت أ�ان والنبيون من قبيل  :ال �إهل �إال هللا وحده ال رشيك هل
هل املكل وهل امحلد وهو عىل لك يشء قدير.
 -4ومن املوامس ال�سنوية العظمى والفرص الكربى مومس  احلج:
    واحلج هو أ�حد أ�راكن الإسالم ومبانيه العظام وجتمتع فيه أ�همات
العبادات املالية والبدنية  ،روى البخاري يف حصيحه َع ْن َأ�بيِ ه َُرْي َر َة
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 قَا َل قَا َل النَّبيِ ُّ َ م ْن َح َّج ه ََذا الْ َبيْ َت فَلمَ ْ يَ ْرفُ ْث َولَ ْم ي َ ْف ُس ْق
َر َج َع َك َي ْو ِم َولدَ َ تْ ُه ُأ� ُّم ُه  ،ويف رواية ملسمل َ :م ْن َأ�تىَ ه ََذا الْ َبيْ َت فَلمَ ْ
هللا
مَاَ ولدَ َ تْ ُه ُأ� ُّم ُه  ،و َع ْن َأ�بيِ ه َُرْي َر َة َرضيِ َ ُ
يَ ْرفُ ْث َولَ ْم ي َ ْف ُس ْق َر َج َع ك َ
َع ْن ُه َأ� َّن َر ُسو َل ِ
هللا  قَا َل الْ ُع ْم َرةُ �لىَ الْ ُع ْم َر ِة َكفَّ َار ٌة ِل َما بَيْنهَ ُ َما َوالْ َح ُّج
ْ ُ ِإ
()19
الْ َمبرْ ُ ُور لَيْ َس لهَ ُ َج َزا ٌء �لاَّ ال َجنَّة   رواه البخاري ومسمل.
ِإ
 -5ومن املوامس ال�سنوية شهر احملرم:
    وهو من ا ألشهر احلرم اليت عظمها هللا تعاىل وذكرها يف
كتابه ﭧ ﭨ ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﱪ التوبة ،٣٦ :وقد عظمه
هللا تبارك وتعاىل وحرم القتال فيه ﭧ ﭨ ﱫ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱪ البقرة:
 ،٢١٧وهو الشهر الوحيد اذلي ينسب �إىل هللا تعظامي وترشيفا
هل.
ومما يرشع فيه من العبادات الصيام فقد أ�خرج مسمل من حديث
أ�يب هريرة  أ�ن النيب  قال ( :أ�فضل الصيام بعد شهر رمضان
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شهر هللا احملرم و أ�فضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل) (.)20
 -6ويف هذا الشهر (احملرم) من املوامس أ�يضا يوم عاشوراء:
    ويوم عاشوراء هو اليوم العارش من شهر هللا احملرم واملرشوع
هللا َعنهْ ُ َما قَا َل قَ ِد َم
فعن ا ْب ِن َع َّب ٍاس َرضيِ َ ُ
فيه من العمل الصيامِ ،
النَّبيِ ُّ  الْ َم ِدينَ َة فَ َر َأ�ى الْيهَ ُو َد ت َُصو ُم ي َ ْو َم عَ ُاش َور َاء فَ َقا َل َما ه ََذا قَالُوا
هللا بَنيِ �سرْ َ ائِي َل ِم ْن عَدُ ِّوهمِ ْ فَ َصا َم ُه
ه ََذا ي َ ْو ٌم َصا ِل ٌح ه ََذا ي َ ْو ٌم جَ َّنى ُ
ِ كمُ ْ ِإ
ِ ِ ِ ()21
َأ
ِص
ب
ىَ منْ فَ َصا َم ُه َو� َم َر َيامه رواه
ىَ قَا َل فَ�َأناَ  َأ� َح ُّق ِب ُموس
ُموس
عن َأ�بيِ قَتَا َد َة
البخاري ،وجاء يف فضل صيامه ما يف حصيح مسمل ْ
ْ َأالن َْص ِار ِ ّي َ : أ� َّن َر ُسو َل هَّ ِ
الل ُ �َ س ِئ َل َع ْن َص ْو ِم ي َ ْو ِم عَ ُاش َور َاء
فَ َقا َل يُ َك ِفّ ُر ال�سَّنَ َة الْ َم ِاض َي َة (.)22
•••
فديتك زائر ًا يف كـل عــام      ...تحُ ّيا ابلسالمة والسالم
وتُقبل اكلغامم يفيض حين ًا      ...ويبقى بعــده أ�ثــر الغـامم
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اثني ًا :ومن املوامس الشهرية

 -1صيام ثالثة أ�ايم من لك شهر:
ففي حصيح البخاري عن أ�يب هريرة  قال :أ�وصاين خليىل 
بثالث( :صيام ثالثة أ�ايم من لك شهر ،وركعيت الضحى ،و أ�ن
أ�وتر قبل أ�ن أ�انم)( )23وجاء يف فضلها أ�هنا تعدل صيام ادلهر،
روى البخاري من حديث َع ْبدُ هَّ ِ
الل ْب ُن عمَ ْ ِرو ْب ِن ال َع ِاص َرضيِ َ
ول هَّ ِ
الل « :ياَ  َع ْبدَ هَّ ِ
 ليِ ر ُس ُ
اللَ ،أ�لَ ْم ُأ� ْخبرَ ْ َأ�ن ََّك
هَّ ُ
الل َعنهْ ُ َما ،قَا َل َ
لىَ ياَ ر ُسو َل هَّ ِ
الل قَا َل« :فَ َال
ت َُصو ُم النهَّ َ َارَ ،وتَ ُقو ُم الل َّ ْي َل؟» ،فَ ُقلْ ُت :ب َ َ
ص َو َأ�فْ ِط ْرَ ،و ُق ْم َو مَ ْن ،فَ� َّن ِل َج َس ِدكَ عَلَ ْي َك َحقًّاَ ،و� َّن ِل َع ْي ِن َك
تَ ْف َع ْل مُ ْ
ِإ
عَلَ ْي َك َحقًّاَ ،و� َّن ِل َز ْو ِج َك عَلَ ْي َك َحقًّاَ ،و� َّن ِل َز ْو ِركَ عَلَ ْي َك ِإ َحقًّاَ ،و� َّن
ِإ
بحِ َ� ْسب َِك َأ� ْن ت ِإ َُصو َم كلُ َّ َشهْ ٍر ثَ َالثَ َة َأ�ياَّ ٍمِ ،إ فَ� َّن لكَ َ ِب لُ ِّ
ك َح�سَنَ ٍة َعشرْ َ
ِإ
َأ� ْمث َا ِلهَا ،فَ� َّن َذلكِ َ ِص َيا ُم ادلَّ ْه ِر كلُ ِ ّ ِه (..)24اخل احلديث.
ِإ
واكن النيب  يصوم هذه الثالثة ا ألايم  فقد قالت عائشة ريض
هللا عهنا« :اكن يصوم من لك شهر ثالثة أ�ايم ال يبايل صاهما من
أ�وسط الشهر أ�م �آخره» .رواه مسمل.
وا�ستحب العلامء   أ�ن تكون هذه الثالثة يف ا ألايم البيض كام
�سي�أيت.
-3333
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اثلث ًا :ومن املوامس ا أل�سبوعية

 -1يوم امجلعة روى مسمل يف حصيحه عن أ�يب هريرة  أ�ن النيب
 قال :خري يوم طلعت عليه الشمس يوم امجلعة فيه خلق �آدم
وفيه أ�دخل اجلنة وفيه أ�خرج مهنا وال تقوم الساعة �إال يف يوم
امجلعة( ،..)27و َع ْن َأ�بيِ ه َُرْي َر َة  ،  ،قَا َل  :قَا َل َأ�بُو الْ َقاسمِ ِ (:فيِ 
الْ ُج ُم َع ِة َساعَ ٌة َ ال يُ َوا ِف ُقهَا ُم ْسلمِ ٌ َوه َْو قَائمِ ٌ يُ َص ّليِ ي َْس�َأ ُل َخيرْ ً ا �الَّ َأ�ع َْطا ُه
ِإ
َوقَا َل ِب َي ِد ِه ُقلْنَا يُ َق ِل ّلُهَا يُ َز ِ ّهدُ هَا)(  )28رواه البخاريَ ،و َر َأ�ى ب َ ْع ُض
الساعَ َة الَّتيِ تُ ْرجىَ ب َ ْعدَ
َأ�ه ِْل ال ِعلمْ ِ ِم ْن َأ�صحْ َ ِاب النَّبيِ ِ ّ َ وغَيرْ ِ همِ ْ َ :أ� َّن َّ
الش ْم ُسَ ،و ِب ِه ي َ ُق ُ
ال َعصرْ ِ  �لىَ  َأ� ْن تَغ ُْر َب َّ
ول َأ�حمْ َدُ َ ،و� حْس َُاق « وقَا َل
ِإ
َأ
ْ
ِ
ثرَ
ِ
َأ
يث
د
ا
ح
ل
ا
 فيِ الساعَ ِة الَّتيِ تُ ْرجىَ  ِفهيَا � ِإ َجاب َ ُة ادلَّ ع َْو ِة َأ�نهَّ َا
ك
«�
َأ�حمْ َدُ :
ُ
َ
َّ
(ِ)29إ
ب َ ْعدَ َصلاَ ِة ال َعصرْ ِ َ ،وتُ ْرجىَ ب َ ْعدَ َز َو ِال َّ
الش ْم ِس» .
وحص عن النيب  فامي رواه أ�محد والرتمذي وغريهام َع ْن َأ� ْو ِس
ْب ِن َأ� ْو ٍس الث َّ َق ِف ّ ِي  ،قَا َل  :مَ ِس ْع ُت َر ُسو َل ِ
هللا  ي َ ُق ُ
ولَ :م ْن غَ َّس َل
ىَ ولَ ْم يَ ْر َك ْب  ،فَدَ ناَ 
َوا ْغت َ َس َل ي َ ْو َم الْ ُج ُم َع ِة َ ،وبَكَّ َر َوابْ َت َك َر َ ،و َمش َ
ِم َن ال َما ِم َوا� ْس َت َم َع َولَ ْم يَلْ ُغ  ،كاَ َن لهَ ُ ِب لُ ِّ
ك خ ُْط َو ٍة َأ� ْج ُر �سَنَ ٍة ِ ،ص َيا ِمهَا
ِإ
َو ِق َيا ِمهَا (.)30
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رابع ًا :ومن املوامس اليومية

بدعاء هللا فهياُ :
وقت
    أ�وقات فاض ِةل جيدر
ابملسمل أ�ن يتعهدها َ
ِ
الس َحر حني يبقى ُ
ثلث الليل ا ألخري ،ﭧ ﭨ ﱫ ﮌ ﮍ
َّ
ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﱪ
اذلارايت .18-17
    ويف الصحيح َع ْن َأ�بيِ ه َُرْي َر َة َ أ� َّن َر ُسو َل ِ
هللا  قَا َل :يَنزْ ِ ُل
لىَ الس َما ِء ادلُّ نْ َيا ِح َني ي َ ْب َقى ثُلُ ُث الل َّ ْي ِل
َربُّنَا تَ َب َاركَ َوتَ َعالىَ كلُ َّ لَ ْيلةَ ٍ ِإ � َّ
ْالآ ِخ ُر ي َ ُق ُ
يب لهَ ُ َم ْن ي َْس�َألُنيِ  فَ�ُأع ِْط َي ُه َم ْن
ول َم ْن ي َ ْد ُعونيِ  فَ�َأ� ْس َت ِج َ
يَ� ْس َت ْغ ِف ُرنيِ فَ�َأ ْغ ِف َر لهَ ُ ( )31رواه البخاري.
    فلرشف هذا ِ
ظم ش�أنه عنده ،ف إ�ن َّه �سبحانه
الوقت عند هللا و ِع َ
يزنل بنفسه �إىل سامء ادلنيا نزو ًال حقيقي ًا يليق به تبارك وتقدس،
وال يُ�شبه نزو َل اخمللوقني تعاىل هللا و َّتزنه عن ذكل ،وهذا من كامل
�إحسانه ومتام لُط ِفه وإ�نعامه وهللا ذو الفضل العظمي.
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خامس ًا :ومن املوامس اليت تتكرر يف اليوم والليةل أ�كرث من مرة
ويُرىج فهيا ُ
قبول ادلعاء

ول ِ
 -1ما بني ا ألذان والإقامة ِل َما ثبت َع ْن َأ�ن َ ٍس  قَا َل :قَا َل َر ُس ُ
هللا
َّ � :ن ادلُّ عَ َاء لاَ  يُ َر ُّد بَينْ َ ْ َأال َذ ِان َو ْالقَا َم ِة ،فَا ْد ُعوا (   )32أ�خرجه
ِإ
ِإ
أ
أ�محد وحصحه اللباين
    و َع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِد هَّ ِ
الل َعنهْ ُ َماَ :أ� َّن َر ُسو َل هَّ ِ
الل  قَا َل:
الل َرضيِ َ هَّ ُ
الص َال ِة
َم ْن قَا َل ِح َني ي َْس َم ُع ال ِنّدَ َاء :اللَّهُ َّم َر َّب َه ِذ ِه ادلَّ ع َْو ِة التَّا َّم ِةَ ،و َّ
ال َقائِ َم ِة � ،آ ِت ُم َح َّمدً ا َالو�سِيلةَ َ َوال َف ِضيلةَ ََ ،وابْ َعثْ ُه َم َقا ًما َم ْح ُمودًا الذَّ ِ ي
َوعَ ْدتَهَُ ،حل َّ ْت لهَ ُ َش َفا َعتيِ ي َ ْو َم ال ِق َيا َم ِة( )33رواه البخاري ـ
 -2ومن املوامس املتكررة أ�يضا أ�دابر الصلوات املكتوبة ،ففي الرتمذي
 ياَ ر ُسو َل هَّ ِ
الل:
وغريه ب�سند جيِّد َع ْن َأ�بيِ  ُأ� َما َمة َ  ،قَا َلِ :قي َل َ
الصلَ َو ِات
َأ� ُّي ادلُّ عَا ِء َأ� مْ َس ُع؟ قَا َلَ ( :ج ْو َف الل َّ ْي ِل الآ ِخ ِرَ ،و ُدبُ َر َّ
امل َ ْك ُتوباَ ِت(.)34
    و أ�وىص الرسول  معاذ بن جبل  فقال :ياَ  ُم َعا ُذَ ،و هَّ ِ
الل
ناَ و هَّ ِ
ي ياَ ر ُسو َل هَّ ِ
� ّن َ ُأ
الل ُأ� ِحبُّ َك،
بيِ و ُأ� ِّم َ
الل َو َأ� َ
يِ ل ِحبُّ َك» فَ َقا َل ُم َعا ٌذِ :ب�َأ َ
ِإفَ َقا َلُ   :أ� ِ
وص َ
يك ياَ  ُم َعا ُذ لاَ تَدَ َع َّن فيِ  ُدبُ ِر كلُ ِ ّ َصلاَ ٍة َأ� ْن تَ ُقو َل :اللَّهُ َّم
َأ� ِعنّيِ عَلىَ  ِذ ْك ِركَ َ ،و ُش ْك ِركَ َ ،و ُح ْس ِن ِع َبا َد ِت َك(.)35
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سادس ًا :ومن املوامس أ�حوال ظرفية أ�و حالية متر عىل املسمل تنش�أ
حبسب احلاةل اليت تصاحهبا تكون موسامً لدلعاء ومظنة
ل إلجابة نشري �إىل بعض مهنا:

ول هَّ ِ
 -1السفر :ف َع ْن َأ�بيِ  ه َُرْي َر َة  ،قَا َل :قَا َل َر ُس ُ
الل  : ثَلاَ ُث
اب لَه َُّن ،لاَ  َش َّك ِف ِهي َّنَ :دع َْو ُة الْ َم ْظلُو ِمَ ،و َدع َْو ُة
َد َع َو ٍات يُ� ْس َت َج ُ
الْ ُم َسا ِف ِرَ ،و َدع َْو ُة الْ َوالدِ ِ ِل َولدَ ِ ِه(   )37رواه ابن ماجه وح�سنه ا أللباين
 -2الصوم :فعن عبد هللا بن معرو ريض هللا عهنام يرفعه�« :إن للصامئ
عند فطره دلعو ًة ما تُرد» .روى الإمام أ�محد وغريه َع ْن َأ�بيِ ه َُرْي َر َة
ول هَّ ِ
 ،قَا َل :قَا َل َر ُس ُ
الل  :ثَلاَ ثَ ٌة لاَ يُ َر ُّد ُدعَا ُؤهمُ ْ ْ :ال َما ُم الْ َعا ِد ُل،
ِإ
الل فَ ْو َق الْ َغ َما ِم ي َ ْو َم
الصائمِ ُ َحتىَّ يُ ْف ِط َرَ ،و َدع َْو ُة الْ َم ْظلُو ِم ،يَ ْرفَ ُعهَا هَّ ُ
َو َّ
الس َما ِءَ ،وي َ ُق ُ
ول َّالر ُّب َع َّز َو َج َّلِ :ب ِع َّزتيِ 
الْ ِق َيا َم ِةَ ،وي َ ْفتَ ُح لَهَا َأ�بْ َو َاب َّ
َ َألنْصرُ َ ن َِّك َولَ ْو ب َ ْعدَ ِح ٍني( )38رواه أ�محد وقال ا ألرنؤوط حديث
حسن �إن شاء هللا.
 -3عند نزول املطر روى الإمام الشافعي يف كتابه ا ألم وح�سنه
ا أللباين يف السلسةل الصحيحة ( :اطلبوا �إجابة ادلعاء عند التقاء
اجليوش وإ�قامة الصالة ونزول املطر)  .ويف رواية أ�خرى ح�سهنا
ال�شيخ ا أللباين يف حصيح اجلامع الصغري :ثنتان ما تردان ادلعاء عند
النداء وحتت املطر(.)39
-3939
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 -4عند الانتباه من النوم وادلعاء ابمل�أثور :روى البخاري يف حصيحه
الصا ِم ِت َ ،ع ِن النَّبيِ ِ ّ  قَا َلَ :م ْن تَ َع َّار ِم َن
عن ع َبا َد ُة ْب ُن َّ
اَّ الل َو ْحدَ ُه َ
الل َّ ْي ِل ،فَ َقا َلَ :
 ال شرَ ِ َ
يك لهَ ُ  ،لهَ ُ املُلكْ ُ َولهَ ُ احلَ ْمدُ ،
 ال �لهَ َ �ل هَّ ُ
َوه َُو عَلىَ كلُ ِ ّ  شيَ ِإ ْ ٍ ِإء قَ ِد ٌير ،احلَ ْمدُ  للِهَّ ِ َ ،و� ُس ْب َح َان هَّ ِ
اللَ ،و َال �لهَ َ �لاَّ 
ِإ ِإ
الل َأ� ْكبرَ ُ َ ،و َال َح ْو َل َو َال ُق َّوةَ �لاَّ باِ هَّ ِلل ،ثمُ َّ قَا َل :اللَّهُ َّم ا ْغ ِف ْر
اللَ ،و هَّ ُ
هَّ ُ
ِإ
يب لهَ ُ ،فَ� ْن ت ََوضَّ �َأ َو َصلىَّ  ُق ِبلَ ْت َص َالتُ ُه(.)40
ليِ َ ،أ� ْو َدعَا ،ا� ْس ُت ِج َ
ِإ
 -5ما بعد صالة الفجر �إىل ارتفاع الشمس :ملن جلس يف مصاله بعد
أ�داء صالة الفجر وا�شتغل بقراءة القر�آن وا ألذاكر املرشوعة حىت
خيرج وقت الهن�ي مث قام فصىل ركعتني أ�و ما تيرس ،يدل ذلكل ما
رواه أ�نس بن ماكل  قال قال رسول هللا َ « :م ْن َصلىَّ 
الل َحتىَّ  ت َْطلُ َع َّ
الش ْم ُس ،ثمُ َّ َصلىَّ 
الغَدَ ا َة فيِ جمَ َاعَ ٍة ثمُ َّ قَ َعدَ ي َ ْذ ُك ُر هَّ َ
ول هَّ ِ
َر ْك َع َتينْ ِ  كاَ ن َْت لهَ ُ َ َأك ْج ِر َح َّج ٍة َوعمُ ْ َر ٍة» ،قَا َل :قَا َل َر ُس ُ
الل :
«تاَ َّم ٍة تاَ َّم ٍة تاَ َّمة( ،)41رواه الرتمذي ،وقال حديث حسن غريب،
عن َجا ِب ِر ْب ِن
وح�سنه ا أللباين ويف سنن  أ�يب داوود وحصحه ا أللباين ْ
مَ ُس َر َة  ،قَا َل« :كاَ َن النَّبيِ ُّ َ � ذا َصلىَّ الْ َف ْج َر تَ َرب َّ َع فيِ  َم ْج ِل ِس ِه
(ِ )42إ
َحتىَّ ت َْطلُ َع َّ
الش ْم ُس َح� ْسنَ َاء» .
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سابع ًا :وإ�ذا اكن ادلعاء هو من أ�كرث ما تعمر به هذه املوامس ف�إن
بعض الناس تنش�أ عندمه موامس ذاتية لدلعاء امل�ستجاب  
بناء عىل صفات أ�و أ�حوال متزيوا هبا ،ومهنا:
-1

-2

-3

-4

دعاء املسمل ألخيه املسمل بظهر الغيب :فعن أ�يب ادلرداء 
عنه عن النيب  أ�نه قال« :ما من عبد مسمل يدعو ألخيه
بظهر الغيب �إال قال املَلكَ ُ َ
ثل»(.)43
وكل ِب ِم ٍ
دعاء املظلوم :فعن أ�يب هريرة  قال :قال رسول هللا :
«دعوة املظلوم م�ستجابة وإ�ن اكن فاجر ًا ففجوره عىل نفسه»
وعندَ الرتمذي« :ودعوة املظلوم يرفعها فوق الغامم ،وتُ َفتَّ ُح لها
الرب عز وجل :وعزيت ألنرصنك ولو
أ�بواب السامء ،ويقول ُّ
بعد حني»(.)44
دعاء الوادل لودله :عن أ�يب هريرة  قال :قال رسول هللا :
«ثالث دعوات يُ�ستجاب لهن ال شك فهين :دعوة املظلوم،
ودعوة املسافر ،ودعوة الوادل لودله»( )45ويف رواية« :عىل
ودله».
دعاء الودل الصاحل لوادله  :حلديث أ�يب هريرة  يرفعه�« :إذا
مات الإنسان انقطع معهل �إال من ثالث� :إال من صدق ٍة جاري ٍة،
عمل ينتفع به ،أ�و و ٍدل صا ٍحل يدعو هل(.)46
أ�و ٍ
-4141
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 -5دعاء الإمام العادل :فعن أ�يب هريرة  أ�نه مسع رسول هللا
الصائمِ ُ َحتىَّ 
 يقول« :ثَلاَ ثَ ٌة لاَ تُ َر ُّد َدع َْوتهُ ُ ْمْ :ال َما ُم الْ َعا ِد ُلَ ،و َّ
ِإ
ْ
َ
ْ
َأ
ف
ت
ل
ُ
يُ ْف ِط َرَ ،و َدع َْو ُة الْ َم ْظلُو ِم تحُ ْ َم ُل عَلىَ ال َغ َما ِمَ ،و تَ ُح هَا �بْ َو ُاب
الس َم َاو ِاتَ ،وي َ ُق ُ
ول َّالر ُّب َع َّز َو َج َّلَ :و ِع َّز َ َأ
تيِ لنْصرُ َ ن ََّك َول َ ْو ب َ ْعدَ
َّ
ِح ٍني» ،رواه الرتمذي ( ،)672/4وحصحه ا أللباين يف حصيح
الرتمذي (.)2050
 -6دعاء اذلاكر هلل كثري ًا  :عن أ�يب هريرة  عن النيب  قال:
«ثالثة ال يُر ُّد هللا دُعاءمه :اذلاكر هلل كثري ًا ،واملظلوم ،والإمام
املقسط»(.)47
•••
بذكر هللا تراتح القلوب  ...ودنياان بذكراه تطيب
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اثمن ًا :وكام أ�ن أ�غلب املوامس زمانية فهناك موامس ماكنية تتضاعف
فهيا ا ألجور فينبغي للمسمل أ�ن يستمثر وجوده فهيا مبا رشع
لها من معل ويه:

 -1املسجد احلرام فالصالة فيه تضاعف مبائة أ�لف صالة ف َع ْن
ول هَّ ِ
َجا ِب ٍر  قال قَا َل :قَا َل َر ُس ُ
الل َ :صلاَ ٌة فيِ  َم ْس ِج ِدي
ه ََذا َأ�فْضَ ُل ِم ْن َأ�لْ ِف َصلاَ ٍة ِفميَا ِس َوا ُه �لاَّ  الْ َم ْس ِجدَ الْ َح َرا َم
ِ ِ ِإ
لاَ ٍ ()48
ْ
ِ
ِ
َأ
َو َصلاَ ٌة فيِ الْ َم ْس ِج ِد الْ َح َرا ِم َأ�فْضَ ُل م ْن مائَة �لف َص ة .
 -2مسجد رسول هللا  والصالة فيه تضاعف ب�ألف صالة:
فعن أ�يب هـريرة  قال :قال رسـول هللا  :صـالة يف
مسجـدي هذا خري من أ�لـف صـالة فامي سـواه إ �الَّ املسجد
احلرام( )49رواه البخاري ومسمل  .
 -3املسجد ا ألقىص والصالة فيه تعدل مائتني ومخسني صالة فامي
سواه عدا املسجد احلرام ومسجد رسول هللا  عىل خالف
بني العلامء حيث ذكروا أ�هنا تعدل مخسامئة صالة و أ�كرث أ�هل
العمل يرحج ا ألول ملا رواه أ�بو ذر  قال :تذاكران وحنن عند
رسول هللا  أ�هيام أ�فضل مسجد رسول هللا  أ�م بيت
املقدس؟ فقال رسول هللا  :صالة يف مسجدي أ�فضل
من أ�ربع صلوات فيه ولنعم املصىل هو ،وليوشكن أ�ن يكون
-4343
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للرجل ِمثْل شطن فرسه (احلبل) من ا ألرض حيث يَرى منه
بيت املقدس خري هل من ادلنيا مجي ًعا»(.)50
 -4مسجد قباء واذلي ورد فيه أ�ن الصالة فيه تعدل معرة،
فقد قال  :صالة يف مسجد قباء تعدل معرة  .رواه أ�محد
والرتمذي وحصحه ال�سيوطي .
ويف الصحيحني عن عبدهللا بن معر  أ�ن رسول هللا :
اكن ي�أيت قباء يعين لك سبت ،اكن ي�أتيه راكبا وما�شيا  ،قال
ابن دينار :واكن ابن معر يفعهل .
وقد جاء عن الصحابة ما يدل عىل اهامتهمم ابلصالة فيه روى
عبد الرزاق يف املصنف عن معر بن اخلطاب  أ�نه قال :لو
اكن مسجد قباء يف �آفاق لرضبنا �إليه أ�كباد املطي(.)51
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اخلامتة

امحلد هلل أ�و ًال و�آخر ًا...
و أ�ويص نفيس وإ�خواين مبا قاهل رسول هللا  لرجل وهو يعظه :اغتمن
مخس ًا قبل مخس:
�شبابك قبل هرمك
وحصتك قبل سقمك
وغناك قبل فقرك
وفراغك قبل شغكل
()52
وحياتك قبل موتك
وامحلد هلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات.
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املراجع

 -1انظر صبح ا ألعىش يف صناعة الإنشاء ج  8ص  - 317املؤلف :أ�محد
بن عيل بن أ�محد الفزاري القلق�شندي مث القاهري (املتوىف821 :هـ)
 النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت.  -2اجلواب الاكيف ملن س�أل عن ادلواء الشايف  -أ�بو عبد هللا محمد بن أ�يب بكر (ابن
قمي اجلوزية)  -دار املعرفة � -سنة النرش1418  :هـ  ص.156
 -3روائع التفسري (اجلامع لتفسري الإمام ابن رجب احلنبيل)  -املؤلف :زين
ادلين عبد الرمحن بن أ�محد بن رجب بن احلسن ،ا َلساليم ،البغدادي،
مث ادلمشقي ،احلنبيل (املتوىف795 :هـ)  -مجع وترتيب :أ�يب معاذ طارق
بن عوض هللا بن محمد  -النارش :دار العامصة  -اململكة العربية السعودية -
الطبعة :ا ألوىل 2001 - 1422م  -ج  1ص .532
 -4عدة الصابرين وذخرية الشاكرين  -املؤلف :محمد بن أ�يب بكر بن أ�يوب
بن سعد مشس ادلين ابن قمي اجلوزية (املتوىف751 :هـ)  -النارش:
دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت/مكتبة دار الرتاث ،املدينة املنورة،
اململكة العربية السعودية  -الطبعة :الثالثة1409 ،هـ1989 /م -
عدد ا ألجزاء.1 :
 -5حصيح اجلامع الصغري وزايداته  -املؤلف :أ�بو عبد الرمحن محمد انرص
ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن �آدم ،ا ألشقودري ا أللباين (املتوىف:
1420هـ)  -النارش :املكتب الإساليم  -عدد ا ألجزاء.2:
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مصنف ابن أ�يب شيبة   ج     2ص  425قال ال�شيخ شعيب
ا ألرانؤوط  :إ
   ��سناده حصيح عىل رشط مسمل.
اجلواب الاكيف ملن س�أل عن ادلواء الشايف  -أ�بو عبد هللا محمد بن أ�يب بكر (ابن
قمي اجلوزية)  -دار املعرفة � -سنة النرش1418  :هـ ص .156
اقتضاء العمل العمل ،للخطيب البغدادي ،ص .113
متفق عليه  -البخاري برمق ( ،)2558ومسمل برمق (.)1829
الهتجد /عبداحلق ا ألشبييل دار الكتب العلمية بريوت ط 1415 ،1هـ
امل�ستدرك عىل الصحيحني/احلامك النيسابوري  حتقيق :مصطفى عبد
القادر عطا دار الكتب العلمية  -بريوت  -الطبعة :ا ألوىل1411 ،هـ
ج 1ص .45
روائع التفسري (اجلامع لتفسري الإمام ابن رجب احلنبيل).
حصيح مسمل (امل�سند الصحيح اخملترص )...مسمل بن احلجاج
النيسابوري ،حتقيق /محمد فؤاد عبدالبايق ،ط دار �إحياء الرتاث
العريب ،رمق احلديث (.)1079
حصيح مسمل برمق .1151
حصيح مسمل برمق .1174
حصيح مسمل برمق .1165
حصيح البخاري (اجلامع امل�سند الصحيح )...محمد بن �إسامعيل
البخاري ،حتقيق محمد زهري بن انرص النارص ،دار طوق النجاة ،ط
1422هـ ،رمق احلديث (.)1863
حصيح مسمل برمق .1162
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-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36

حصيح البخاري برمق  1820ومسمل برمق .1350
حصيح مسمل برمق .1163
حصيح البخاري برمق .2004
حصيح مسمل برمق .1162
حصيح البخاري برمق .1981
حصيح البخاري برمق .1975
حصيح البخاري برمق .1981
سنن  أ�يب داوود برمق  2449ا ألرانؤط.
حصيح مسمل برمق .854
حصيح البخاري برمق .6400
سنن الرتمذي ،كتاب أ�بواب الصالة ،رمق .489
سنن الرتمذي /حتقيق وتعليق :أ�محد محمد شاكر (جـ )2ص 230
  النارش :مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ط  1395 :2هـ،.ويف م�سند الإمام أ�محد برمق .16178
حصيح البخاري برمق .1145
م�سند الإمام أ�محد برمق .12584
حصيح البخاري برمق .4719
سنن الرتمذي برمق  3349وح�سنه ا أللباين.
امل�ستدرك عىل الصحيحني برمق .1010
رشح النووي عىل مسمل  -حييي بن رشف أ�بو زكراي النووي  -دار
اخلري � -سنة النرش1416 :هـ برمق .479
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-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46

-47
-48

سنن ابن ماجه برمق .3862
م�سند الإمام أ�محد برمق .9743
السلسةل الصحيحة برمق .1469
حصيح البخاري برمق .1154
الرتمذي برمق .586
سنن  أ�يب داوود .4850
رواه مسمل ،كتاب اذلكر وادلعاء والتوبة والا�ستغفار ،برمق .2732
أ�خرجه مسمل يف كتاب الوصااي رمق .1631
سنن ابن ماجه ،كتاب ادلعاء ،ابب دعوة الوادل ودعوة املظلوم ،برمق
.3860
م�سند الإمام أ�محد بن حنبل  -املؤلف :أ�بو عبد هللا أ�محد بن محمد بن
حنبل بن هالل بن أ�سد الشيباين (املتوىف241 :هـ)  -احملقق :شعيب
ا ألرنؤوط  -عادل مرشد ،و�آخرون  -إ �رشاف :د عبد هللا بن عبد
احملسن الرتيك  -النارش :مؤسسة الرساةل  -الطبعة :ا ألوىل1421 ،
هـ  2001 -م.
رواه البهيقي والطرباين وح�سّنه ا أللباين يف حصيح اجلامع.
أ�خرجه أ�محد رمق (  ،46 / 23 ) 14694ورمق ( 23 ) 15271
 ،414 /وابن ماجه  -يف كتاب �إقامة الصالة وال�سنة فهيا  ،ابب ما
جاء يف فضل الصالة يف املسجد احلرام رمق ( ، 451 / 1 )1406
وحصحه ا أللباين.
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-49
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-52

أ�خرجه البخاري يف كتاب فضل الصالة ابب فضل الصالة يف مسجد
مكة واملدينة رمق ( ،367/1 )1190ومسمل يف كتاب احلج ابب
فضل الصالة مبسجدي مكة واملدينة رمق (-1012/2 )1394
 ، 1013ومن حديث ابن معر رمق (  ، 1013 / 2 ) 1395ومن
حديث ابن عباس رمق ( . 1014 / 2 ) 1396
أ�خرجه احلامك (  ) 509 / 4وحصحه ووافقه اذلهيب وا أللباين كام يف
" السلسةل الصحيحة .وقال الهيمثي يف مجمع الزوائد  :7/4رجاهل رجال
الصحيح.
مصنف عبدالرزاق ،أ�بو بكر عبدالرزاق بن هامم الصنعاين ،املكتب
الإساليم ،ط  ،1403جـ  ،4ص .14
أ�خرجه احلامك يف امل�ستدرك رمق (  341 / 4 ) 7846وقال  :هذا
حديث حصيح عىل رشط ال�شيخني ومل خيرجاه  ،وحصحه ا أللباين يف
حصيح اجلامع رمق (  ، ) 1077ويف حصيح الرتغيب والرتهيب رمق
(. ) 3355
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