
خطوات نحو امللك
جلَّ جالله

قال امللك:
  { ُ َُتَكِبرّ اُر المْ َبرّ َ َعِزيُز المْ ِمُن المْ َُهيمْ ُ�ؤمِْمُن المْ الُم المْ و�ُس ال�َسرّ ُقُدرّ َِلُك المْ ُ اَلرِّذي ال اإَِلَه اإِاَلرّ ُهَ� المْ  {ُهَ� الَلرّ

)احل�سر 23(

ِن ِعلمًْما} بِّ ِزدمْ ُيُه َوُقل رَّ َك َوحمْ ى اإَِليمْ �سَ ِل اأَن ُيقمْ اآِن ِمن َقبمْ ُقرمْ َجلمْ ِبالمْ قُّ َواَل َتعمْ َ َِلُك احلمْ ُ المْ  {َفَتَعاَل اللَّ
) طه 114(

ِكيِم}   )المعة 1( َ َعِزيِز احلمْ و�ِس المْ ُقدُّ َِلِك المْ �ِس المْ أَرمْ َماَواِت َوَما ِف االمْ ِ َما ِف ال�سَّ ُح لِلَّ {ُي�َسبِّ

رُي} )الائدة 18( ِه اَل�سِ َنُهَما َواإَِليمْ �ِس َوَما َبيمْ َماَواِت َواالأَرمْ {َولِل ُملمُْك ال�سَّ

يقول ر�سول امللك: »يطوي اهلل ال�سموات يوم القيامة ثم ياأخذهن بيمينه ، ثم 
يطوي الأر�ض يوم القيامة ثم ياأخذهن ب�سماله ، ثم يقول : اأنا امللك ، اأين ملوك 

الدنيا ؟ »

 البخاري )6515( وم�سلم )2787(

ويقول امللك: 

بُت اإليه باًعا ، واإن  َب اإيلَّ ذراًعا تقرَّ بُت اإليه ذراًعا ، واإن تقرَّ ب عبدي اإيلَّ �سًبا تقرَّ » اإذا تقرَّ
ولًة« البخاري )7405( وم�سلم )2687( اأتان مي�سي اأتيُته هرمْ

ُع �سَ َقاُب َوَتخمْ ًما َتِذلُّ َلُه الرِّ َفهمْ َكِرمِي َكالَمُه   َِلِك المْ             َفِهُم�ا َعِن المْ





الإهداء





الباب الثالث: رزق املَِلك )ربنا اآتنا يف الدنيا ح�سنة(
28112كيف تزيد من رزقك؟1
30911كيف تنال البكة؟2
3318كيف تطفيء غ�سب الل عليك؟3
3518كيف تثبت ف الفنت؟4

كيف حتيا حياة طيبة وُتق�سى حاجُتك 5
37116وتتخل�س من الهم�م؟

40548كيف تك�ن ُم�ستجاب الدعاء؟6
اجلداول املقرتحة لليوم - والأ�ضبوع – وال�ضهر 

وال�ضنة - والعمر – وكل العمر – وما له �ضبب
املجموع   

236قائمة امل�ضادر واملراجع
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فكرة الكتاب

 .. نلتقي  العاد  .. على �سفاف  اأ�سعها بني يديك  ربانية  ُتف�رّت، ومنح  ُت�سيرّع، وكن�ز ال  فر�س ال 
وف دوحة االإميان نعي�س .. وعلى وع�د ال�حَينيمْ نحيا .. افعلها وال�عد جنتان: جنة ف الدنيا من 
النعيم والر�سا وال�سعادة، وجنة ف االآخرة ال اأ�ستطيع و�سفها لك بل ت�سيق كلماتي وبيان ول�سان 

وَجنان عن ذلك.

والرتغيب  والرتهيب  االأعمال  ف�سائل  عن  وال�سنن  والتزكية  االأحاديث  كتب  من  الكثري  حتدثت 
فت ف ذلك ع�سرات الكتب وال�سنفات التي مت  نِّ و�ساقت ف ذلك مئات واآالف االأحاديث .. و�سُ
درا�ستها وتنقيحها و�سرحها والتعليق عليها كــ )ريا�س ال�ساحني(  و)الرتغيب والرتهيب( وكتب 
ال�سنن ك�سنن اأبي داود والرتمذي وابن ماجه والن�سائي، وغريها الكثري .. غري اأن الثري لالإنتباه 
اأن ُجلَّ تلك ال�سنفات والكتب – احلديثية منها والدع�ية – كان الرتتيب العتمد فيها اأن ُيذكر 
اأ�سل�ب  .. فكان  اأحاديث  الباب من  ُي�سرد ما ف هذا  ثم  االأعمال  الف�سل من ف�سائل  اأو  الباب 
العر�س – كما اأ�سميه – اأن ُيذكر العمل )ال�سبب( )ال�سرط( اأواًل، ثم ُي�سرد ما حتته من ف�سائل 

)النتيجة( )االأجر( )الزاء(.  

احلمد هلل الذي اأمت هذا العمل .. وبعد..

)النتيجة ثم ال�سبب(

مثال ذلك..

من  ال�سيام  باب  ما ف  ُيذكر  ثم  )ال�شرط(   )العمل(  )ال�شبب(  ال�شيام  باب 
وبني  بينه  الل  يباعد  كاأن  ال�س�م،  بفعل  قام  من  عليها  يح�سل  وف�سائل  اأحاديث 
النار �سبعني خريفًا، واأنه ال عدل له، واأن الل يجزي بال�س�م، و...و... وغريها من 

الف�سائل )النتائج( )االأج�ر( )الزاء( التي ال تخفى على اأحد.

باب ال�شالة )ال�شبب( )العمل( )ال�شرط(   ثم ُيذكر ما ف باب ال�سالة من 
اأحاديث وف�سائل يح�سل عليها من قام بفعل ال�سالة )النتائج( )االأج�ر( )الزاء(.

باب الذكر )ال�شبب( )العمل( )ال�شرط(  ثم ُيذكر ما ف باب الذكر من اأحاديث 
وف�سائل يح�سل عليها من قام بفعل الذكر )النتائج( )االأج�ر( )الزاء(.

وهكذا ...

فكرة الكتاب ومنهج البحث
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مثال ذلك..

فال�سيام وال�سالة والذكر اأ�سباب ت�ؤدي لـ نتائج، واأعمال ت�ؤدي لـ اأج�ر، و�سرط ي�ؤدي لـ جزاء 
يح�سل عليها من قام بها .. وهكذا ف كل كتب االأحاديث.

ُت فيه الكتاب ما نح�ُته ف قرينه وت�اأمه كتابي )قبل لقاء اَلِلك(  اأما ف هذا الكتاب .. فقد نَح�مْ
من عك�ٍس لنظ�مة الن�س وما يتعلق به من اأجر فمنهجه ه� العك�س متامًا، فما يتم ذكره هنا ه� 
النتيجة )الزاء( )االأجر(، ثم يتم البحث عن االأ�سباب )ال�سرط( )العمل( التي ت�ؤدي لتلك 

النتيجة. 

اإذا اأردت اأن ُتطفيء غ�سب الل عليك )النتيجة( )االأجر( )الزاء(، فما ي�ؤدي لها 
الغ�سب،  وترك  والدعاء،  ال�سدقة،  )ال�سروط(     )االأعمال(  )االأ�سباب(  من 

و...و... الخ.

واإذا اأردت اأن تك�سب اأجر عتق رقبة )النتيجة( )االأجر( )الزاء(، فما ي�ؤدي لها 
من )االأ�سباب( )االأعمال( )ال�سروط(   ذكر الل، والط�اف بالكعبة ثم �سالة 

ركعتني، والهاد، وتقدمي الع�ن ل�سلم حمتاج.

م له والأهميته وحاجتنا  وقد كتبُت ف كل ف�سل مقدمة خمت�سرة ت�سف ال��س�ع وُتقدِّ
اإليه، ثم اأوردت الدليل من القراآن اأو ال�سنة لكل نقطة فرعية )�سبب( ف الف�سل.. 

اأن ير�سى الل عنك )النتيجة( )االأجر( )الزاء(، فلذلك )اأ�سباب(  اأردت  واإذا 
)اأعمال( )�سروط( مت بحثها وذكرها.

وهكذا ...

ومبحثًا خمتلفًا،  منف�ساًل  م��س�عًا  منها  ف�سل  كل  يعالج  ف�ساًل،   20 الكالم ف  ف�سلت  وقد 
ل�ها، ونتائج قلَّ النتبه�ن لها كما  بع�سها اأب�اٌب قلَّ داخل�ها، وفر�ٌس قلَّ ُمكتنزوها، واأج�ٌر قلَّ حُم�سِّ
ف الباب االأول .. وبع�سها ِمنٌح ربانية واأو�سمة مل�كية كما ف الباب الثان .. وبع�سها نتائج يح�سل 

عليها �ساحبها ف الدنيا مع ما له ف االآخرة من وافر االأجر وجزيل العطاء، كما ف الباب الثالث.
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اأق�ال  وف  نب�يًا،  حديثًا  الدليل  كان  اإن  احلديث  �سروحات  ف  نقطة  كل  ف  وبحثت 
والتاأمل  العان  فيها من  عليرّ  ما خفي  الأنظر  قراآنية،  اآية  الدليل  كان  اإن  الف�سرين 

والأتاأكد من م�افقتها لنهجية البحث التي و�سعتها ابتداًء.

ثم �سرحُت كل نقطة )دليل( وتكلمت ح�له بكالم خفيف و�سرح جميل لطيف، غري 
، وف ال�قت ذاته ي�سرح الدليل ومدى ارتباطه مب��س�ع  ط�يل فُيملرّ وال ق�سري فُيخلرّ
الف�سل ولاذا كان واحدًا من مفاتيحه .. غري متطرٍق للم�سائل الفقهية اأو العقائدية.

لُت الف�سل اأحيانًا ب�س�ؤال للنقا�س ح�ل م��س�ع الف�سل اأو نقطة جزئية فيه، لتتحرك  وذيرّ
العق�ل وت�ستغل االأذهان فال يك�ن تلقينًا فقط بل ي�سارك القاريء بالتحليل والتفكري.

واأنهيُت كل نقطة بالزء العملي الرتتب على تلك النقطة وما اأن�سح به القاريء من 
العمل به لينطلق عاماًل – ال  فقط قارئًا - ولندعم الكالم النظري بال�اجب العملي.

الختلف  اأو  ال�سعيفة  االأحاديث  من  فيها  ورد  ما  بع�س  الف�س�ل  بع�س  ف  وو�سعت 
العقد  وليكتمل  عليها،  واطالع  علم  على  وليك�ن  منها  القاريء  ليحذر  �سحتها  ف 

ال�هري الفريد ف كل ف�سل.

اآخر كل ف�سل، فيه ملخ�س االأعمال واأدلتها من ن�س��س  واأخريًا و�سعت جدواًل ف 
ال�حَينيمْ حتى يرجع اإليها من كان على عجلة وليك�ن مرجعًا له ولي�سهل حفظه.

ول�ست اأدعي اأنني االأول ف هذا الرتتيب واأن يل ال�سبق فيه، غري اأنني ال اأعلم من 
م�ساهري الكتب وما يتداوله طلبة العلم والعامة َمن جمع مثل ما ف منهج هذا الكتاب مبثل هذا 

الرتتيب ف كتاب واحد، اإال ما كان مبعرثًا ف بع�س الكتب والر�سائل.. وعلى كٍل فلي�س هذا ما 
اأ�سب� اإليه اأو اأحر�س عليه، بل ر�سى الل ه� غايتي، واأن اأك�ن قد اأ�سفت الديد ه� مطلبي .. 

واأ�ساأل الل جل �ساأنه القب�ل واأن ينفع به واأن يك�ن ذخرًا يل ي�م اأقف بني يدي الل..
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منهج الكتاب )كالم لطلبة العلم(

لي�س �سهاًل اأن تبحث ف ف�سائل االأعمال وما وعد الل ور�س�له J لن عمل عماًل اأو قال ق�اًل ف 
خ�سم ذلك العدد ال�سخم من االأحاديث التي اختلط �سحيحها بح�سنها بال�سعيف منها، وكان 
منها ما له غري وجه لفهم معناه ومراده .. لذا حتتم على بحث كم��س�ع هذا الكتاب اأن يك�ن له 

منهجية وا�سحة ومعايري حمددة يقي�س عليها وياأخذ بها مبا يخدم م��س�ع الكتاب. 

مما ه� معل�م لدى اأهل العلم وطلبة العلم اأن الت�سحيح والت�سعيف من ال�سائل االجتهادية، فال 
ح وم�سِعرّف،  ثني قد اختلف�ا ف حكمهم على احلديث ال�احد ما بني م�سِحرّ عجب اأن جند الحِدرّ
حه اآخر، فاإن كان الباحث من التخ�س�سني فعليه الرتجيح بني اأق�ال  فه اأحدهم وُي�سِحرّ فقد ُي�سِعرّ
زين ف  اًل لذلك فعليه اأن ياأخذ بق�ل من يثق به من اأهل العلم الَبرّ اأهل العلم، واإن مل يكن متاأِهرّ

علم احلديث من احلفاظ الهابذة العارفني بعلل احلديث، اأو ياأخذ بق�ل االأكرث.

ومما ه� معل�م كذلك اأن احلديث يق�سم اإل ثالثة اأق�سام من حيث ال�سحة وال�سعف: احلديث 
ال�سحيح، واحل�سن، واحلديث ال�سعيف، ولكل منها مراتب واأق�سام - لي�س هذا مقام تف�سيله - 
.. وعند علماء احلديث فاإن احلديث ال�سحيح واحل�سن ُي�ؤخذ بهما وُيحتج ف الفقه والعامالت 
االأحكام  ف  ال�سعيف  باحلديث  االإحتجاج  ف  اختلف�ا  اأنهم  غري  االأعمال..  وف�سائل  والعقيدة 

وف�سائل االأعمال على ثالثة اآراء)1(:

1- ملخ�س من كتاب )احلديث ال�سعيف وحكم االحتجاج به( لل�سيخ الدكت�ر/ عبدالكرمي اخل�سري  �سفحة 249 - 288  

الناحية احلديثيةاأوًل 

اأنه ُيعمل باحلديث ال�سعيف مطلقًا ف احلالل واحلرام، والفر�س ال�اجب،  يرى اأ�سحابه 
والف�سائل، والرتغيب والرتهيب، وغريها، ب�سرط اأن ال يك�ن ال�سعف �سديدًا، واأن ال ي�جد 
ف الباب غريه، واأن ال يك�ن ثمة ما يعار�سه. وممن روي عنه هذا الق�ل: اأب� حنيفة  - مالك 

بن اأن�س – ال�سافعي -  اأحمد بن حنبل  -  ال�سج�ستان  - ابن الهمام.

الراأي الأول

ويرى اأ�سحابه اأن احلديث ال�سعيف ال ُيعمل به مطلقًا، ال ف االأحكام وال غريها من الف�سائل 
الراأي الثاين
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واأ�سحابه ال يحتج�ن بال�سعيف ف االأحكام من احلالل واحلرام وف العقائد، لكن يحتج�ن 
به ف ف�سائل االأعمال و الرتغيب والرتهيب ب�سروط، منها:  اأن يك�ن ال�سعف غري �سديد، واأن 
يك�ن مندرجًا حتت اأ�سل عام، واأن ال يعتقد عند العمل به ثب�ته، واأن يك�ن م��س�ع احلديث 
ال�سعيف ف ف�سائل االأعمال، واأن ال يعار�س حديثًا �سحيحًا.. وزاد احلافظ ابن حجر �سرطًا 
غري هذه ال�سروط، وه� اأن ال ي�ستهر ذلك لئال يعمل الرء بحديث �سعيف في�سرع ما لي�س 
ب�سرع، اأو يراه بع�س الهال فيظن اأنه �سنة �سحيحة)1(.  وممن روي عنه هذا الق�ل: �سفيان 
الث�ري - عبد الل بن البارك - �سفيان الث�ري - اأحمد بن حنبل - اأب� زكريا العنبي – ابن 
ال�سالح - ابن عبد الب- ابن قدامة - الن�وي - ابن كثري - جالل الدين الحلي -جالل 
الدين ال�سي�طي- اخلطيب ال�سربيني -تقي الدين الفت�حي -الال علي القاري – العراقي.

1- تبيني العجب لا ورد ف ف�سل رجب البن حجر: �س4-3 

الراأي الثالث

ومع اأن الق�ل الثالث عليه اأكرث الحققني،  فقد اخرتت العمل ف هذا الكتاب بالق�ل 
الثان وه� عدم االأخذ باحلديث ال�سعيف حتى ف ف�سائل االأعمال لا �سبق بيانه من كالم 

ِني ِمَن احَلقِّ  نَّ اَل ُيغمْ ال�سيخ االألبان –رحمه الل - والأن احلديث ال�سعيف فيه ظن، "واإن الظَّ
ئًا" / النجم28/، ولا قد ينبني على ت�سنيف مثل هذا الكتاب من اإعتماد كثريين على  �َسيمْ

اأحاديثه ف عملهم واحت�سابهم على الل اأنهم اإن هم فعل�ا واحدة مما �سنفته ف الكتاب اأنهم 
اآخذون اأجره ومنزلته م�ستندين حل�سن ظنهم بالل، وم�ستندين للحديث الذي ا�ستهر عند بع�س 

والرتغيب والرتهيب. وممن روي عنه هذا الق�ل: يحي بن معني – البخاري – م�سلم - اأب� 
ابن  بكر  اأب�   - –ابن حزم  – اخلطابي  ابن حبان   - الرازي  اأب� حامت   - الني�ساب�ري  زكريا 
العربي – �سيخ االإ�سالم ابن تيمية –اأب� �سامة القد�سي – ال�س�كان – اأحمد �ساكر –االألبان.

قال ال�سيخ االألبانُّ ـ رحمه اللَّ ـ:

من  كان  قد  عنها  �ساكتني  ال�سعيفِة  االأحاديِث  بروايِة  العلماِء  ت�ساهَل  اأنَّ  "واحلقيقُة: 
من  كثريًا  فاإنَّ  ؛  ين  الدِّ ف  االبتداِع  على  النا�َس  حملت  التي  ة  الق�يَّ االأ�سباب  اأكب 
العباداِت التي عليها كثرٌي منهم الي�م اإمنا اأ�سلها اعتمادهم على االأحاديِث ال�اهيِة، بل 

وال��س�عِة .. "
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العامة وه� ف حقيقته حديث م��س�ع مكذوب: "َمن َبَلَغُه عِن الِل �سيٌء فيه ف�سيلٌة فاأخذ به 
اإمياًنا به ورجاَء َثَ�اِبِه، اأعطاه الُل ذلك واإن مل َيُكنمْ كذلك" )1(

1- م��س�ع:  ال�سل�سلة ال�سعيفة )451 ( عن جابر بن عبدالل، وقال ال�سخاوي ف القا�سد احل�سنة )473(:فيه ب�سر مرتوك.

والختالف العلماء ف اإمكانية العمل بال�سعيف ف الرتغيب والرتهيب، ول�ج�د احتمال ول� 
كان ي�سريًا اأن احلديث ال�سعيف قد قاله وعناه النبي وفيه من االأجر الرتتب عليه ما فيه، 
فاأحببت اأن اأ�ستكمل البحث ف كل ف�سل من ف�س�ل الكتاب ملحقًا اإياه بعن�ان فرعي اإ�ساف 
اأحاديث  من  عليه  وقعت  ما  ت�سح( حت�ي  ال  )اأحاديث  اأو  )اأحاديث خمتلف ف �سحتها( 
خمتلف ف �سحتها عند الحققني من اأهل احلديث، فمن اأراد العمل بها زيادة ف اخلري فله 

ذلك ما مل تكن حت�ي اأمرًا ملزمًا اأو مناق�سًا لل�سريعة ومامل يكن معتقدًا لثب�تها.

والل اأعلم وه� ال�فق.

عندما نظرت ف بع�س الن�س��س واالأدلة التي تخدم م��س�ع الف�سل �س�اء من القراآن اأو ال�سنة، 
وقعت على بع�س منها مما ي�حي ظاهرها اأنها تخدم عن�ان الف�سل وت�سلح �سببًا ودلياًل لتلك 
النتيجة )م��س�ع الف�سل( .. غري اأنه بعد التاأمل ومراجعة اأق�ال اأهل العلم والتف�سري واحلديث 

لها، تبني اأنها لي�ست ت�سب ف الدائرة التي اأحتدث عنها.

الناحية الدللية )املعنى(ثانيًا
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ف ف�سل )كيف تك�سب اأجر قيام الليل( وقعت على حديث �سحيح ه� ق�له J: "َمنمْ َقَراأَ 
َلٍة َكَفَتاُه" )1(. َبَقَرِة ِف َليمْ ِ ِمنمْ اآِخِر �ُس�َرِة المْ ِباالآَيَتنيمْ

اأق�ال:  �سبعة  الباري  فتح  ف  حجر  ابن  ذكر  �ستى،  اأق�ال  فيها  العلم  الأهل  )كفتاه(  فق�له 
"ق�له: )كفتاه( اأي اأجزاأتا عنه من قيام الليل بالقراآن، وقيل: اأجزاأتا عنه عن قراءة القراآن 
مطلقًا �س�اء كان داخل ال�سالة اأم خارجها، وقيل: معناه اأجزاأتاه فيما يتعلق باالعتقاد لا 
ا�ستملتا عليه من االإميان واالأعمال اإجماال، وقيل:كفتاه كل �س�ء، وقيل: كفتاه �سر ال�سيطان، 
وقيل: دفعتا عنه �سر االإن�س والن، وقيل  معناه كفتاه ما ح�سل له ب�سببهما من الث�اب عن 

طلب �سيء اآخر"

َطان، َوِقيَل: ِمنمْ  يمْ َناُه َكَفَتاُه ِمنمْ ِقَيام اللَّيمْل، َوِقيَل: ِمنمْ ال�سَّ وقال الن�وي رحمه الل: "ِقيل: َمعمْ
ِميع" )2(.  َ َتِمل ِمنمْ المْ االآَفات، َوَيحمْ

ن�ستطيع  ما  هناك  ولي�س  عندي  يثبت  مل  والعان  االأق�ال  من  احلديث  يحتمله  ما  فلكرثة 
القطع به اأن قراءة االآيتني من �س�رة البقرة ُتغني عن قيام الليل .. لذا مل اأعتمدها ف ذلك 
ها ممن يك�سب اأجر قيام  الف�سل الأنها لي�ست قطعية الداللة، علمًا اأن بع�س اأهل العلم عدرّ

ليلة.
1- �سحيح: البخاري )5010( ، وم�سلم )807( ، والرتمذي )2881( ، واأب� داود )1397( ، وابن ماجه )1369( عن جابر بن عبد الل وابن م�سع�د 

وغريهما
2- �سحيح م�سلم ب�سرح الن�وي )340/6  ح 807( ..

مثال:

موجز القول اأنني اجتهدت اأن يكون الن�ص والدليل الذي اأحتج به )ال�شبب(  اأقرب 
اإىل كونه قطعي الدللة قطعي الثبوت.. واهلل املوفق وهو الأعلم والأحكم، فاإن اأ�شبت فبتوفيق 
اهلل، واإن اأخطاأت فمن تق�شري نف�شي وخطئي ومن ال�شيطان، واأعتذر عنه واأعود منه، واحلّق 

اأحّق اأن يتبع.



ُكْن ذكيًا يف عبادتك

كيف تك�سب اأجر عتق رقبة

كيف تك�سب اأجر جماهد 

كيف تك�سب اأجر ال�سائم 
القائم

كيف تك�سب اأجر قيام الليل

كيف تك�سب اأجرًا عظيمًا 

كيف تك�سب اأجر �سهيد

كيف تك�سب ح�سنات اأ�سعاف 
عمرك

الباب الأول
يا املَِلك 

هدا





الف�صل الأول

كيف تك�سب اأجر قيام الليل؟
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لل  ذكرهم  ف  لهم  م�سباحًا  جعل�ه  ال�ؤمنني  من  لثلٍة  ن�ٌر  �س�اده  وُحلكة  ظلمائه  على  الليل 
كتاب  من  يتل�ن  الليل مبا  بهم ف ظلمة  الحيطة  الن�رانية  الالئكة  بن�ر  اأناروه  له..  وتهجدهم 
الل ومبا يركع�ن وي�سجدون من �سالة الليل... هكذا هم وهكذا ه� داأبهم .. تراهم قلياًل من 
الليل ما يهجع�ن، وباالأ�سحار هم ي�ستغفرون .. تتجافى جن�بهم غن ال�ساجع يدع�ن ربهم خ�فًا 
وطمعًا .. يذرف�ن الدمع على خطيئات اقرتف�ها وي�ساأل�ن الل حلاجات يريدونها .. فيغفر الل 

لهم ويزيدهم خ�س�عًا. 

هل ي�ست�ي من األقى جنبه فنام ليَله واأغفى جفنه والتحف مع اللتحفني مع من {ُهَ� 
َتِ�ي الَِّذيَن  ِه ُقلمْ َهلمْ َي�سمْ َمَة َربِّ ُج� َرحمْ آِخَرَة َوَيرمْ َذُر االمْ ِل �َساِجدًا َوَقاِئمًا َيحمْ َقاِنٌت اآَناء اللَّيمْ
َباِب} )الزمر 9( .. ال ي�ست�يان، ال  أَلمْ ُل�ا االمْ اأُومْ ُر  َيَتَذكَّ ا  َ اإِمنَّ َلُم�َن  َيعمْ اَل  ِذيَن  َوالَّ َلُم�َن  َيعمْ
 .. يت��سل   .. يبكي   .. ي�ستغفر   .. يدع�  اأغفى جفَنه عمن جتافى جنُبه  ي�ست�ي من 

ي�سبح .. يذكر .. يركع .. ي�سجد .. للقراآن يتل�.

وها هي و�سية جبيل االأمني لل�سادق االأمني J: "يا حممد، ع�س ما �سئت فاإنك 
ميت، واأحبب من �سئت فاإنك ُمفاِرقه، واعمل ما �سئت فاإنك جمزيٌّ به، واعلم اأن 

ه ا�ستغناوؤه عن النا�س" )1( �سرف ال�ؤمن قيامه بالليل، وِعزُّ
1- ح�سن: �سحيح الامع )4355 ( ، �سحيح الرتغيب )824( عن جابر بن عبدالل ..

َم الرجُل عبد الل ل� كان ي�سلي من  وها هي و�سية النبي J لعبد الل بن عمر: "ِنعمْ
الليل")1( فكان بعد ال ينام من الليل اإال قلياًل.

2- �سحيح: �سحيح البخاري )1121 ( ، �سحيح الامع )6771 (   �سحيح ابن حبان )1673( عن عبدالل بن عمر ..

دمْ ِبِه َناِفَلًة لََّك َع�َسى اأَن  ِل َفَتَهجَّ ها هي و�سية رب العالني لنبيه االأمني J: {َوِمَن اللَّيمْ
ُم�دًا} )االإ�سراء 79( مْ َعَثَك َربَُّك َمَقامًا حمَّ َيبمْ
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واإذا كان الذي ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه وما تاأخر J يق�م من الليل حتى تتفطر قدماه. فت�ساأله 
عائ�سة: مِلَ ت�سنع هذا يا ر�س�ل الل وقد ُغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاأخر؟ فيق�ل: "اأفال 
ركعات  اإل  نك�ن  ما  اأح�ج  اإننا  الق�سرين؟  الذنبني  نحن  بنا  فكيف  �سك�رًا؟" )1(   عبدًا  اأك�ن 
�سنا به من ق�س�ة  ول� خفيفات ف ج�ف الليل ن�سرت بها ما اقرتفت ج�ارحنا من الذن�ب، وما تلبَّ

القل�ب .. اإذ �سالة الليل اأف�سل ال�سالة بعد الفري�سة.
كان زمعة العابد يق�م في�سلي لياًل ط�ياًل، فاإذا كان ال�سحر نادى باأعلى �س�ته: يا اأيها الركب 
باٍك، ومن هاهنا  اأال تق�م�ن فرتحل�ن!! في�سمع من هاهنا  الليل ترقدون؟  اأُكلُّ هذا  �س�ن،  العرِّ

داع، ومن هاهنا مت��سئ، فاإذا طلع الفجر نادى: عند ال�سباح يحمد الق�م ال�سرى!! 

اقراأ ف �سري ال�ساحلني و�ستعلم علم يقني اأن قيام الليل �سرف ال�ؤمنني وداأب ال�ساحلني... لقد 
ارتق�ا ف اأمنياتهم وطم�حاتهم لغرف ف النة تنتظرهم .. لقد �سمع�ها �سريحة وا�سحة من 
" اإنَّ ف النِة غرفًة ُيَرى ظاهُرها ِمنمْ باِطِنَها  J وتخيل�ها، ثم باأعمالهم طلب�ها:  فم النبي 
اأالَن الكالَم  ِلَنمْ  يا ر�س�َل الِل؟ قال:  ِهَي  ِلَنمْ   : ُم��َسى االأ�سعريُّ اأب�  وباطُنَها من ظاِهِرَها، فقاَل 

ا�ُس نياٌم" )2( َعاَم وَباَت لِل قاِئًما والنَّ َعَم الطَّ واأطمْ

1- �سحيح: �سحيح البخاري )6471( ، �سحيح م�سلم )2820( عن الغرية بن �سعبة
2- �سحيح: م�سند اأحمد )111/10( ، �سحيح الرتغيب )618( ، �سحيح ابن حبان )4584 (  عن عبدالل بن عمرو واأبي هريرة

هل حتب اأن تك�شب اأجر قيام ليلة كاملة؟

األ ترغب اأن تكتب لك املالئكة اأجر قيام ليلة؟

األ اأدلك على ما اإن فعلته كان لك اأجر قيام ليلة واإن مل تقم؟
خم�سة اأعمال رئي�سية: اإن فعلت اأية واحدة منها كتب اهلل لك اأجر قيام ليلة باإذن 

اهلل ولو مل تقم.
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اأداء �سالة الع�ساء والفجر يف جماعة 1

العمل

من اليوم:

ف  والفجر  الع�ساء  وخا�سة  جماعة  اخلم�س  ال�سل�ات  اأُ�سلي  اأن  قررت   .. الي�م  من 
ال�سجد. 

من الي�م.. قررت اإن فاتتني الع�ساء والفجر ف ال�سجد اأن اأُ�سليها جماعة ف البيت مع 
زوجتي اأو االأ�سحاب.

والفقري  الغني  يقهر   .. الل  جن�د  اأعظم  من  الن�م  اإن 
وال�سغري والكبري .. ال ُي�سرتى بالال .. وال �سيء للج�سد 
الدعة  اأحدًا عن م�طن  �ساألَت  واإن  وللحال..  منه  اأ�سلح 
واأوانه..  �سلطانه  فيها  عليه  يتعال  واأوقات  والراحة 
جتدها وقت الع�ساء حيث ال�سك�ن بعد اأكلة الَع�ساء اأو عند 
هنالك  اله�اء..  وانتعا�سة  ال�سبح  اأنفا�س  حيث  الفجر 
حيث قلب ال�ؤمن طليق اللذات والراحات يك�ن ف �سالة 
الع�ساء جماعة ف اأول ال�سف�ف.. واإن ن�دي اأن ال�سالة 
خري من الن�م انتبه منه الف�ؤاد .. وا�ستيقظ فيه الراد.. 
اأول  فكان  الماعات..  اإل  الظلمات  ف  اخلطى  و�سارع 
خري  بينهما  وما   .. طاعة  فجره  واإ�سراقة   .. طاعة  ليِله 
الب�ساعة ..وهي ث�اب قيام ليلته كاملة يلقى جزاءها ي�م 

ال�ساعة.

ِع�َساَء  لَّى المْ َلٍة، َوَمنمْ �سَ ِف َليمْ ِع�َساَء ِف َجَماَعٍة َكاَن َكِقَياِم ِن�سمْ لَّى المْ قال النبي J: "َمنمْ �سَ
َلٍة" )1( َر ِف َجَماَعٍة َكاَن َكِقَياِم َليمْ َفجمْ َوالمْ

1- �سحيح: �سحيح م�سلم )656( ، م�سند اأحمد )202/1( ، �سحيح اأبي داود )555( ، �سحيح الامع )6341( عن عثمان بن عفان
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من اليوم:

العمل

اأداء �سالة الرتاويح كاملة مع الإمام  2

واجتماعها  وحدتها  وف   .. �سحر  االإميان  ب�تقة  ف  وان�سهارها  القل�ب  ائتالف  ف 
ها �س�ت واحد  ت القل�ب ي�ؤُمُّ ق�ة.. حتى اإذا تال�سقت االأكتاف وترا�ست االأقدام والتفرّ
ليك�ن الميع ف منمنمة هي اأ�سبه ف انتظامها وات�ساقها ب�س�رة ك�نية ربانية .. يغدو 
اإال  الميع فيها على قلب واحد.. ف تلك الف�سيف�سائية يكاد ال ي�سب على التحامها 
قلب حمب للدين م�سفق على نف�سه، فكيف اإذا كان ذاك ال�ق�ف وق�ف الليل! ال يزال 
ي�سب على م�سقة الماعة حتى تغدو اأن�سه و�سك�ن نف�سه .. فال ين�سرف حتى ينهي 
االإمام ال�سالة ..فب�سر احلبيب ذاك العبد الفطن االأريب، اأن بركة الماعة قد حلَّت 
ط  تفرِّ وال  بق�ة  فخذها   .. ال�سل�ات  ف  الليل  ط�ل  اأمترّ  فكاأنه   .. بركات  �سالته  على 

بال�ق�ف ف تراويح الماعات.

ِر  همْ ًئا ِمنمْ ال�سَّ اَن، َفَلممْ َيُقممْ ِبَنا �َسيمْ ِ َرَم�سَ َنا َمَع َر�ُس�ِل اللَّ ممْ َعنمْ اأَِبي َذرٍّ الغفاري َقاَل: �سُ
ا  اِد�َسُة مَلمْ َيُقممْ ِبَنا، َفَلمَّ ا َكاَنتمْ ال�سَّ ِل، َفَلمَّ ٌع، َفَقاَم ِبَنا َحتَّى َذَهَب ُثُلُث اللَّيمْ َحتَّى َبِقَي �َسبمْ
ِقَياَم  لمَْتَنا  َنفَّ َل�مْ   ِ َيا َر�ُس�َل اللَّ َفُقلمُْت:  ِل،  ُر اللَّيمْ ِبَنا َحتَّى َذَهَب �َسطمْ َقاَم  اِم�َسُة  َ َكاَنتمْ اخلمْ
ِرَف ُح�ِسَب َلُه ِقَياُم  �سَ لَّى َمَع االإَِماِم َحتَّى َينمْ ُجَل اإَِذا �سَ َلِة، َفَقاَل J: "اإِنَّ الرَّ َهِذِه اللَّيمْ

َلٍة" )1( َليمْ

1- �سحيح:  �سحيح اأبي داود )1375( ، �سحيح الرتمذي )806( ، �سحيح الن�سائي )1363( ، �سحيح ابن ماجه )1100( ، ابن حبان 
)3067( ، �سحيح الامع )1615( عن اأبي ذر الغفاري

من الي�م .. قررت اأُ�سلي الرتاويح جماعة ف ال�سجد كل ي�م ف رم�سان اإل اأن ينتهي 
االإمام. 

من الي�م.. قررت اإن كنت مري�سًا اأن اأ�سلي جماعة جال�سًا حتى ينتهي االإمام، واإن كنت على 
عجلة �سليت ف م�سجد خلف اإمام ال يطيل حتى ينهي ال�تر الأك�سب اأجر قيام ليلة كاملة.
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قراءة مائة اآية يف الليل  3

ف كل مبحث من مباحث الف�سائل البد اأن جتد القراآن فيه خرَي عامل ..فه� كال�ساحب ال 
يب�ح باأ�سراره ولن يفي�س ببهائه اإال لن جال�سه وا�ستمتع بجل�ساته وجعله رفيقًا له ف خل�اته.

القيام  بط�ل  فكاأمنا  االآي  من  مبائة  الليل  قام  من  اأن   .. الن�س  يخبنا  احلبيب  ه�  ها 
وبركة  فعلها  ف  لكنها  نعم،  ي�سرية؟  تالوتها  ف  االآيات  من  مائة  األي�ست   .. ر�س  اأقداَمه 

اأجرها مده�سة حمفزة، ولظلمة الليل منرية.

و�س�اء قراأت من ط�ال االآي اأم ق�سارها ح�سل باإذن الل الطل�ب وك�سبت االأجر الرغ�ب، 
فل� قراأت القلم واحلاقة، اأو خم�س �سفحات من ال�سعراء، اأو اأربع �سفحات من ال�سافات 
فقد قراأت مائة من االآيات .. واإن فاتك قراءتها بالليل فاق�سها ما بني �سالة الفجر اإل 
ُه،  ٍء ِمنمْ ِبِه اأَومْ َعنمْ �َسيمْ �سالة الظهر، وال تك�سل عنها .. َقاَل ر�س�ل الل J: "َمنمْ َناَم َعنمْ ِحزمْ

ِل" )1( ا َقَراأَُه ِمنمْ اللَّيمْ َ ِر، ُكِتَب َلُه َكاأَمنَّ همْ الِة الظُّ ِر َو�سَ َفجمْ الِة المْ َ �سَ َفَقَراأَُه ِفيَما َبنيمْ

1- �سحيح: م�سلم )747( ،�سحيح ابن حبان )5096( ، �سحيح الن�سائي )1790( ، �سحيح اأبي داود )1313( ، �سحيح ابن ماجه )1112( ، 
�سحيح الامع )6561( عن عمر بن اخلطاب

َلٍة"  )1( َلٍة ُكِتَب َلُه ُقُن�ُت َليمْ اَئِة اآَيٍة ِف َليمْ َقاَل ر�س�ل الل J: "َمنمْ َقَراأَ مِبِ

1- �سحيح: �سحيح الامع )6468( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )644( عن متيم الداري

من اليوم:

من اليوم.. قررت اإن كنت نع�شاً اأو م�شغوًل اأن اأقراأ مبائة اآية من ق�شار الآيات.

اإن فاتتني الع�شاء  اآية.  من اليوم: قررت  اأقراأ مائة  اأنام حتى  اأن ل  من اليوم .. قررت 
والفجر يف امل�شجد اأن اأُ�شليها جماعة يف البيت مع زوجتي اأو الأ�شحاب.

العمل
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اأن تنوي قيام الليل قبل النوم  4

العمل

من اليوم:

من الي�م .. قررت اأن اأُبيرّت نية قيام الليل كل ليلة واأ�سبط النبه فاأق�م الليل ول� ب�سفحة 
واحدة. 

من الي�م.. قررت اإن كان دوامي وعملي ال ي�سمح يل اأن اأق�م الليل، ف�ساأ�سلي قبل اأن اأنام 
ول� ركعتني.

ال  االإن�سانية،  والنف�س  الب�سرية  كرم  كل  ف 
اخللق  على  ربًا  ..اإال  النية  على  يجازيك  اأحد 
فاإن   .. عقلية  حدود  كل  عطاوؤه  جاوز  تعال 
النية  عقد  وقد  وبات  الليل  ب�سالة  العبد  همرّ 
االأ�سباب  لكل  فاعاًل  العزم  �سادقًا ف  ..وكان 
فما  ن�مه  غلبه  تعبه  فرط  ِمن  لكن   .. الاأتية 
تلك  اأدرك  وما  الفجرية  وقت  اإال  ا�ستيقظ 
الدقائق ال�سحرية.. فقد ب�سره خري البية اأنه 
فقط   .. الليلية  اخلل�ات  تلك  اأجر  له  وقع  قد 

بعقد النية.

َناُه َحتَّى  ُه َعيمْ ِل، َفَغَلَبتمْ لِّي ِمنمْ اللَّيمْ ِ�ي اأَنمْ َيُق�َم ُي�سَ قال النبي J: "َمنمْ اأََتى ِفَرا�َسُه َوُهَ� َينمْ
)1( " ِه َعزَّ َوَجلَّ ِه ِمنمْ َربِّ َدَقًة َعَليمْ ُمُه �سَ َبَح، ُكِتَب َلُه َما َنَ�ى، َوَكاَن َن�مْ اأَ�سمْ

1- �سححه االألبان ف �سحيح الن�سائي )1786( ، وح�سنه ف �سحيح الامع )5941( ، والنذري ف الرتغيب والرتهيب )280/1( عن اأبي 
الدرداء.
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اأعمال ُتك�ِسب �ساحبها اأجر ال�سائم القائم 5

1- ح�سن اخللق

2- ال�سعي على الأرملة وامل�سكني.

3- املحافظة على اآداب اجلمعة.

4- رباط يوم وليلة يف �سبيل اهلل.

راجع الف�سل ال�ساد�ض 

حديث خمتلف يف فهمه 

َلٍة َكَفَتاُه" )1(. َبَقَرِة ِف َليمْ ِ ِمنمْ اآِخِر �ُس�َرِة المْ ق�له J: "َمنمْ َقَراأَ ِباالآَيَتنيمْ

فق�له )كفتاه( الأهل العلم فيها اأق�ال �ستى، ذكر ابن حجر ف فتح الباري �سبعة اأق�ال: 
اأجزاأتا عنه عن قراءة  وقيل:  بالقراآن،  الليل  قيام  اأجزاأتا عنه من  اأي  "ق�له: )كفتاه( 
يتعلق  فيما  اأجزاأتاه  معناه  وقيل:  خارجها،  اأم  ال�سالة  داخل  كان  �س�اء  مطلقًا  القراآن 
وقيل:  �س�ء،  كل  وقيل:كفتاه  اإجماال،  واالأعمال  االإميان  من  عليه  ا�ستملتا  لا  باالعتقاد 
كفتاه �سر ال�سيطان، وقيل: دفعتا عنه �سر االإن�س والن، وقيل  معناه كفتاه ما ح�سل له 

ب�سببهما من الث�اب عن طلب �سيء اآخر"

َطان، َوِقيَل: ِمنمْ  يمْ َناُه َكَفَتاُه ِمنمْ ِقَيام اللَّيمْل، َوِقيَل: ِمنمْ ال�سَّ وقال الن�وي رحمه الل: "ِقيل: َمعمْ
ِميع" )2(.  َ َتِمل ِمنمْ المْ االآَفات، َوَيحمْ

1- �سحيح: البخاري )5010( ، وم�سلم )807( ، والرتمذي )2881( ، واأب� داود )1397( ، وابن ماجه )1369( عن جابر بن عبد الل وابن م�سع�د 
وغريهما

2- �سحيح م�سلم ب�سرح الن�وي )340/6  ح 807( ..
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

ملخ�ص ف�سل: )كيف تك�سب اأجر قيام الليل

َلٍة ُكِتَب َلُه  َئِة اآَيٍة ِف َليمْ قال النبي J: "َمنمْ َقَراأَ مِبِ
َلٍة" ُقُن�ُت َليمْ

قراءة مائة اآية ف 
الليل  3

ِ�ي اأَنمْ َيُق�َم  قال النبي J: "َمنمْ اأََتى ِفَرا�َسُه َوُهَ� َينمْ
َبَح، ُكِتَب َلُه َما  َناُه َحتَّى اأَ�سمْ ُه َعيمْ ِل، َفَغَلَبتمْ لِّي ِمنمْ اللَّيمْ ُي�سَ

" ِه َعزَّ َوَجلَّ ِه ِمنمْ َربِّ َدَقًة َعَليمْ ُمُه �سَ َنَ�ى، َوَكاَن َن�مْ

اأن تن�ي قيام الليل 
قبل الن�م  4

1.ح�سن اخللق.   2.ال�سعي على االأرملة وال�سكني.     
3. الحافظة على اآداب المعة.    4. رباط ي�م وليلة 

ف �سبيل الل.. راجع الف�سل ال�ساد�س

اأعمال ُتك�ِسب �ساحبها 
اأجر ال�سائم القائم 5

ِع�َساَء ِف َجَماَعٍة َكاَن  لَّى المْ قال النبي J: "َمنمْ �سَ
َر ِف  َفجمْ ِع�َساَء َوالمْ لَّى المْ َلٍة، َوَمنمْ �سَ ِف َليمْ َكِقَياِم ِن�سمْ

َلٍة" َجَماَعٍة َكاَن َكِقَياِم َليمْ

اأداء �سالة الع�ساء 
والفجر ف جماعة 1

لَّى َمَع االإَِماِم َحتَّى  ُجَل اإَِذا �سَ قال النبي J: "اإنَّ الرَّ
َلٍة" ِرَف ُح�ِسَب َلُه ِقَياُم َليمْ �سَ َينمْ

اأداء �سالة الرتاويح 
كاملة مع االإمام  2





الف�صل الثاين

كيف تك�سب اأجر  عتق رقبة؟
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اأظنك بعد قراءتك لالأحاديث التالية �ستتمنى ل� عاد زمان الرقاب والعبيد ال ل�سيء اإال لتحظى باأجر عتق 
ول� رقبة واحدة ف حياتك:

غري اأن هذا كان ف زمن تف�ست فيه ظاهرة العبيد واالإماء والرق، وكانت فيه اأ�س�اق النخا�سة وبيع العبيد 
حتى اإل زمن قريب ف اأوروبا واإفريقيا يباع فيها االإن�سان لالإن�سان، ميلكه كما ميلك اأحدنا �سيئًا ماديًا 
ك�سيارته اأو اأثاث بيته، لي�س له من حريته اإال ما ميلكه احلر من ق�ساء حاجته، ورمبا يتعر�س لل�سرب اأو 

االأذى اأو االإمتهان اأو االإهانة .. فكيف اإذا كان االإن�سان الباع طفاًل اأو اإمراأة؟؟!!

لذلك .. ال غرابة اأن يك�ن االإ�سالم ب�سريعته اأول من يدع� اإل مباديء حق�ق االإن�سان وحريته 
وكرامته متدرجًا ف ذلك ف جمتمع كان ال�احد رمبا ميلك الع�سرات من العبيد واالإماء .. وحتى يتحقق 
ذلك جعل االإ�سالم كفارة بع�س الخالفات والعا�سي التي يرتكبها العبد اأن يعتق رقبة حتى يتخل�س من 

�سيئته، مثل:

قال ر�س�ل الل J: "من اأعتق رقبة م�سلمة اأعتق الل بكل ع�س� منه ع�س�ًا منه من النار 
حتى فرجه بفرجه"  )1(

1- �سحيح: �سحيح البخاري)6715( ، �سحيح م�سلم )1147( عن اأبي هريرة

قال ر�س�ل الل J: " من اأعتق رقبة م�ؤمنة كانت فداءه من النار" )1(

1- �سحيح: �سحيح الامع )6050( ، �سحيح الن�سائي )3142 ( ، �سحيح اأبي داود )3966 ( عن عمرو بن عب�سة

قال ر�س�ل الل J: " ثالثة ي�ؤت�ن اأجرهم مرتني: رجل من اأهل الكتاب اآمن بنبيه واأدرك 
فله  �سيده  اأدى حق الل وحق  وعبد ممل�ك  اأجران،  فله  و�سدقه  واتبعه  به  واآمن  النبي 
تاأديبها وعلمها  اأدبها فاأح�سن  اأََمة فغذاها فاأح�سن غذاءها ثم  له  اأجران، ورجل كانت 

فاأح�سن تعليمها ثم اأعتقها وتزوجها فله اأجران" )1(

1- �سحيح: �سحيح البخاري )3011( ، �سحيح م�سلم )154( عن اأبي م��سى االأ�سعري

1

2

3

ِمًنا َخَطاأً 1 ُتَل ُم�ؤمِْمًنا اإِالَّ َخَطاأً َوَمنمْ َقَتَل ُم�ؤمْ كفارة القتل، قال تعال: { َوَما َكاَن ِلُ�ؤمِْمٍن اأَنمْ َيقمْ
َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُم�ؤمِْمَنٍة...}   )الن�ساء 92(
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ولقد حظي ال�سديق ر�سي الل عنه باأجر عتق الرقاب فكان ممن اأعتق بالاًل ر�سي الل عنه، حتى قال 
عمر: اأب� بكر �سيُدنا واأعتق �سيَدنا. وكان اأعلى تلك الدرجات الذين ي�ؤت�ن اأجرهم مرتني باأن يعتق الرجل 

اأَمة لديه ثم يتزوجها كما فعل ذلك ال�سطفى مع اأم ال�ؤمنني ج�يرية بنت احلارث.

هل تريد ذلك الأجر العظيم؟؟

هل تريد اأجر عتق الرقبة كما لو اأنك يف زمن القدماء فاأعتقت رقبة يف زمانهم ؟؟

األ اأدلك على ما اإن فعلته حظيت باأجر عتق رقبة واإن مل تعتق رقبة؟

اأربعة اأعمال اإن فعلت اأية واحدة منها كتب اهلل لك اأجر عتق رقبة واإن مل تعتق رقبة على 
احلقيقة.

َقاُل�ا 2 ِلَا  َيُع�ُدوَن  ُثمَّ  ِن�َساِئِهممْ  ِمنمْ  ُيَظاِهُروَن  ِذيَن  {َوالَّ تعال:   قال  الظهار،  كفارة 
َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ...}   )الجادلة 3(

ا 3 مِبَ ُي�ؤَاِخُذُكممْ  َوَلِكنمْ  اِنُكممْ  َ اأَميمْ ِف   �ِ ِباللَّغمْ  ُ اللَّ ُي�ؤَاِخُذُكممْ  {ال  تعال:   قال  اليمني،  كفارة 
اأَومْ  ِليُكممْ  اأَهمْ ِعُم�َن  ُتطمْ َما  �َسِط  اأَومْ ِمنمْ  َم�َساِكنَي  َع�َسَرِة  َعاُم  اإِطمْ اَرُتُه  َفَكفَّ اَن  َ االأَميمْ مُتمْ  دمْ َعقَّ

اٍم} )الائدة 89( َياُم َثالَثِة اأَيَّ ِريُر َرَقَبٍة َفَمنمْ مَلمْ َيِجدمْ َف�سِ َ�ُتُهممْ اأَومْ َتْ ِك�سمْ

هلكت،  الل  ر�س�ل  يا  فقال:   J النبي  اإل  رجل  جاء  رم�سان،  نهار  ف  اأهله  الُجامع  كفارة 
قال: مالك؟ قال: وقعت على امراأتي واأنا �سائم، فقال ر�س�ل الل: هل جتد رقبة تعتقها؟ 
قال: ال، قال: فهل ت�ستطيع اأن ت�س�م �سهرين متتابعني؟ قال: ال، قال: فهل جتد اإطعام �ستني 
اأُتي بَعَرق فيه متر، فقال النبي:  م�سكيًنا؟ قال: ال، قال: فمكث النبي فبينما نحن على ذلك 
ق به، فقال الرجل: على اأفقر مني يا ر�س�ل الل؟  اأين ال�سائل؟ قال: اأنا، قال: خذ هذا فت�سدَّ
ف�الل ما بني البتيها – يريد احلرتني – اأهل بيت اأفقر من اأهل بيتي، ف�سحك النبي حتى بدت 

اأنيابه، ثم قال: اأطعمه اأهلك")1(

1- �سحيح: �سحيح البخاري )1936( ، �سحيح م�سلم )1111( ، �سحيح اأبي داود )2390( ، �سحيح ابن ماجه )1364( ، �سحيح الرتمذي 
)724( عن  اأبي هريرة

4
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ذكر اهلل  1

اأعتق اأب� بكر بالاًل نظري خم�س اأواٍق ذهبًا دفعها الأمية بن خلف، فقال له اأمية: ل� اأبيت اإال 
اأوقية لبعناه لك، فقال له اأب� بكر: ول� اأبيت اإال مائة اأوقية الأخذته منك، فا�سرتاه ثم اأعتقه.

قال النبي J: "من قال ال اإله اإال الل، وحده ال �سريك لُه، له اللك وله احلمُد، وه� 
على كل �سيء قديٌر . ف ي�م مائَة مرٍة، كانت له عدُل ع�سِر رقاٍب، وكتبت له مائُة 
ح�سنٍة، وحُميت عنه مائُة �سيئٍة، وكانت له ِحرًزا من ال�سيطان ي�َمه ذلك حتى مي�سي، 

ومل ياأِت اأحٌد باأف�سَل مما جاء به، اإال اأحٌد عمل اأكرَث من ذلك"   )1(

1- �سحيح: �سحيح البخاري )3293 ( ، �سحيح م�سلم )2691 ( ، �سحيح اأبي داود )5077( ، �سحيح ابن ماجة )3132( عن اأبي هريرة

من اليوم:

كل  ويف  اأهلي،  من  خلا�شتي  واأعلمه  الذكر  هذا  اأر�شل  اأن  قررت  اليوم..  من 
ح�شاباتي على الفي�شبوك وتويرت والوات�ص اأب.

من اليوم .. قررت اأن اأواظب على هذا الذكر مرة كل يوم على الأقل.
العمل

هل تدري ما قيمة اخلم�ض اأواق ذهبًا؟ اإنها تعدل بعمالت اليوم
6000 دوالر = 22.500 األف ريال �سع�دي = 45 األف جنيه م�سري.

ده ِمنمْ  كل هذا ف زمن كان االألف واالألفان فيه ثراء، فاأنزل الل ف اأبي بكر ق�له {َوَما اِلأََحٍد ِعنمْ
ى} )الليل 19-21( ، اأيرّ ر�سا ونعيم لعتق  �سَ َف َيرمْ َلى َوَل�َس�مْ أَعمْ ه َربرّه االمْ ِتَغاء َوجمْ َزى اإِاَلرّ ِابمْ َمة جُتمْ ِنعمْ

�ا اأ�سر اإن�سان من ربق العب�دية لالإن�سان. رقبة م�ؤمنة؟؟ واأي اأجر كرمي ينتظر اأولئك الذين فكُّ
ميكنك اأن تنال ذلك االأجر بهذه الكلمات العدودات تق�لهن دون اأن تنفق ريااًل واحدًا .. فما اأكرم 

الل!
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الطواف بالكعبة ثم �سالة ركعتني 2

العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن اأواظب على عمرة واحدة ف ال�سنة على االأقل.

من الي�م.. قررت اإذا زرت مكة الأي �سبب اأي اأُكرث من الط�اف ح�ل الكعبة ثم اأ�سلي 
ركعتني.

االإميان  م�ساعر  الكعبة  ظل  ف  واأنت  وت�ست�سعر  احلبيبة،  مكة  ثرى  قدماك  تطاأ  عندما 
واخل�س�ع، ويرفرف قلبك ح�ل عر�س الرحمن، فاأنت ت�سري على خطى االأنبياء وال�سديقني 
ًا اأو م�سليًا اأو ف عمل فاإن اأف�سل ما  ًا اأو ماررّ وعندما ت�سل اإل تلك الديار معتمرًا اأو حاجرّ

تق�م به مما ال ت�ستطيعه ف اأية بقعة اأخرى من االأر�س ه� الط�اف بالبيت العتيق.
اأي  ف  اخللق  وح�سن  والزكاة  والدع�ة  والدعاء  والذكر  وال�سالة  ال�س�م  ت�ستطيع  اإنك 
مكان كنت وف اأي بلد ت�سكن فيه، غري اأنك ال ت�ستطيع الط�اف اإال عند الكعبة .. والل 
يعلم اأن تلك الم�ع التي اأتت بيته قد اأتت من كل فج عميق وتكلرّفت عناء ال�سفر ونفقات 
بيته  ومن حلرّ ف  ل�سي�فه  كرمه  فكان   ... العتيق  بيته  لتق�سد  اإال  ل�سيء  ال  لكة  الجيء 
اأكب من و�سف ال�ا�سفني، لذا جعل لهم اأجر ط�اف �سبعة اأ�س�اط و�سالة ركعتني بعدها 
كاأجر عتق رقبة من غري اأن ينفق�ا اأم�الهم ف عتق الرقاب.. اأي كرم اإلهي وف�سل ربان 

اأكرمهم به!!

قال النبي J: "من طاف بالبيت )ف رواية: �سبعًا( و�سلى ركعتني كان كعتق رقبة")1( 
فُي�سلِّي  ُيح�سيِه،  اأ�س�اط(  �سبعة  )اأي  اأ�سب�ًعا  البيِت  ِبَهذا  طاف  "َمن   :J وقال 
َع رجٌل قدًما، وال رَفعها ؛ اإالَّ كتَب الل لُه ِبها ح�َسنًة،  عتنِي كاَن كِعتِق رَقبٍة، وما و�سَ َركمْ

ئًة، ورفع لُه ِبها درجًة"  )2( وحما عنه بها �سيِّ
1- �سحيح:  �سحيح ابن ماجه )2411( ، �سحيح الرتغيب )1142( ، �سحيح الامع )6379( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )2725( عن عبدالل 

بن عمر
2- �سحيح:  م�سند اأحمد )217/6( ، �سحيح الرتغيب )1143( ،  �سحيح الامع )6380( ، �سنن الرتمذي )959( ، �سحيح ابن حبان 

)3697( عن عبدالل بن عمر
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تقدمي العون مل�سلم حمتاج 3

ال يزال اإ�سالمنا يلفت اأنظارنا اإل اأعمال تق�ي رابطة االأخ�ة بيننا والتعاون ف الجتمع 
االإ�سالمي ويحفز وُيثيب على ذلك، و�س�اء كان ذلك الع�ن على هيئة قر�ٍس مايل ُيقر�سه 
الع�ن  ذلك  كان  اأو  ويرده،  بلبنه  ينتفع  بعريًا  القر�س  كان  اأو  لحتاج،  اأو  الأخيه  اأحدنا 
اإر�ساد اأعمى اأو �سال على الطريق فاإن �ساحبها وبح�سب ق�انني الكرم االإلهي جدير اأن 

ينال اأجر عتق رقبة كما ل� اأنه اأعتق رقبة على احلقيقة. 

ِق  َدى ُزَقاًقا،)1(  فه� كِعتمْ ، اأو اأَهمْ َحَة َلَبٍ َحَة َوِرٍق، اأو ِمنمْ قال النبي J: " َمن منح ِمنمْ
َن�َسَمٍة")2( 

1- )منحة وِرق(: اأي اأقر�سه مااًل وقيل ف�سة.. )منحة لب(: اأي اأعطاه ناقة اأو �ساة ينتفع بلبنها ويعيدها.. )اأهدى ُزقاقًا(: اأي دلرّ �سااًل اأو 
اأعمى على الطريق.

2- �سحيح: �سحيح الامع )6559( ، �سحيح الرتمذي )1957( ، �سحيح الرتغيب )1535(  عن الباء بن عازب

من اليوم:

اأملكه  ما  فائ�ص  فاأُعطيه من  احلي  اأبحث عن فقري يف  اأن  قررت  اليوم..  من 
�شدقة هلل. 

من اليوم .. قررت اأن اأُعني املحتاج، واأن اأدل الأعمى اإن وجدته. 
العمل

هل تتخيل�ن حال جمتمع ت�س�ده هذه العان والقيم؟ كيف �ستك�ن نف�سيات النا�س والريان 
واالإخ�ان واخلالن اإذا �سادتهم تلك االأخالق؟؟ هل �سيظل بينهم ح�سد اأو غل اأو عني؟؟

اإن ف تنفي�س كربة م�سلم من َدين ُيثقله، اأو حاجة يريدها، اأو همٍّ ي�سغله، اإن ف كل ذلك عتقًا له 
من االأوجاع النف�سية وحتريرًا له من الهم�م العن�ية وفكًا من االأعباء الادية.. والزاء من جن�س 

العمل، فكان لن يفعل ذلك اأجر عتق رقبة حقيقية.
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اجلهاد يف �سبيل اهلل* 4

العمل

من اليوم:

من الي�م.. ن�يت اأن اأقراأ عن اأجر الهاد ف �سبيل الل. 

من الي�م.. ن�يت اأن اأحدث نف�سي بالهاد ف �سبيل الل ول� مل ي�جد جهاد لق�ل النبي 
J: " من مات ومل يغُز اأو يحدث نف�سه بالغزو مات ميتة جاهلية"

�سة حياتها  َمنمْ اأجَدُر من تلك االأقدام واالأن�ف والباه التي اغبت ف �سبيل الل ُمعرِّ
و�سام  تنال  باأن  ال�سلمني  اأعرا�س  االأوطان وحماية  والدفاع عن  �سبيل الل  للم�ت ف 
واأجر عتق الرقاب .. اإنها ببل�غها ميادين القتال احلق ف �سبيل الل تك�ن قد ارتقت 
اإل ذروة �سنام االإ�سالم ف عباداته والقربى من الل عز وجل .. يكرمهم الكرمي باأجر 
عتق رقبة مع كل �سهم يرم�نه �س�ب العدو اأ�سابهم اأم اأخطاأهم.. اإن الهارة ف الرمي 
�سيء اأ�سا�سي ف ميادين القتال .. لكن النبي J هاهنا يلفت االأنظار اإل اأنه لي�س من 
الهم لك�سب هذا االأجر دقة الت�س�يب وتاأكد االإ�سابة وحتقق االإثخان ف العدو .. اإن 
جمرد ال��س�ل لتلك اليادين التي تتح�سرج بها النف��س وتزهق بها االأرواح رخي�سة ف 
�سبيل الل مع حتقق النية والعزمية على جماهدة العدو مبجرد الرمي باجتاههم كافية 

وكفيلة بكتابة الَلَكني ل�ساحبها هذا االأجر العظيم.
يا لها من رقاب اأعتقت رقابها من النار وظفرت باأجر عتق الرقاب.. يكافئها الكرمي 

ال�هاب بعظيم الث�اب وجزيل الاآب. 

اأو  اأ�ساَب   ، الَعُدوَّ ُمُه  �َسهمْ َفَبَلَغ  الِل  �سبيِل  ٍم ف  ِب�َسهمْ الَعُدوَّ  َرَمى  J:"َمن  النبي  قال 
ِدُل َرَقَبًة"  )1(   طاأَ، َيعمْ اأخمْ

1- �سحيح: �سحيح ابن ماجه )2286( ، �سحيح الرتغيب )1286( ، �سحيح الامع )6267( عن عمرو بن عب�سة

ره العلماء الرباني�ن واأهل احلل والعقد ف االأمة مبا يقت�سيه احلال وال�سلحة وباإذن ويل االأمر، فلرُيجع دائمًا  *- ن�س العلماء على اأن الهاد احلق ه� الذي يقدرّ
اإل العلماء الربانيني ف هذه ال�ساألة.



32

خطوات نحو امللك

ة؟
قب

ق ر
عت

ر  
اأج

ب 
ك�س

ف ت
كي

ين
لثا

ل ا
ف�س

ال

اأحاديث ل ت�سح 

• اأ فاأح�سن ال��س�َء ثمَّ دخل م�سجَد ُقباَء فريكُع فيه اأربَع ركعاٍت كان ذلك 	 ق�له J: "من ت��سَّ
َل رقبٍة"   )1( عدمْ

• ُق َن�َسَمٍة"  )2(	 ه كان ِللمْ�َلِد ِعتمْ ق�له J: "اإذا َنظَر ال�اِلد اإل ولِده َف�َسرَّ

• ق�له J: "من زار اأخاه ال�سلَم فله بكلِّ خط�ٍة حتى يرِجَع ِعتُق مائِة األِف رقبٍة" )3(	

• ق�له J: "من اأخرَج من م�سجٍد ي�َم اخلمي�ِس بقدِر ما ُيقذي العنَي كان عدُل رقبٍة" )4(	

• ق�له J: "اإذا حملِت الراأُة ؛ فلها اأجُر ال�سائِم القائِم القانِت الخبِت الجاهِد ف �سبيِل الِل 	
عز وجل، فاإذا �سربها الطلُق ؛ فال يدري اأحٌد من اخلالئِق ما لها من االأجِر، فاإذا و�سعتمْ ؛ 

فلها بكل و�سعٍة عتُق ن�َسمٍة" )5(

• ِة اأ�سبَح �سائًما ، فاأر�سَل اإليه ر�س�ُل 	 كان �ساب �ساحَب �سماٍع ، فكان اإذا اأهلَّ هالُل ذي احِلجَّ
ال�ساِعِر  اأياُم  اإنَّها   : قال  ؟  اِم  االأيَّ هذِه  �سياِم  على  يحِمُلك  ما   : و�سلََّم  ِه  عليمْ الُل  �سلَّى  الِل 
َل مئِة رقبٍة تعتُقها  ، ع�َسى الُل اأن ُي�سرَكني ف دعاِئهم . فقاَل : لَك بكلِّ ي�ٍم ت�س�ُمه َعدمْ واحلجِّ
ُل  ويِة ، فلك عدمْ ، وِمئِة رقبٍة ُتهدَيها ، ومئِة فر�ٍس حتِمُل عَليها ف �سبيِل الِل . فاإذا كان ي�ُم الرتَّ
األِف رقبٍة واألِف َبَدنٍة واألِف فَر�ٍس ، فاإذا كان ي�ُم َعرفَة ، فلك َعدُل األفيمْ رقبٍة ، واألفيمْ بدنٍة 

واألَفيمْ فر�ٍس ، و�سياِم �سَنتنِي" )6(

1- �سعيف جدًا : �سعيف الرتغيب )763(
2- منكر جدًا : ال�سل�سلة ال�سعيفة )2716 ( 

3- م��س�ع : الطالب العالية )134/3(
4- باطل : الكامل ف ال�سعفاء )334/8(
5- م��س�ع : ال�سل�سلة ال�سعيفة )5085( 

6- م��س�ع :ل�سان اليزان )405/7(
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ملخ�ص ف�سل: )كيف تك�سب اأجر عتق رقبة

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

، اأو  َحَة َلَبٍ َحَة َوِرٍق، اأو ِمنمْ قال النبي J: "َمن منح ِمنمْ
ِق َن�َسَمٍة" َدى ُزَقاًقا، فه� كِعتمْ اأَهمْ

تقدمي الع�ن ل�سلم 
حمتاج 3

ٍم ف �سبيِل الِل،  قال النبي J: "َمن َرَمى الَعُدوَّ ِب�َسهمْ
ِدُل َرَقَبًة" طاأَ، َيعمْ ، اأ�ساَب اأو اأخمْ ُمُه الَعُدوَّ َفَبَلَغ �َسهمْ الهاد ف �سبيل الل 4

قال النبي J: "من قال ال اإله اإال الُل، وحده ال �سريك 
لُه، له اللك وله احلمُد، وه� على كل �سيء قدير. ف 
ي�م مائَة مرٍة، كانت له عدُل ع�سِر رقاٍب، وكتبت له 
مائُة ح�سنٍة، وحُميت عنه مائُة �سيئٍة، وكانت له ِحرًزا 
اأحٌد  ياأِت  ي�َمه ذلك حتى مي�سي، ومل  ال�سيطاَن  من 

باأف�سَل مما جاء به، اإال اأحٌد عمل اأكرَث من ذلك"

ذكر الل 
1

قال النبي J: "من طاف بالبيت �سبعًا و�سلى ركعتني 
كان كعتق رقبة"

الط�اف بالكعبة ثم 
�سالة ركعتني 2





الف�صل الثالث

كيف تك�سب اأجرًا عظيمًا؟
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اإن كلمة )عظيمًا( اإذا ُنعتت ل�سيء اأو اأُ�سيفت اإليه فاإنها دائمًا ما ت�حي ب�سيء ف�ق ال��سف العادي واأكرث 
من الت�قع واأبعد من العتاد .. ال ميكن ت�س�ره، وال ُيتخيل عظمته .. �سلبًا كان ذلك اأم اإيجابًا فاإنها اأبعد 

من العتاد.
{َوَلُهممْ َعَذاٌب َعِظيٌم} )البقرة 7 (

ِه َوَلَعَنُه َواأََعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما} )الن�ساء 93( ُ َعَليمْ َب اللَّ {َوَغ�سِ

ًما َعِظيًما} )الن�ساء 48( ى اإِثمْ رَتَ ِ َفَقِد افمْ ِركمْ ِباللَّ {َوَمنمْ ُي�سمْ

َك َعِظيًما} )الن�ساء 113( ِ َعَليمْ ُل اللَّ {َوَكاَن َف�سمْ

َعِظيِم} )البقرة 105( ِل المْ َف�سمْ ُ ُذو المْ {َواللَّ

ًرا َعِظيًما} )الن�ساء 95( َقاِعِديَن اأَجمْ َُجاِهِديَن َعَلى المْ ُ المْ َل اللَّ {َوَف�سَّ

ًزا َعِظيًما} )الن�ساء 73( ُت َمَعُهممْ َفاأَُف�َز َف�مْ َتِني ُكنمْ {َيا َليمْ

ًزا َعِظيًما} )الفتح 5( ِ َف�مْ َد اللَّ َئاِتِهممْ َوَكاَن َذِلَك ِعنمْ ُهممْ �َسيِّ َر َعنمْ {َوُيَكفِّ

تاأمل 
بع�ص اآيات من 
كتاب اهلل ورد 

فيها و�شف ل�شيء 
عظيم و�شجل 

ما يدور يف 
خلدك من معاٍن 

وتاأمالت .. 

م �سيئًا اإال ما  هكذا هي )عظيم( ف كتاب الل ُت�سعرك بعظمة قائلها �سبحانه، واأن العظيم ال ُيعظِّ
كان حقًا عظيمًا وف�ق العتاد ف النظر االعتيادي، �س�اٌء كان ذلك غ�سبًا، اأو ف�زًا، اأو ف�ساًل منه، اأو عذابًا، 

اأو اإثمًا، اأو اأجرًا. 

اإن الل اأكرم من يعطي واأو�سع من ُي�ساأل، فاإذا ب�سط الكرمي عطاءه فاإنه ال ي�ازيه عطاء، {َواإِنمْ َتُك َح�َسَنًة 
ًرا َعِظيًما} )الن�ساء 40(، واإذا اأعطى االأجر فه� االأجر الزيل، واإذا منح  جمْ ُه اأَ ِت ِمنمْ َلُدنمْ َها َوُي�ؤمْ اِعفمْ ُي�سَ
َنه ر�س�له J من قان�ن احل�سنات وال�سيئات قائاًل: "اإِنَّ الَل كتب  فه� الف�سل االأوفر .. ومن كرمه ما بيَّ
َملمْها َكتَبها الُل عنَدُه ح�َسَنًة كاِمَلًة، واإِنمْ همَّ ِبها  َ ذِلَك، فَمنمْ َهمَّ ِبَح�َسَنٍة َفَلممْ َيعمْ احل�سناِت وال�سيئاِت ُثمَّ بنيَّ
َئٍة فَلممْ  ٍف اإل اأ�سعاٍف كثرَيٍة، واإِنمْ همَّ ب�سيِّ فَعِمَلها كَتبها الُل عزَّ وجلَّ عنَدُه ع�سَر ح�سَناٍت اإل �َسبِعِماَئِة �سعمْ

َملمَْها َكَتَبها الُل عنَدَه ح�َسَنًة كاِمَلًة، واإِنمْ َهمَّ ِبها َفَعِمَلها َكَتَبها الُل �سيَئًة واِحَدًة"  )1( َيعمْ

اأجرًا  لهم  اأن  بعينها  اأعماٍل  اأ�سحاب  وعد  قد  الكرمي  فاإن  وبالرغم من ذلك  وا�سع،  وعطاء  كرم جزيل 
وف�ساًل عظيمًا وكبريًا.. كم هذا االأجر؟ وكم يزيد عن غريه؟ ال يعلم ذلك اأحد اإال الل.. وما اأجمل ق�ل 
الطبي ف تف�سري ق�له تعال {ف�س�ف ن�ؤتيه اأجرًا عظيمًا} )الن�ساء 74( قال: "ف�س�ف نعطيه جزاًء لا 

فعل من ذلك عظيمًا، وال حد لبلغ ما �سمى الل عظيمًا يعلمه �س�اه"
6- �سحيح: �سحيح البخاري )6491( ، �سحيح م�سلم )131( ، م�سند اأحمد )297/4( ، �سحيح الامع )1796( عن عبدالل بن عبا�س.
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هل تريد ذلك الأجر العظيم؟

األ اأدلك على اأعمال اإن فعلتها حظيت بذلك الأجر العظيم؟

هل تطمح لأن تكون ممن وعدهم اهلل بالأجر العظيم والف�سل اجلزيل منه؟

األ تب اأن تكون ممن وعدهم اهلل باأجر عظيم؟

األ اأدلك على اأ�سحاب ذلك الأجر العظيم؟

ثمانية اأعمال اإن فعلت اأية واحدة منها كتب اهلل لك اأجرًا عظيمًا ل مبلغ له ول حدَّ ملداه.
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القتال يف �سبيل اهلل 1

القتال تكرهه النف�س .. اإال النف�س ال�ؤمنة فهي تع�سقه اإن كان ف �سبيل الل.. 
فتخل� عندها من كل خ�ف من العباد حني ا�ستعل خ�فها من رب العباد .. 
هانت عليه نف�سه لل وعظمت ف ذات ال�قت عند الل!! يا لتلك الروح التي ال 
يطرحها ف مقتٍل عاقل .. يطرحها ال�ؤمن على اأب�اب عب�ديته لل حبًا وبذاًل.

لا رجع الن�س�ر حممد بن اأبي عامر من غزاة اأتته امراأة فقالت: "يا من�س�ر 
يفرح النا�س واأبكي؟ اإن ابني اأ�سري ف بالد الروم" .. فما كان منه اإال اأن ثنرّى 
عنانه واأمر النا�س بغزوهم!! اأية نف��س تلك واأية همم �سامية؟ األي�س ل� عاد 
اأحدنا من عمله تعبًا النتظر جزاًء وافرًا لقاء عمله وتعبه؟ .. فتاأمل هذا عائد 
تنثني همته..هي همة  ومل  فر�سه  فثنى عنان  الع�د  عليه  قد هان  قتال  من 

ع�سقت اأن تك�ن لل وح�سب .. فاأجزل لها ربها العطاء بعظيم االأجر.

ًرا  اأَجمْ ُن�ؤمِْتيِه  َف  َف�َس�مْ ِلبمْ  َيغمْ اأَومْ  َتلمْ  َفُيقمْ اللَّـِه  �َسِبيِل  ِف  ُيَقاِتلمْ  {وَمن  تعال:  الل  قال 
َعِظيًما})الن�ساء 74(

ُه  نمْ ِمرّ َدَرَجاٍت  َعِظيًما  ًرا  اأَجمْ َقاِعِديَن  المْ َعَلى  َُجاِهِديَن  المْ اللَّـُه  َل  {َوَف�سَّ تعال:  وقال 
ِحيًما})الن�ساء 95- 96( َمًة َوَكاَن اللَّـُه َغُف�ًرا رَّ ِفَرًة َوَرحمْ َوَمغمْ

من اليوم:

وفتوح  اأ�شحابه  وت�شحيات   J النبي  مغازي  يف  اأقراأ  اأن  قررت  اليوم..  من 
امل�شلمني.

من اليوم .. قررت اأن اأدعو اهلل بن�شرة الإ�شالم واأهله. 
العمل
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الإ�سالح بني النا�ض  2

العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن اأ�سلح بني متخا�سمني واأن�ي بذلك الل تعال الأحظى بالت�فيق .  

من الي�م.. قررت اأن اآمر بالعروف ما ا�ستطعت ومبا اأُتيح يل .

ابت�ساماتها  القل�ب ل�جدت وراء  ا�ستنمْ�ستَّ  اأنك  ل� 
من االأحزان والراحات ما ت�سيق به �سعة االأر�س 
التعامل مع  ة  �ُسنَّ اأ�سحابها.. هكذا هي  نف��س  على 
الب�سر.. جتد من ي�سيء الع�سرة في�ؤذي بكلمة ت�لرّد 
ف القلب نزغًا وجرحًا .. ورمبا تطاول االأمر لي�سل 

اإل انف�سال حبيبني اأو �سديقني.
اإن ملَّ ال�سمل وترا�سَّ البنيان واالإ�سالح بني النا�س 
اأنا�سًا  لها  الل  ل  وكرّ  .. راقية  ومهنة  �سامية  وظيفة 
النا�س  بني  ق�ا  لي�فِّ ا�سطفاهم  وحنكة،  اأهَل حكمة 
اإ�سالُح  اإنها   .. اأ�سا�س  من  هدمه  مترّ  ما  وي�سلح�ا 
بنياِن اأ�سرة رمبا ل� تفاقم االأمر النف�سل الزوجان 
بني  اإ�سالٌح  اإنها   .. البنيان  وانهدم  االأوالد  د  وت�سرَّ
االأ�سحاب اأو االأقارب اأو الريان الذين هم لِبناٌت 
متحدًا  متما�سكًا  �سيبقى  واحد  جمتمعيٍّ  ن�سيج  ف 
اأو ح�س�د طامع  لعدو حاقد  مهيمنًا ال يرتك فرجة 

.. ولذا اأعدَّ الل للم�سلحني اأجرًا عظيمًا.

 َ اَلٍح َبنيمْ ُروٍف اأَومْ اإِ�سمْ َدَقٍة اأَومْ َمعمْ َ�اُهممْ اإِالَّ َمنمْ اأََمَر ِب�سَ مْ ن جنَّ َ ِف َكِثرٍي ِمرّ قال الل تعال: { ال َخريمْ
ًرا َعِظيًما}  )الن�ساء 114( جمْ ِتيِه اأَ َف ُن�ؤمْ اِت اللَّـِه َف�َس�مْ �سَ ِتَغاَء َمرمْ َعلمْ َذِلَك ابمْ ا�ِس َوَمن َيفمْ النَّ
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العمل ال�سالح مع الإميان 3

اإميان  له .. وال قيمة لعمل �سالح من غري  اإنه ال قيمة لالإميان من غري عمل �سالح ي�سهد 
يدفعه..

ما  كثريًا  التي  ال�ساحلات(  )وعمل�ا  كلمة  تعني  ماذا  لالأذهان:  يتبادر  الذي  ال�س�ؤال  لكن 
يربطها الل ف القراآن مع االإميان؟ وهل من اأمثلة عليها؟

يجيبك القراآن ف اآيات اأخرى عن العمل ال�سالح مع االإميان اللَذيمْن يحققان لك معًا االأجر 
العظيم. 

َقاِنَتاِت  َوالمْ َقاِنِتنَي  َوالمْ ُ�ؤمِْمَناِت  َوالمْ ُ�ؤمِْمِننَي  َوالمْ ِلَماِت  ُ�سمْ َوالمْ ِلِمنَي  ُ�سمْ المْ {اإِنَّ  تعال:  الل  يق�ل 
ا�ِسَعاِت  َ َواخلمْ ا�ِسِعنَي  َ َواخلمْ اِبَراِت  َوال�سَّ اِبِريَن  َوال�سَّ اِدَقاِت  َوال�سَّ اِدِقنَي  َوال�سَّ
اِفَظاِت  َ اِفِظنَي ُفُروَجُهممْ َواحلمْ َ اِئَماِت َواحلمْ اِئِمنَي َوال�سَّ َقاِت َوال�سَّ ِدرّ َُت�سَ ِقنَي َوالمْ ِدرّ َُت�سَ َوالمْ
ًرا َعِظيًما} )االأحزاب 35( ِفَرًة َواأَجمْ غمْ اِكَراِت اأََعدَّ اللَّـُه َلُهم مَّ اِكِريَن اللَّـَه َكِثرًيا َوالذَّ َوالذَّ
فالقن�ت لل .. وال�سدق مع الل .. وال�سب على طاعته وعن مع�سيته .. واخل�س�ع لل .. 
وال�سدقة .. وال�س�م ف �سبيله .. وحفظ الفرج .. وذكر الل كثريًا  .. كلها من العمل ال�سالح 

الذي يك�ن �سببًا لنيل االأجر العظيم الذي وعد الل به اأ�سحاب تلك االأعمال مع االإميان.

ًرا َعِظيًما}  ِفَرًة َواأَجمْ غمْ ُهم مَّ اِت ِمنمْ احِلَ ِذيَن اآَمُن�ا َوَعِمُل�ا ال�سَّ قال الل تعال: { َوَعَد اللَّـُه الَّ
)الفتح 29(

احِلاِت اأَنَّ َلُهم اأَجًرا َكبرًيا}  )االإ�سراء 9( ُر الُ�ؤِمننَي الَّذيَن َيعَمل�َن ال�سرّ وقال تعال: { َوُيَب�ِسرّ

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأجعل يل جدوًل من الأعمال ال�شاحلات اأحا�شب بها نف�شي.

من اليوم .. قررت اأن اأجتهد يف اأن اأكون ممن ذكرهم اهلل يف �شورة الأحزاب الآية 35. 
العمل
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اإح�سان الزوجة 4

تق�ل االأديـبة اأحالم الزعبي ف ق�سة زوجات النبي وطلبهن النفقة:

دائمًا  ات�سف  وباأنه  اليخطئ  ال�سالح  ..باأن  نظرية  حكايا  كل  فكرك  عن  "اطرح 
كل  ًا  عل�رّ فاق  من  النبي  بيت   .. االأر�سية  بي�ت  خري  ل�اقع  وتعال  ملكية..  ب�سفة 
نف��س ب�سرية ..هذا بيت فيه �سعاع القد�سية ..مهبط وحي فيه ال�سكينة نب�ية .. لكن 
البيت ي�سج بق�سايا ن�س�ية!! ..هذي تغ�سب ..هذي تعتب.. وتلك تداعب كاأن الروح 
الفقر قد  اأن  الن�س�ة  اتفق  ن�س�ية!!  قل�ب  اأتتفق  ويا عجبًا  الن�س�ة  ..واتفق  طف�لية 
هنرّ الل اإما  بلغ بهن احلدية .. فطالب زيادة اإنفاق فللنف�س رغائب ب�سرية!! فخريرّ
دنيا من�سية اأو اآخرة تعل� ف�ق ال��سف خيااًل اأو اأحالمًا �سحرية.. فات�سف الن�س�ة 
اإح�سانًا فاق حدودًا ماأتيرّة...فاأم�سني قدوات ورياحني متالأ بي�تًا عدنانية ..واخرتن 
الل ور�س�له ودارًا و�سفها ربانية ..واأجرًا ف ال��سف عظيمًا كان لهن خري عطيرّة"

ًرا َعِظيًما} )االأحزاب 29( �ِسَناِت ِمنُكنَّ اأَجمْ قال الل تعال: {َفاإِنَّ اللَّـَه اأََعدَّ ِللمُْمحمْ

من اليوم:

الزوج/ مع  البيت  ويف  وقويل  عملي  يف  الإح�شان  اأمتثل  اأن  قررت  اليوم..  من 
الزوجة.

من اليوم .. قررت اأن اأجعل الإح�شان �شعاراً يل يف كل �شيء.
العمل

الرحمة  تعطي من  التي  الزوجة  "الح�سنة هي  االآية:  تف�سري  ال�سعراوي ف  ال�سيخ  يق�ل 
وال�دة الزوجية ف�ق ما ُطلب منها".
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تقوى اهلل 5

اأراأيت حر�س العبد على �سرت ع�رات ال�سد وتزينه باأح�سن الثياب حتى لرياه النا�س ف 
الروح.. ع�رة  وارى  وما  ع�رة ال�سد  �سرت  وقد  اأراأيته  عن�انًا..  ولالإح�سان  اإمامًا  الدين 

اإن العاقل الذي ي�سرت منه جميع الع�رات.. فكما اأن الل اأمر بلبا�ٍس للع�رات �ساتر.. جعل 
للعبد اأي�سًا لع�رات نف�سه لبا�سًا �ساترًا �سماه لبا�س التق�ى.. كلما حر�س العبد على زينة 
اأن �ساحب احلرير ال يل�ث لبا�سه  ذاك اللبا�س وبهائه ابتعد عن الزالت والكاره.. فكما 
من  باالقرتاب  لبا�سه  يدن�س  ال  التق�ى  �ساحب  والقذر..كذلك  االأو�ساخ  من  باالقرتاب 
ال�سبهات وال�سه�ات الحرمة.. ويبقى على ذلك حري�سًا حتى ترفعه اإل اأعايل النات.. 

ويف�ز من الرحمن باالأج�ر العظيمات.

ًرا} )الطالق 5( ِظممْ َلُه اأَجمْ َئاِتِه َوُيعمْ ُه �َسِيرّ رمْ َعنمْ ِق اللَّـَه ُيَكِفرّ قال الل تعال: { َوَمن َيتَّ

ٌر َعِظيٌم} )اآل عمران 172( ا اأَجمْ َق�مْ ُهممْ َواتَّ �َسُن�ا ِمنمْ وقال تعال: { ِللَِّذيَن اأَحمْ

الكثري من احلالل خ�سية  ترك�ا  بالتقني حتى  التق�ى  زالت  ال  الب�سري:  يق�ل احل�سن 
ال�ق�ع ف احلرام.
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العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن اأراقب الل عز وجل ف كل فعل اأفعله واأن اأ�ساأل نف�سي: هل هذا 
العمل ير�سي الل؟  

من الي�م.. قررت اأن اأترك �سيئا من احلالل خ�سية اأن اأقع ف احلرام.

اإن من معان ول�ازم تق�ى الل عز وجل اأن تتقي ما اأمرك بتق�اه كالي�م االآخر، والنار، وال�سبهات، 
والدنيا .. والتقي ه� من يتجنب العا�سي خ�فًا من ك�سب ال�سيئات .. ومن جتنب ال�سيئات فقد 
العادلة  هي  هكذا   .. واحل�سنات  االأج�ر  من  بزيادة  فحظي  والباحات  بالطاعات  نف�سه  �سغل 

وا�سحة:

التق�ى = بعد عن ال�سيئات + زيادة ف الطاعات = زيادة االأجر 

ًرا} ِظممْ َلُه اأَجمْ َئاِتِه َوُيعمْ ُه �َسِيرّ رمْ َعنمْ ِق اللَّـَه ُيَكِفرّ لذلك قال الل: { َوَمن َيتَّ
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قال قتادة: ال والل ما ُهناكم مكيال وال ميزان. )تف�سري الطبي(

وقال االأوزاعي: لي�س ي�زن لهم، وال يكال لهم، اإمنا يغرف لهم غرفًا. )تف�سري ابن كثري(

اأنه ال يح�سب عليهم ث�اب عملهم قط، ولكن يزادون على  بلغني  وقال ابن جريج: 
ذلك. )تف�سري ابن كثري(

قال الرازي: بغري نهاية، الأن كل �سيء دخل حتت احل�ساب فه� متناه، فما ال نهاية له 
كان خارجًا عن احل�ساب. )التف�سري الكبري، مفاحت الغيب(

ال�سرب 6

ح�ساب(  )بغري  الل  ق�ل  ف  اإن 
نف��س  وتت�س�ق  اإليه  ت�سدو  لنعيمًا 
البالء  حتمل�ا  الذين  واأج�ساد 
وجعل�ه ف الل و�سبوا من اأجله.. 
ال مكاييل وال م�ازين وال مقايي�س 
ي�زن بها اأجُرهم فاأيرّ ف�سل واأجر 
جنة  ف  االآخرة  ف  ينتظرونه 
الرحمن!!! هنيئًا لهم، ورزقنا الل 
اأجرهم.. تعال�ا نتج�ل ف حديقة 
ف  التف�سري  اأهل  اأق�ال  من  غناء 

ق�له تعال: {بغري ح�ساب}:

َواأَجٌر  َمغِفَرٌة  َلُهم  اأُولـِئَك  احِلاِت  ال�سرّ َوَعِمُل�ا  َبوا  �سَ الَّذيَن  {اإِالَّ  تعال:  الل  قال 
َكبرٌي})ه�د 11(

ِ ِح�َساٍب} )الزمر 10( َرُهممْ ِبَغريمْ اِبُروَن اأَجمْ ى ال�سَرّ ا ُيَ�َفرّ َ وقال تعال: {اإِمَنرّ
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اإن اأ�سد النا�س بالء االأنبياء ثم ال�ساحل�ن.. فمن ابتلي فكاأمنا اأ�ساب حظًا من مرياث االأنبياء 
من  الل  عند  كان  ال�سب  بح�سن  وا�ستقبله  االإبتالء  عليه  اأقبل  ومن  ال�ساحلني..  �سعار  ورفع 
ال�سابرين .. ومن �سب ف كل اأح�اله حتى ف الطاعة، غدت نف�سه تتلذذ بالنعيم، وف�ق ذلك 

كله اأجر عظيم.

من اليوم:

وفتوح  اأ�شحابه  وت�شحيات   J النبي  مغازي  يف  اأقراأ  اأن  قررت  اليوم..  من 
امل�شلمني.

من اليوم .. قررت اأن اأدعو اهلل بن�شرة الإ�شالم واأهله. 
العمل
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خمافة اهلل 7

العمل

من اليوم:

تبني هيبته  التي  اأ�سماء الالل  بتعلم  اإل الل عز وجل  اأتقرب  اأن  الي�م.. قررت  من 
وجبوته فاأخ�ساه.  

من الي�م.. قررت اأن اأقراأ ف �سري ال�ساحلني وكيف كانت خ�سيتهم لل.

منه  بهيبة  لل  متزجه  ذاتك  ف  خ�ف  عن  ابحث 
�سبحانه.. ابحث عن خ�ف ي�سكنك .. يدفعك اأن ت�سجد 
االإميان..  دونه  يثبت  ال  اأ�سا�س  اخل�ف  ذلك   .. �سجدة 
كيف ال نخاف منه �سبحانه وقد ات�سف ب�سفات الالل 
ليلة  فكان  جبيل  االأمني  خ�سيه  لقد  والعظمة..  والق�ة 
حممد  وخ�سيه  الل،  خ�سية  من  البايل  كاحِللمْ�ِس  العراج 
من  حى  الرَّ كاأزيز  �سدره  وف  ي�سلي  فكان   J االأمني 
البكاء، وخ�سيه اخلليل اإبراهيم فكان اإذا ذكر النار قال 
ان اأ�س�دان من الدم�ع على  ه، وخافه عمر فكان له خطَّ اأوَّ
خ�ُفهم  فقادهم  والعارف�ن  ال�ساحل�ن  وخافه  ه..  وجنَتيمْ
من  واأنفق�ا  نهارهم  و�سام�ا  ليَلهم  ا  فاأحَي�مْ يتق�ه  الأن 
اأم�الهم وعمل�ا �ساحلًا ير�ساه .. فاأعدَّ لهم اأجرًا عظيمًا.

ٌر َكِبرٌي} )اللك 12( ِفَرٌة َواأَجمْ غمْ ِب َلُهم مَّ َغيمْ ُهم ِبالمْ َن َربَّ �َس�مْ ِذيَن َيخمْ قال الل تعال: { اإِنَّ الَّ

ٍر  ِفَرٍة َواأَجمْ غمْ ُه مِبَ رمْ ِب َفَب�ِسرّ َغيمْ َمـَن ِبالمْ حمْ َر َوَخ�ِسَي الرَّ كمْ َبَع الِذرّ ا ُتنِذُر َمِن اتَّ َ وقال تعال: { اإِمنَّ
َكِرمٍي} )ي�س 11(
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الإنفاق  8

احل�سنات  قان�ن  ف  يك�ن  ما  اأو�سح  وه�  وعظيمًا  كبريًا  اأجرهم  يك�ن  ال  كيف 
الربان، اأن احل�سنة بع�سرة اأمثالها اإل 700 �سعف اإل اأ�سعاف كثرية والل ي�ساعف 
لن ي�ساء!! .. ي�ساعف الأنه �سبحانه وا�سع عليم، والأنه ج�اد كرمي .. لي�س لكرمه حد 

ولي�س ل�ا�سع عطائه اأفق.. ي�ساعف الأن وعده حق نافذ ال يتخلف. 

ي�ستطيع�نه  بابًا  يرتك�ا  فلم  ينتظرهم  الذي  العظيم  باالأجر  واأيقن�ا  االأ�سحاب  علم 
لل�سدقة واالإنفاق اإال وفعل�ه..

ها ه� اأب� بكر ياأتي ف غزاة بكل ماله، وعمر ياأتي بن�سف ماله، وعثمان يجهز جي�سًا 
باأكمله ويحفر بئر مع�نة للم�سلمني، وثلث اأهل الدينة عياٌل على عبد الرحمن بن ع�ف، 
يهم، ويت�سدق اأب�  فة ُيع�سِّ ويرجع �سعد بن عبادة كل ليلة اإل اأهله بثمانني من اأهل ال�سرّ
طلحة باأحب ماله البريحاء، ويبيع اأب� الدحداح ب�ستانه بنخلة ف النة، وكان معاوية 
اأول من اأعطى األف األف درهم ف �سدقة، وكان اأوي�س اإذا اأم�سى ت�سدق مبا ف�سل ف 
بيته ويق�ل: اللهم من مات ج�عًا فال ت�ؤاخذن به، وكان معن بن زائدة ال يرد من ي�ساأله. 

لقد اأقر�س�ا الل قر�سًا ح�سنًا ف�ساعف لهم كما وعدهم .. فهل اأقر�سنا؟؟

ٌر َكِبرٌي} )احلديد7( ِذيَن اآَمُن�ا ِمنُكممْ َواأَنَفُق�ا َلُهممْ اأَجمْ قال الل تعال: { َفالَّ

ٌر  اأَجمْ َوَلُه  َلُه  اِعَفُه  َفُي�سَ َح�َسًنا  ا  �سً َقرمْ اللَّـَه  ِر�ُس  ُيقمْ الَِّذي  َذا  {َمن  تعال:  وقال 
َكِرمٌي})احلديد11(

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأت�شدق مبا يزيد عندي من حاجات ومالب�ص على الفقراء.

من اليوم .. قررت اأن اأقتطع من دخلي جزءاً ولو ي�شرياً اأت�شدق به.
العمل
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ق�سية للنقا�ض

اِت}،     احِلَ ِذيَن اآَمُن�ا َوَعِمُل�ا ال�سَّ لاذا يربط الل كثريًا العمل ال�سالح مع االإميان؟ فيق�ل:{الَّ
احِلاِت}؟؟ َبوا َوَعِمُل�ا ال�سرّ ِذيَن اآَمُن�ا ِمنُكممْ َواأَنَفُق�ا}، {الَّذيَن �سَ {َفالَّ

العمل  ينفع  ولن  بالل،  اإميان  غري  من  �سالح  عمل  الأي  االآخرة  ف  قيمة  ال  الأنه  اجلواب: 
اِت َوُهَ� ُم�ؤمِْمٌن}  احِلَ َملمْ ِمَن ال�سَّ ال�سالح �ساحبه اإن مل يتزين باالإميان، قال الل عز وجل: {َوَمن َيعمْ

)طه 112(.

اإن الرتبية االإميانية لها جناحان ال تكتمل اإال بهما، هما: اأعمال القل�ب واأعمال ال�ارح، اأو بعبارة 
اأخرى: االإميان والعمل ال�سالح .. ولئن كان االإميان حمله القلب، فالعمل ال�سالح حمله ال�ارح.

 ولكي ُيثمر العمل ال�سالح زيادة ف االإميان البد واأن ينطلق من حالة اإميانية )ا�ستثارة وا�ستجا�سة 
فاإذا  ي�سقيه،  الذي  الاء  ال�سالح ه�  والعمل  بالعمل(، فاالإميان بذرة،  القيام  الرغبة جتاه  ل�ساعر 
�سقيَت االأر�س بالاء دون بذور ف تربتها فلن ُيثمر هذا الاء نباتًا اأبدًا، ول� و�سعَت البذور ف باطن 
فهما جناحا  ؛  ال�سالح  والعمل  االإميان  كذلك  ا..  اأي�سً ُتنبت  فلن  وتتعاهدها  ِقها  ت�سمْ ثم مل  االأر�س 
والعمل  االأ�سا�س  ه�  االإميان   .. الاء  ه�  ال�سالح  والعمل  البذرة،  ه�  االإميان  االإميانية..  الرتبية 
مَياُنَها مَلمْ  �ًسا اإِ َفُع َنفمْ َك اَل َينمْ �ُس اآَياِت َربِّ ِتي َبعمْ َم َياأمْ ال�سالح ه� البناء .. وه� م�سداق ق�له تعال {َي�مْ

ا} )االأنعام 158(. ً مَياِنَها َخريمْ ُل اأَومْ َك�َسَبتمْ ِف اإِ َتُكنمْ اآَمَنتمْ ِمنمْ َقبمْ
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8

ِفَرٌة 7 غمْ ِب َلُهم مَّ َغيمْ ُهم ِبالمْ َن َربَّ �َس�مْ ِذيَن َيخمْ قال الل: {اإِنَّ الَّ
ٌر َكِبرٌي} )اللك 12( َواأَجمْ

ٌر  ِذيَن اآَمُن�ا ِمنُكممْ َواأَنَفُق�ا َلُهممْ اأَجمْ قال الل: {َفالَّ
َكِبرٌي} )احلديد 7(

خمافة الل

االإنفاق 

احِلاِت 6 َبوا َوَعِمُل�ا ال�سرّ قال الل: {اإِالَّ الَّذيَن �سَ
جٌر َكبرٌي } )ه�د 11( اأُولـِئَك َلُهم َمغِفَرٌة َواأَ ال�سب

5

4

اِت  احِلَ ِذيَن اآَمُن�ا َوَعِمُل�ا ال�سَّ قال الل: {َوَعَد اللَّـُه الَّ
ًرا َعِظيًما })الفتح 29( ِفَرًة َواأَجمْ غمْ ُهم مَّ ِمنمْ

العمل ال�سالح مع 
االإميان 3

ًرا  �ِسَناِت ِمنُكنَّ اأَجمْ قال الل: {َفاإِنَّ اللَّـَه اأََعدَّ ِللمُْمحمْ
َعِظيًما } )االأحزاب 29(

اإح�سان الزوجة

ِظممْ َلُه  َئاِتِه َوُيعمْ ُه �َسِيرّ رمْ َعنمْ ِق اللَّـَه ُيَكِفرّ قال الل: {َوَمن َيتَّ
ًرا })الطالق 5( اأَجمْ تق�ى الل

2

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
ِلبمْ  َتلمْ اأَومْ َيغمْ قال الل: { وَمن ُيَقاِتلمْ ِف �َسِبيِل اللَّـِه َفُيقمْ

ًرا َعِظيًما } )الن�ساء 74( جمْ ِتيِه اأَ َف ُن�ؤمْ َف�َس�مْ
القتال ف �سبيل الل 1

َ�اُهممْ اإِالَّ َمنمْ اأََمَر  مْ ن جنَّ َ ِف َكِثرٍي ِمرّ قال الل: {ال َخريمْ
َعلمْ  ا�ِس َوَمن َيفمْ َ النَّ اَلٍح َبنيمْ ومْ اإِ�سمْ ُروٍف اأَ َدَقٍة اأَومْ َمعمْ ِب�سَ

ًرا َعِظيًما}  جمْ ِتيِه اأَ َف ُن�ؤمْ اِت اللَّـِه َف�َس�مْ �سَ ِتَغاَء َمرمْ  َذِلَك ابمْ
)الن�ساء 114(

االإ�سالح بني النا�س 

ًًملخ�ص ف�سل: )كيف تك�سب اأجرًاًً عظيمًا





الف�صل الرابع

كيف تك�سب اأجر املجاهد؟
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ال يزال الهاد بالنف�س و�سيبقى يرتبع على اأعلى قمة ف �سلم االأعمال والعبادات ف االإ�سالم، الأنه ذروة 
ال�سلمات  اأعرا�س  وُت�سان  حيا�سها  عن  وُيدافع  اأعدائها  على  االأمة  ُتن�سر  بالهاد   .. االإ�سالم  �سنام 
وحُتفظ االأنف�س من اأن تزهق.. وبالهاد ُيكرم الل بع�س عباده بال�سهادة ف �سبيله ويثيبهم عليها ويرفع 

منزلتهم ف النة.

ها ه� رجل ياأتي اإل النبي J ي�ساأله: "دلني على عمل يعدل الهاد. قال: ال اأجده، ثم قال: هل ت�ستطيع 
اإذا خرج الجاهد اأن تدخل م�سجدك فتق�م وال تفرت، وت�س�م وال تفطر؟ قال: ومن ي�ستطيع ذلك؟" )1(

1- �سحيح:  �سحيح البخاري ) 2785( ، �سحيح الن�سائي )3128( عن اأبي هريرة 

اأجر اجلهاد

ال�سائم القائم

قال النبي J: "مثُل الجاهِد ف �سبيِل الِل كمثِل ال�سائِم القائِم القانِت باآياِت الِل ال يفرُتُ من 
�سياٍم و�سالٍة حتى يرجع الجاهُد ف �سبيِل الِل تعال"   )1(

1- �سحيح:  �سحيح البخاري )1878( ، �سحيح م�سلم ) 1878( واللفظ له، �سحيح ابن حبان )4627( ، �سحيح الن�سائي )3124( ، �سحيح الامع 
)5850( عن اأبي هريرة 

1

خري من الدنيا وما فيها
قال النبي J: " َلغدوٌة ف �سبيل الل اأو روحٌة خرٌي من الدنيا وما فيها"  )1(

1- �سحيح:  �سحيح البخاري ) 2792( ، �سحيح م�سلم )1880( ، �سحيح الرتمذي )1651( ، �سحيح الامع ) 5116( عن اأن�س بن مالك

3

اأف�سل الأعمال

�سئل ر�س�ُل الِل J: اأيُّ العمِل اأف�سُل؟ فقال: اإمياٌن بالِل ور�س�لِه . قيل: ثم ماذا؟ قال: الهاُد ف 
�سبيِل الِل . قيل: ثم ماذا؟ قال: َحٌج مبوٌر"  )1(

1- �سحيح: �سحيح البخاري )26 ( ، �سحيح ابن حبان )544( ، م�سند اأحمد )185/1( عن اأبي هريرة

2
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لت اأجر الجاهد واإن مل تبلغ منزلته ف النة  ومع كل هذا االأجر .. فهناك عبادات ل� فعلتها ح�سرّ
التي ا�سطفاها  اأجرًا عظيمًا كتبه الل الأولئك الطائفة  .. لكنك �ستح�سل  واأف�سليته عند الل عز وجل 

للدفاع عن دينهم واأوطانهم واأعرا�سهم.

األ اأدلك على ما اإن فعلته كتب اهلل لك اأجر املجاهدين؟

هل تب اأن تك�سب اأجر املجاهد واإن مل جتاهد؟

هل تب الو�سول لأجور املجاهدين؟

ثمانية اأعمال اإن فعلت اأية واحدة منها كتب اهلل لك اأجر املجاهد .. فخذها بقوة.

جزاوؤه اجلنة

قال النبي J: " النة حتَت ظالِل ال�سي�ِف"  )1(
2- �سحيح: �سحيح البخاري )2965( ، �سحيح م�سلم )1742 ( ، �سحيح ابن حبان )5602( ، �سحيح اأبي داود )2631( عن عبدالل بن اأبي اأوفى 

وم��سى بن عقبة.

4

حرام عليه النار

حُّ  ِف عبٍد اأبًدا، وال يجتمُع ال�سُّ قال النبي J: "ال يجتمُع ُغَباٌر ف �سبيِل الِل وُدَخاُن جهنَم ف َج�مْ
واالإمياُن ف قلِب عبٍد اأبًدا"   )1(

2- �سحيح:  �سحيح الامع )7616( ، �سحيح الن�سائي )3112( ، �سحيح ابن ماجه )2256( عن اأبي هريرة.

5

ولي�ص احلديث هنا عن الهاد وتف�سيالته واأن�اعه – فاأرج� منك عزيزي القاريء اأن ترجع 
ف مباحث الهاد اإل اأهل العلم الربانيني وكتب الفقه العتبة - اإمنا الكالم عن عبادات اإن فعلتها 

ح�سلت اأجر الجاهد بف�سل الل وكرمه ومنته على عباده، وما يغني �سيء عن �سيء.
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اجلهاد باملال  1

العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن يك�ن يل من مايل ما اأخدم به االإ�سالم وال�سلمني. 

من الي�م.. قررت اأن اأنفق من مايل على الت�سررين من احلروب والظل�مني فاأ�سدرّ حاجتهم.

لي�س الهاد ما يك�ن بالنف�س فقط، بل ي�ستطيع الرء 
اأن يجاهد مباله باأن ينفق منه ف �سبيل الل ويك�ن ذلك 
له جهادًا .. ومن العجيب اأن يقدم الل الهاد بالال 
على الهاد بالنف�س ف غريما اآية، كق�له: {وجاهدوا 
باأم�الهم واأنف�سهم ف �سبيل الل} وق�له: {ف�سل الل 
الجاهدين باأم�الهم واأنف�سهم على القاعدين درجة} 
ليلفت النظر اإل هذا الن�ع من الهاد، واأن �ساحبه 
رمبا يف�ق الجاهد بنف�سه اأجرًا ومنزلة.. لل در عثمان 
النبي  فقال  ماله  من  باأكمله  الع�سرة  جي�س  جهز  ي�م 

J: "ما �سر عثمان ما فعل بعد الي�م" )1(
1- ح�سن: �سحيح الرتمذي )3701( ، تخريج م�سكاة ال�سابيح )6018( عن عبد الرحمن 

بن �سمرة

ز غازيًا فقد غزا، ومن خَلرّف غازيًا ف اأهله فقد غزا " )1( قال النبي J: " من جهَّ

1- �سحيح:  �سحيح م�سلم )1895( ، �سحيح الن�سائي )3181( عن زيد بن خالد الهني
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اجلهاد بالل�سان  2

العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن اأنظر ف م�اهبي وطاقاتي فاأخدم به االإ�سالم واأهله ب�سعر اأو كتاب 
اأو خطبة اأو كلمة.  

من الي�م.. قررت اأن اأنافح عن االإ�سالم برد ال�سبهات الزع�مة واالإفرتاءات ال�جهة اإليه.

كان ال�سعر ف زمن النبي J و�سيلة اإعالم، وكانت العرب تخ�سى من ق�سيدة هجاء 
تقال فُتذهب ريحهم وكبياءهم بني العرب، بل كان ال�سلم�ن ي�ستخدم�ن ال�سعر ف 
احلروب يرفع�ن بها من معن�يات جن�دهم ويثبط�ن بها همم اأعدائهم .. وف ذلك 
ِ ور�س�ِله")1(    ُدَك ما نافحَت عِن اللَّ قال النبي J حل�سان: "اإنَّ روَح القد�ِس ال يزاُل ي�ؤيِّ
االأعداء  جهاد  من  احلاالت  بع�س  ف  ونفعًا  اأثرًا  اأعظم  بالل�سان  الهاد  كان  ورمبا 
" ف�الَّذي  J عن �سعر ابن رواحة وهجائه لقري�س:  بال�سالح، وف هذا يق�ل النبي 
بِل" )2(  ، وقال الل لنبيه اآمرًا اإياه بجهاد  نف�سي بيِده َلكالُمه اأ�سدُّ عليهم من وقِع النَّ

ُهم ِبِه ِجَهادًا َكِبريًا} )الفرقان 52(  ال�سركني بالقراآن وه� كالم الل {َوَجاِهدمْ

بُّ عن االإ�سالم ودرء ما يعر�سه ال�سرك�ن من �سبهات عن االإ�سالم والدفاع عن  فالذَّ
الفكر  وتق�ية  ومكان،  زمان  لكل  �سالح  دين  االإ�سالم  اأن  واإثبات   ،J النبي  عر�س 
االإ�سالمي ودع�ة غري ال�سلمني .. كل ذلك له باإذن الل اأجر الهاد ف �سبيل الل 

الذي قد حتتاجه االأمة ف بع�س االأزمنة اأكرث من الهاد بالنف�س اأو الال.
1- �سحيح: �سحيح م�سلم  ) 2490( عن عائ�سة

2- �سحيح: �سحيح الن�سائي ) 2893( عن اأن�س بن مالك

ُهم ِبِه ِجَهادًا َكِبريًا} )الفرقان 52( قال الل تعال: {َوَجاِهدمْ
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فراآه  الليل  �س�اد  ر�سي الل عنه خرج ف  بن اخلطاب  اأن عمر  االأوزاعي  يحدث 
طلحة، فذهب عمر فدخل بيتًا ثم دخل بيتًا اآخر، فلما اأ�سبح طلحة ذهب اإل ذلك البيت 
فاإذا بعج�ز عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل ياأتيك؟ قالت: اإنه يتعاهدن منذ 
طلحة،  يا  اأمك  ثكلتك  طلحة:  فقال  االأذى،  عني  ويدفع  مباي�سلحني  ياأتيني  وكذا،  كذا 

اأعرثات عمر تتبع؟!!

ق�سة

اعي على الأرملِة وامل�سكنِي  ال�سَّ 3

تلك الراأة االأرملة التي ت�ف عنها زوجها فرحل وتركها، من يخدمها؟ من ينفق عليها؟ 
ومن مييط عنها  ال�ؤنة؟  اأكيا�س  عنها  يحمل  وم�ؤونتها؟ من  لها حاجاتها  ي�سرتي  من 
االأذى؟ ومن يحملها وي��سلها اإل ما تريد؟ .. وذلك ال�سكني الذي رمبا ال يجد قطعة 

خبز ي�سد بها ج�عته وُيعيل بها اأهله، من اأين �سياأتي باخلبز الأطفاله ال�عى؟

لذلك كان اأجر الذي ي�سعى على هذين ال�سنفني من النا�س ف الجتمع االإ�سالمي 
اأجره كاأجر الجاهد ف �سبيل الل ال يقل عنهم �ساأنًا ف االأجر.

، اأو القائِم  ِ اعي على االأرملِة وال�سكنِي، كالُجاهِد ف �سبيِل اللَّ قال النبي J: "ال�سَّ
الليل وال�سائِم النهار" )1(

1- �سحيح: �سحيح البخاري ) 5353( ، �سحيح م�سلم )2982( عن اأبي هريرة

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأبحث عن اأرملة حمتاجة فاأعينها على حاجاتها ومعامالتها 
ولو مرة يف ال�شهر.

من اليوم .. قررت اأن اأ�شد حاجة عائلة م�شكينة ولو مرة يف ال�شهر اأ�شرتي لهم حاجاتهم 
واأ�شد فقرهم واأفرح �شغارهم. 

العمل
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بر الوالدين  4

وجاء رجل اإل ابن عبا�س ر�سي الل عنه فقال: اإن خطبت امراأة فاأبت اأن تنكحني، 
ُت عليها فقتلتها، فهل يل من ت�بة؟ قال: اأمك  وخطبها غريي فاأحبت اأن تنكحه، فِغرمْ
حية؟ قال: ال. قال: تب اإل الل عز وجل، وتقرب اإليه ما ا�ستطعت. قال عطاء بن 
ي�سار: فذهبت ف�ساألت ابن عبا�س: مل �ساألته عن حياة اأمه؟ فقال: "اإنى ال اأعلم عماًل 

اأقرب اإل الل عز وجل من بر ال�الدة"  )1(
1- �سحيح:  �سحيح االأدب الفرد )4( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )711/6( عن عطاء بن ي�سار.

جاء رجٌل اإل النبيِّ J فا�ستاأذنُه ف الهاد فقال: "اأَحيٌّ واِلداَك؟ قال: نعم، قال: 
)1( " َفِفيِهما َفجاِهدمْ

1- �سحيح: �سحيح البخاري )3004( ، �سحيح م�سلم ) 2549( ، م�سند اأحمد )41/11( ، �سحيح اأبي داود )2529( ، �سحيح الرتمذي 
)1671( ، �سحيح الن�سائي )3103( عن عبدالل بن عمرو

ياأتيهما  وكان  كبريان  �سيخان  اأب�ان  له  االأ�سكر  بن  اأمية  بن  كالب  له  يقال  رجل  كان 
فجاءه  ال�ساء(..  ف  والغب�ق  ال�سباح،  ف  اللب  �سرب  )ال�سب�ح  وغب�قهما  ب�سب�حهما 
رجالن فلم يزاال به يرغبانه ف الغزو حتى ا�سرتى غالمًا فاأقامه مقامه وخرج للجهاد، 
فجاء الغالم ذات ليلة بغب�ق االأب�ين وهما نائمان فقام �ساعة فلم ينبههما فذهب وتركهما، 

فانتبها ف بع�س الليل وهما جائعان فقال ال�سيخ: 

ق�سة

كـالبـا نـ�سـدا  قــد  �سيخـان  لـن 

الكتابا قبل  اإن  الل  كـتــاب 
ًا بـــعـــد �ســيــعـــة  والـــديــــه اأبـِـرَّ

اأ�سـابــا مـــا  كـــالب  واأبـــي  فـــال 
تــركــَت اأبــــاك مـرعـ�ســٌة  يـــــداُه

لـهــا �ســرابــا تـ�سـيـغ  واأمـــك مـــا 
فاه تكنرّ مـــهـــاجــــران   اأتــــــــــاه 

وخـــابـــا خطئا  �سيخه  ففارق 
اأنـــاديـــه فــيــعــر�س فــــــي اإبـــــــاء

اأ�سـابــا مـــا  كـــالب  واأبـــي  فـــال 
بعدي االأجر  والتما�س  واإنك 

بــع الــ�ســرابــا رـّ كبــاغـــي الــمـــاء يـتـ
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العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن اأتفنن ف بر اأبي واأمي بكل ما ير�سيهم عني ما مل يكن فيه اإثم.   

ميتًا  كان  ومن  نزهة،  واآخذهما ف  كل فرتة  لهما هدية  اأ�سرتي  اأن  قررت  الي�م..  من 
دع�ت له بالرحمة وجعلت له من �سدقاتي.

عنه-  الل  ر�سي  اخلطاب-  بن  عمر  وكان 
وعن  النا�س  عن  �ساأله  قادم  عليه  قدم  اإذا 
قادم  عليه  فقدم  حالهم  وعن  اأخبارهم 
فقال: من اأين؟ قال: من الطائف قال: كيف 
تركتهم؟ قال: راأيت بها �سيخًا يق�ل- وذكر 
االأبيات - فبكى عمر وقال: اأجل واأبي كالب 
ما اأ�سابا. . ثم كتب اإل اأبي م��سى االأ�سعري 

ف رد كالب اإل الدينة فانطلق فجاء اإل عمر بن اخلطاب فلما قدم عليه قال له عمر: ما 
بلغ من برك باأبيك؟ فقال: كنت اأوثره واأكفيه اأمره وكنت اأعتمد اإذا اأردت اأن اأحلب له لبنًا 
اإل اأغزر ناقة ف اإبله فاأ�سمنها واأريحها واأتركها حتى ت�ستقر ثم اأغ�سل اأخالفها حتى تبد 
ثم اأحتلب له فاأ�سقيه، فبعث عمر اإل اأبيه فجاءه فدخل عليه وه� يتهادى وقد انحنى فقال: 
له كيف اأنت يا اأبا كالب فقال: كما ترى يا اأمري ال�ؤمنني، فقال: هل لك من حاجة؟ قال: 
نعم، كنت اأ�ستهي اأن اأرى كالبا فاأ�سمه �سمة واأ�سمه �سمة قبل اأن اأم�ت، فبكى عمر وقال: 
�ستبلغ ف هذا ما حتب اإن �ساء الل.. ثم اأمر كالبًا اأن يحتلب الأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث 
اأدناه من  اأبا كالب، فاأخذه فلما  يا  اإليه ففعل وناوله عمر االإناء وقال: ا�سرب هذا  بلبنها 
فمه قال: والل يا اأمري ال�ؤمنني اإن الأ�سم رائحة يدي كالب، فبكى عمر وقال: هذا كالب 
عندك حا�سر وقد جئناك به ف�ثب اإل ابنه و�سمه اإليه وقبله وبكى بكاء �سديدًا فجعل عمر 

واحلا�سرون يبك�ن وقال�ا: لكالب الزم اأب�يك .. فلم يزل مقيمًا عندهما اإل اأن مات )1(

1- ابن حجر: االإ�سابة ف معرفة ال�سحابة )38/1(.
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العمل ال�سالح يف الع�سر الأوائل من ذي احلجة  5

ب اأن تتذوق لذة العبادة ف الع�سر االأوائل من  جرِّ
ذي احلجة .. اإن لتكبريات تلك االأيام وال�سالة 
وقربى  عجيبًا  �سحرًا  وال�سيام  وال�سدقة  فيها 
واالأمكنة  االأزمنة  بع�س  ف�سل  الل  اإن   .. جميلة 
واالأجر  م�ساعفًا  فيها  العمل  وجعل  بع�س،  على 
�سهر  من  االأوائل  الع�سر  الل  ف�سل  وقد  وافرًا، 
اأف�سلها  فهي  العام  اأيام  باقي  على  احلجة  ذي 
بال منازع، بل اإن نهارها يف�ق الع�سر االأواخر من 
رم�سان الأن فيها ي�م عرفة وه� خري ي�م طلعت 
عليه ال�سم�س، وكان من اأف�سليتها اأن العامل فيها 
خرج  جماهد  اأجر  اأجره  ي�ازي  ال�سالح  بالعمل 

ف �سبيل الل بنف�سه وماله ثم رزق ال�سهادة.

اَم  ام يعني اأيَّ ِ من هِذِه االأيَّ الُح فيها اأحبُّ اإل اللَّ اٍم العمُل ال�سَّ قال النبي J: "ِما من اأيَّ
 ، ِ ؟ قاَل: وال اِلهاُد ف �سبيِل اللَّ ِ ، وال اِلهاُد ف �سبيِل اللَّ ِ الع�سر، قال�ا: يا ر�س�َل اللَّ

اإالَّ َرجٌل خرَج بنف�ِسِه وماِلِه، فلم يرِجعمْ من ذِلَك ب�سيٍء"  )1(
1- �سحيح: �سحيح اأبي داود )2438( ، �سحيح ابن ماجه )1414( ، �سحيح الرتغيب )1149( ، م�سند اأحمد ) 67/10( ، �سحيح الرتمذي 

)757( عن ابن عبا�س.

من اليوم:

اأن اأختم  اأن اأختم ع�شرة اأجزاء على الأقل فيها واإن ا�شتطعت  من اليوم.. قررت 
القراآن كاماًل ف�شاأفعل.

من اليوم .. قررت اأن اأ�شوم الت�شع الأوائل من كل ذي احلجة وخا�شة يوم عرفة.  
العمل
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احلج جهاد املراأة وال�سعيف 6

ِعيٌف، فقال له النبي J: "َهُلمَّ اإل  جاء رجٌل اإل النبيِّ J فقال: اإنِّ َجباٌن واإنِّ �سَ
)1(  " كَة ِفِيه: احَلجُّ ِجهاٍد ال �َس�مْ

وعن عائ�سة ر�سي الل عنها اأنها قالت: يا ر�س�ل الل نرى الهاد اأف�سل العمل، اأفال 
جناهد؟ قال: "ال، لكن اأف�سل الهاد حج مبور" )2(

1- �سحيح: �سحيح الرتغيب )1098( ، �سحيح الامع )7044( عن احل�سني بن علي.
2- �سحيح: �سحيح البخاري )2784( ، �سحيح الن�سائي )2627( ، �سحيح ابن حبان )3702( ، �سحيح الامع )5160( عن عائ�سة.

من اليوم:

من اليوم.. قررت كزوج وكابن اأن اأحجج زوجتي اأو اأمي اإن كانت حية واأحت�شب 
يف حجها اأنه جهاد لها واأعينها عليه.

من اليوم .. قررت كامراأة اأن اأدخر من دخلي اأو من عطايا زوجي بنية احلج. 
العمل

كان احلج وال يزال الركن االأ�سعب من اأركان االإ�سالم التي 
يلزمها ا�ستعداد ج�سدي وذهني ومايل .. كيف ال وفيه ما 
الراأة  على  ت�سق  التي  وال�ساق  والتاعب  ال�ساعب  فيه من 
عرفات  اإل  مزدلفة  من  فال�سي   .. وال�سعيف  وال�سيخ 
والع�دة منه، والط�اف ف الزحام وال�سعي �سبعًا بني ال�سفا 
والروة واأداء ال�سعائر .. ف كل ذلك من ال�سقة ما ي�سعف 

عن اأدائه الراأة وكبري ال�سن.
واحلاج ف تنقله وترحله وعدم ا�ستقراره، وف م�اجهته للمتاعب وال�ساق، وف عدم ا�ستقامة 
برناجمه الي�مي الغذائي والعملي، وف مك�ثه ف اخليام اأو ف العراء.. ه� ف كل هذا اأ�سبه ما 
يك�ن بحال الجاهد ف �سبيل الل ف ميادين القتال، ال ي�ستقر على حال، وياأكل مما تي�سر له، 
فجعل الل احلج جهاد الراأة وال�سيخ الطاعن والرجل ال�سعيف واأ�سحاب اخلدمات اخلا�سة.



61

خطوات نحو امللك
د؟

جاه
ر امل

اأج
ب 

ك�س
ف ت

كي
بع

لرا
ل ا

ف�س
ال

دقة العامُل على ال�سَّ 7

العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اإن كان لدي ف�سحة من وقت اأن اأ�ساعد جمعيات الب وال�سدقات فيما 
يحتاج�ن اإليه. 

اأُخب من اأراه من الفقراء عن دور رعايتهم واأخب دور الرعاية  من الي�م.. قررت اأن 
عنهم لي�سدوا حاجتهم.

دور  ف  العمل  والتط�ع�ن ف  ت�زيعها،  على  وال�ساهرون  ال�سدقة،  جباية  على  العامل�ن 
ي�سدون  ال�سلمني  جمتمع  ف  والحتاجة  الفقرية  الع�ائل  والُح�س�ن  وال�سدقات،  الزكاة 
مري�سهم،  ويداوون  �سريدهم،  وي�ؤوون  عاريهم،  ويك�س�ن  ج�عتهم،  وُي�سكت�ن  حاجتهم، 
ويحمل�ن حافيهم، ويجن�ن ال�سدقات من االأغنياء ليعط�ها للفقراء بحق .. اأولئك لهم 
منزلة الجاهدين الذين يدافع�ن عن عر�س االأمة ف اليادين.. فكما اأن الجاهدين يكف�ن 
حاجة االأمة من العدوان اخلارجي، فالعامل�ن على ال�سدقة ُيقيم�ن ج�سد االأمة ويكف�ن 
حاجة �سعيفها وحمتاجها واأراملها.. جهاد ف اخلارج، وجهاد ف الداخل ال يقل عنه اأثرًا.

ِ حتَّى يرجَع اإل  دقِة باحلقِّ كالغازي ف �سبيِل اللَّ قال النبي J: "العامُل عَلى ال�سَّ
بيِته")1(     

1- �سحيح: �سحيح الرتمذي ) 645 ( ، �سحيح اأبي داود ) 2936( ، �سحيح ابن ماجه )1477( ، �سحيح الرتغيب )773( عن رافع بن 
خديج.
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زيارة م�سجد الر�سول للعلم 6

ع�سر  ف  تزل-  -ومل  الدينة  كانت 
J واخللفاء مهد العلم الديني،  النبي 
ي�ؤمها العلماء وطلبة العلم، ويق�سدونها 
ويقطع�ن  ومغاربها  االأر�س  م�سارق  من 
اأو  فقهية  م�ساألة  الأجل  والقفار  الفياف 
القراءات  اأو  اأو احلديث  الفقه  اإمام ف 
.. وكان م�سجد ر�س�ل الل J ومل يزل 
منها  يتخرج  التي  االإ�سالمية  الامعة 
اأهل العلم وطلبته وينريون لالأمة العلم 
ر�س�ل  م�سجد  اإل  ال�سفر  اإن  والفقه.. 
الل وقطع ال�سافات جهاد بذاته .. لذلك 
كان للذي ي�سافر من بلده ليتعلم اأو يعلم 

ف م�سجد ر�س�ل الل اأجر الجاهد.

َياأِتِه اإالَّ خِلرٍي يتعلَُّمُه اأو يعلُِّمُه َفهَ� مبنزلِة  قال النبي J: "َمن جاَء َم�سِجدي هذا مل 
ُجِل ينظُر اإل متاِع غرِيِه" )1(   ، ومن جاَء لغرِي ذِلَك َفهَ� مبنزلِة الرَّ ِ الجاِهِد ف �سبيِل اللَّ

1- �سحيح: �سحيح ابن ماجه ) 187( ، �سحيح الامع ) 6184( ، �سحيح الرتغيب )87( عن اأبي هريرة.

من اليوم:

من اليوم.. قررت عند زيارة م�شجد ر�شول اهلل اأن اأح�شر جمال�ص العلم فيه 
واأثني ركبي عند العلماء.

من اليوم .. قررت اأن اأزور امل�شجد النبوي مرة يف كل عام واإن ا�شتطعت ف�شاأزيد. 
العمل
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8

دقِة باحلقِّ كالغازي 7 قال النبي J: "العامُل عَلى ال�سَّ
، حتَّى يرجَع اإل بيِته"  ِ ف �سبيِل اللَّ

قال النبي J: "َمن جاَء َم�سِجدي هذا مل َياأِتِه اإالَّ 
خِلرٍي يتعلَُّمُهاأ ويعلُِّمُه َفهَ� مبنزلِة الجاِهِد ف �سبيِل 

ُجِل ينظُر اإل  ِ ومن جاَء لغرِي ذِلَك َفهَ� مبنزلِة الرَّ اللَّ
متاِع غرِيِه"

دقِة العامُل عَلى ال�سَّ

زيارة م�سجد الر�س�ل 
للعلم

ِعيٌف 6 جاء رجٌل اإل النبيِّ J فقال: اإنِّ َجباٌن واإنِّ �سَ
 " كَة ِفِيه: احَلجُّ فقال: "َهُلمَّ اإل ِجهاٍد ال �َس�مْ

احلج جهاد الراأة 
وال�سعيف

5

4

اعي على االأرملِة وال�سكنِي، كالُجاهِد  قال النبي J: "ال�سَّ
، اأو القائِم الليَل وال�سائُم النهاِر "  ِ ف �سبيِل اللَّ

اعي على االأرملِة  ال�سَّ
وال�سكنِي 3

جاء رجٌل اإل النبيِّ J فا�ستاأذنُه ف الهاد فقال: 
" َفجاِهدمْ َفِفيِهما  قال:  نعم،  قال:  واِلداَك؟  "اأَحيٌّ  بر ال�الدين 

الُح فيها اأحبُّ  اٍم العمُل ال�سَّ قال النبي J:"ِما من اأيَّ
اَم الع�سِر، قال�ا: يا  ام يعني اأيَّ ِ من هِذِه االأيَّ اإل اللَّ

؟ قاَل: وال اِلهاُد  ِ ، وال اِلهاُد ف �سبيِل اللَّ ِ ر�س�َل اللَّ
، اإالَّ َرجٌل خرَج بنف�ِسِه وماِلِه، فلم يرِجعمْ  ِ ف �سبيِل اللَّ

من ذِلَك ب�سيٍء"

العمل ال�سالح ف 
الع�سر االأوائل من ذي 

احلجة 

2

ملخ�ص ف�سل: )كيف تك�سب اأجر جماهد
الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

قال النبي J: " من جهز غازيا فقد غزا، ومن 
خلف غازيًا ف اأهله فقد غزا " 

الهاد بالال  1

ُهم ِبِه ِجَهادًا َكِبريًا} قال الل تعال: {َوَجاِهدمْ الهاد بالل�سان 





الف�صل اخلام�س

كيف تك�سب اأجر �سهيد؟
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ي االإن�سان مباله، باأر�سه، بنفي�ٍس ميلكه، باأمر يحبه .. اأما اأن ي�سحي بنف�سه من اأجل  حِّ قد ُي�سَ
م روحه خدمة لدينه واإ�سالمه دفاعًا عنهما!!!  مبداأ ر�سخ ف عقله وعقيدة �سكنت ف قلبه وروحه فيقدرّ
فهذه هي ال�سهادة ف �سبيل الل التي وعد الل من ا�سطفاهم لها مبا ال ُيت�س�ر من الكرامة واالأجر.. 
اإنها نتاج تربية وعقيدة ف القلب ا�ستعلت على كل ما ميكن ت�س�ره من حب ماديرّات الدنيا اأو عي�س 
ال�ستقبل، واإن �ساحبها قد و�سل اإل درجة من االإميان تربع به على قمة حمب�بات االأعمال لل ف 
االإ�سالم .. اإنها ذروة �سنام االإ�سالم .. اإن ال�سهيد ي�م يقدم نف�سه ف �سبيل الل فه� يعلن اأن دين 
الل اأحب واأول بالن�سر والبقاء من حظ�ظ نف�س ب�سرية ميتة ال حمالة ي�مًا من االأيام اآتيها اأجلها، 

فري�سى بخروج روحه وتعري�سها لظان خروجها ول�سان حاله {وعجلت اإليك رب لرت�سى}.

الأنه حي، فكاأن روحه �ساهدة اأي حا�سرة.

الأن الل ي�سهد له بح�سن نيته واإخال�سه.

الأن الل ور�س�له ومالئكته ي�سهدون له بالنة.

الأن عليه عالمة �ساهدة باأنه قد جنا من العذاب.

للعلماء 

يف ذلك 

اأقوال 

�ستى 

منها

وبع�سها يخت�ض فعاًل ب�سهيد املعركة، وبع�سها ي�سمله وغريه.

َهد عند خروج روحه ما اأُعدرّ له من الكرامة. الأنه ي�سمْ
َهد له باالأمان من النار. الأنه ُي�سمْ

الأن عليه �ساهدًا بك�نه �سهيدًا: اأي اأثر جرحه وعالمة �سهادة.
الأنه ال ي�سهده عند م�ته اإال مالئكة الرحمة

الأن الالئكة ت�سهد له بح�سن اخلامتة.
الأنه ي�ساهد الالئكة عند احت�ساره.

الأنه الذي ي�سهد ي�م القيامة باإبالغ الر�سل.

الأن له �ساهدًا بقتله، وه� دمه وجراحه وما اأ�سبه ذلك.

من هو ال�سهيد؟ و�سبب ت�سميته بال�سهيد:

اإنها بيع وجتارة من ن�ع اآخر .. ال�سرتي فيها ه� خالق الروح وواهب احلياة ومالكها، وه� 
ها متى �ساء .. ومع ذلك فاإنه �سبحانه ي�سرتي تلك  الذي بيده خريها و�سرها ونفعها و�سرها وردرّ
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ل�سهداء العركة مزية خا�سة وكرم ال ح�سر له من رب كرمي، خل�سها ر�س�ل الل J ف ق�له: 
خ�ساٍل: �سبع   ِ اللَّ ِعنَد  هيِد  "لل�سَّ

ِة   3- وُيجاُر ِمن عذاِب القِب    4- وياأمُن مَن الَفزِع  ِل َدفعٍة     2- وَيرى مقعَده مَن النَّ 1-ُيغَفُر َله ف اأوَّ
ُج اثنَتنِي و�سبعنَي َزوجًة مَن احل�ِر العنِي،     6- وُي��سُع عَلى راأ�ِسه تاُج ال�قاِر الياق�تُة ِمنها  االأكِب    5- ويزوَّ

ُع ف �سبعنَي ِمن اأقارِبه" )1( نيا وما ِفيها.    7- وُي�سفَّ خرٌي مَن الدُّ
1- �سحيح:  �سحيح الرتمذي )1663( ، �سحيح ابن ماجه )2274( ، �سحيح الرتغيب )1374( عن القدام بن معد يكرب. 

 * َزُق�َن  ُيرمْ ِهممْ  َربِّ َد  ِعنمْ َياٌء  اأَحمْ َبلمْ  َ�اًتا  اأَممْ  ِ اللَّ �َسِبيِل  ِف  ُقِتُل�ا  ِذيَن  الَّ �َسَبَّ  حَتمْ تعال: {َواَل  قال الل 
ِهممْ  ٌف َعَليمْ ِذيَن مَلمْ َيلمَْحُق�ا ِبِهممْ ِمنمْ َخلمِْفِهممْ اأَالَّ َخ�مْ �ِسُروَن ِبالَّ َتبمْ ِلِه َوَي�سمْ ُ ِمنمْ َف�سمْ ا اآَتاُهُم اللَّ َفِرِحنَي مِبَ
ُ�ؤمِْمِننَي} )اآل عمران  َر المْ يُع اأَجمْ َ اَل ُي�سِ ٍل َواأَنَّ اللَّ ِ َوَف�سمْ َمٍة ِمَن اللَّ �ِسُروَن ِبِنعمْ َتبمْ َزُن�َن * َي�سمْ َواَل ُهممْ َيحمْ

 )171 – 169

األ اأدلك على ما لو فعلته كان لك من الأجر ما لأولئك ال�شهداء؟

هل تب اأن يكون لك اأجر �سهيد واإن مل جتاهد وُتقتل يف املعركة؟

هل تريد اأن تاأخذ اأجر ال�سهداء وما اأعد اهلل لهم؟

�ستة اأ�سياء لو فعلت اأو حدث معك اأي منها كتبك اهلل يف ال�سهداء وجعل لك اأجر �سهيد.

ف�سل ال�سهادة وما اأعده اهلل لل�سهداء

الروح - التي خلقها- من عبده مبقابل ال ُيكافء تلك الروح مبا فيه من نعيم ومبا اأعد الل فيه 
َ�اَلُهم ِباأَنَّ َلُهُم  ُ�ؤمِْمِننَي اأَنُف�َسُهممْ َواأَممْ ى ِمَن المْ رَتَ َ ا�سمْ من الكرامة .. ذلك القابل ه� النة.. {اإِنَّ اللرّ
اآِن َوَمنمْ  ُقرمْ َراِة َواالإِجِنيِل َوالمْ �مْ ًا ِف التَّ ِه َحقرّ دًا َعَليمْ َتُل�َن َوعمْ ُتُل�َن َوُيقمْ ِ َفَيقمْ َة ُيَقاِتُل�َن ِف �َسِبيِل اللرّ اَلنَّ
َعِظيُم} )الت�بة111(  ُز المْ َف�مْ ُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَ� المْ ِعُكُم الَِّذي َباَيعمْ �ِسُروامْ ِبَبيمْ َتبمْ ِ َفا�سمْ ِدِه ِمَن اللرّ َفى ِبَعهمْ اأَومْ

ِبحمْ بها من جتارة. ِرممْ ِبه من بيع واأَرمْ .. فاأَكمْ
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ال�سرب يف زمن الفنت 1

ال  اأحيانًا،  معل�مة  وغري  تافهة  الأ�سباب  الدماء  واإراقة  والقتل  والرج  الهرج  زمان  اإنه 
يدري القاتل فيه مل َقَتل وال القت�ل فيم ُقِتل ..  اإنه زمان ي�ستبه فيه احلق بالباطل فال 
الرجل م�ؤمنًا وي�سبح كافرًا،  اإنه زمان مي�سي فيه   .. النا�س فيه بني حق وباطل  يفرق 
اإنه زمان ُيحاَرُب فيه  وي�سبح م�ؤمنًا ومي�سي كافرًا يبيع دينه بعر�س من الدنيا قليل.. 
اأهُل االإ�سالم احلقِّ التم�سك�ن بدينهم، وُتقطع اأرزاقهم وُيحارب�ن ف لقمة عي�سهم.. اإنه 
االإغراءات  فيه  وتنت�سر  ونبيك،  وقراآنك  دينك  العقلية �سد  ال�سبهات  فيه  تنت�سر  زمان 

وال�سه�ات االأر�سية من ن�ساء وعري واأم�ال.
هب اأنك تعي�س ف زمان هكذا حاله، كيف �سيك�ن �سع�رك؟ كيف �سيك�ن اإميانك ويقينك؟ 
ال ي�جد ح�لك اإ�سارات اأو عالمات لن�سر اأو كرامة؟ ال نا�سر لك من اأهل االأر�س اإال فئة 

م�ست�سعفة.. كيف �سيك�ن مت�سكك بدينك ومبادئك وعقيدتك؟؟
اإنه زمان الفنت القاب�س فيه على دينه كالقاب�س على المر، اإذا كنت �ستعي�س اإل زمن 
كهذا وقب�ست على دينك برغم كل االأ�سى واالأمل والتهديدات والت�سحيات حتى لكاأنك 
قاب�س على جمرة من نار ومل ُتفلت يدك .. فط�بى لك، ثم ط�بى لك، ثم ط�بى لك، 
فاأنت من الغرباء .. واأنت ممن ُكتب لهم اأجر خم�سني �سهيدًا ال �سهيد واحد .. فقد بداأ 

االإ�سالم غريبًا و�سيع�د غريبًا كما بداأ، فط�بى للغرباء.

ِك فيه اأجُر خم�سنَي �سهيًدا منكم" )1( قال النبي J: "اإِنَّ ِمنمْ وراِئُكم زماُن �سٍب، ِللمُْمَتَم�سِّ

1- �سحيح:  �سحيح الامع )2234 (  عن عبدالل بن م�سع�د

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأقاوم ال�شبهات وال�شهوات واأمت�شك بعقيدتي وديني.

من اليوم .. قررت اأن اأ�شاأل اهلل اليقني والثبات على الدين. 
العمل
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املوت يف الدفاع عن املال 2

ما اأدناأها من نف��س وما اأخ�سها من ت�سرفات اأن يعتدي اأحد على مال اأحد .. اإن راحة 
النف��س واالأج�ساد ال تك�ن اأبدًا باالإعتداء على الغري لك�سب ما تعبت به اأج�سادهم ف 
ك�سبه، وما نزل به عرق البني ف حت�سيله.. اإن االإعتداء على مال الغري �سرقٌة بغري 
والجتمعات،  االإن�سانية  ق�انني  على  ومترد  احلياة،  ق�انني  احرتام  لعدم  واإعالٌن  حق 
وانفالت الأمن النا�س وحرياتهم، واتباع �سريح ل�سريعة الغاب التي ينادي بها ل�س��س 
االأم�ال واالأخالق ف كل زمان ومكان .. واإن ا�ست�سالم �ساحب احلق عن الدفاع عن 
الأولئك  باب  وفتح  �ساحبها،  عليها  ُخلق  التي  والكرامة  الرج�لة  ليثاق  نق�س  حقه 
الل�س��س ليعتدوا عليه مرة اأخرى وثالثة ورابعة، بل ليعتدوا على كل من تطاله اأيديهم.

اإن الدفاع عن الال بالنف�س له اإحدى نتيجتني: اإما اأن ينت�سر الدافع ويطرد العتدي 
ومنزلة  �سهادة  ذلك  ففي  ماله  عن  دفاعه  ف  الرء  ُيقتل  اأن  واإما  الطل�ب،  فيح�سل 

ِرم بها من �سهادة. ِظم بها من منزلة واأَكمْ واأَعمْ

قال النبي J: "من ُقِتَل دوَن ماِلِه فهَ� �سهيٌد " )1(
1- �سحيح:  �سحيح البخاري )2480( ، �سحيح م�سلم )141( ، م�سند اأحمد )31/2( ، �سحيح الرتمذي )1419( ، �سحيح ابن ماجه 

)2109( ، �سحيح اأبي داود )4772( ، �سحيح الن�سائي )4100( عن عبدالل بن عمرو.

ِ اأراأيَت اإن جاَء رجٌل يريُد اأخَذ مايل؟  ِ J فقاَل: يا ر�س�َل اللَّ وجاَء رجٌل اإل ر�س�ِل اللَّ
قاَل: فال ُتعِطِه ماَلَك، قاَل: اأراأيَت اإن قاَتَلني؟ قاَل:قاِتلُه، قاَل: اأراأيَت اإن قَتَلني؟ قاَل: 

اِر" )1( فاأنَت �سهيٌد. قاَل: اأراأيَت اإن َقتلُتُه؟ قاَل:هَ� ف النَّ
2- �سحيح:  �سحيح م�سلم )140( عن اأبي هريرة.

ه بالِل. قال:  رمْ وجاء رجٌل اإل النبيِّ J فقال: الرجُل ياأتيني فرييُد مايل؟ قال: ذكِّ
َيُكنمْ ح�يل  ؟ قال: فا�ستِعنمْ عليه َمن ح�َلك ِمن ال�سلمني. قال: فاإن مل  رمْ كَّ فاإن مل َيذَّ
ي؟ قال:  اأحٌد ِمن ال�سلمني؟ قال: فا�ستِعنمْ عليه بال�سلطاِن. قال: فاإن َناأَى ال�سلطاُن عنِّ

َنَع ماَلك" )1( قاِتلمْ دوَن ماِلك، حتى تك�َن ِمن �سهداِء االآخرِة اأو مَتمْ
3- ح�سن �سحيح:  �سحيح الن�سائي )4092( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )750/7( عن خمارق اأبي قاب��س.
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من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأتقوى ج�شدياً فاإن املوؤمن القوي اأحب اإىل اهلل من املوؤمن 
ال�شعيف.

من اليوم .. قررت اأن اأُح�شن بيتي واأموايل فال اأجعلها عر�شة لل�شرقة. 
العمل
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املوت يف الدفاع عن النف�ض والأر�ض والوطن 3

العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن اأتق�ى ج�سديًا فاإن ال�ؤمن الق�ي اأحب اإل الل من ال�ؤمن ال�سعيف. 
من الي�م.. قررت اأن اأ�ست�سعر اأجر الرابطني والن�د الدافعني عن ال�طن و�سرف االأمة.

وما اأدناأها كذلك من نف��س وما اأخ�سها من ت�سرفات اأن يعتدي اأحد على اأر�س 
اأحد اأو وطنه يريد اأن ي�سلبه ما ُجبلت نف�سه على حبه.. اإن اأعظم ال�سرقات ف 
التاريخ هي �سرقة الباديء واحلريات وما اأحبته القل�ب وتعلقت به من ديانة اأو 
االإن�سانية  على  والتمرد  احلياة،  ق�انني  على  االإعتداء  عني  ه�  هذا  اإن  وطن... 
الأفرادها  الب�سرية  و�سعتها  التي  احلرية  حدود  من  واالنفالت  واحلريات، 
 ،" االآخرين  حرية  تبداأ  عندما  تنتهي  "حريتك  ق�لها:  ف  متمثلة  وجمتمعاتها 
وهي اتباع �سريح ل�سريعة الغاب التي ينادي بها ل�س��س االأخالق ف كل زمان 
ومكان.. واإن ا�ست�سالم �ساحب احلق عن الدفاع عن حقه نق�س ليثاق الرج�لة 
والكرامة التي ُخلق عليها �ساحبها، وفتح باب الأولئك الل�س��س ليعتدوا عليه مرة 

اأخرى وثالثة ورابعة، بل ليعتدوا على كل من تطاله اأيديهم.

اإن الدفاع عن االأر�س وال�طن بالنف�س له اإحدى نتيجتني: اإما اأن ينت�سر الدافع 
ويطرد العتدي فيح�سل الطل�ب، واإما اأن ُيقتل الرء ف دفاعه عن وطنه اأو اأر�سه 

ففي ذلك �سهادة ومنزلة واأعظم بها من منزلة واأكرم بها من �سهادة.

قال النبي J: "من ُقِتَل دوَن ماِلِه َفهَ� �َسهيٌد ومن قتَل دوَن ديِنِه َفهَ� �َسهيٌد ومن قتَل 
دوَن دِمِه َفهَ� �َسهيٌد ومن قتَل دوَن اأَهِلِه َفهَ� �َسهيٌد" )1(

1-   �سحيح: �سحيح الرتمذي )1421( م�سند اأحمد )119/3( ، �سحيح الرتغيب )1411( ، �سحيح اأبي داود )4772( عن �سعيد بن زيد.
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�سوؤال اهلل ال�سهادة ب�سدق 4

اإنها النية التي ي�سبق بها �ساحبها اأحيانًا فاعل اخلري بفعله واإن مل يفعله ه�، يا الل 
ما اأعظم عطايا الل، ياأجر على النية اإن مل يتمكن �ساحبها من فعل الطاعة .. اأي 
ميزان للكرم وف اأي معنى للج�د ميكن اأن نكتب؟!! .. ل�سنا نتحدث عن �سدقة اأو نية 
ل�س�م اأو قيام ليل .. اإننا نتحدث عن �سهادة وت�سحية باأغلى ما منلك وهي الروح .. 
تمْ ورمبا بَكتمْ  لكن اأي روح؟ اإنها تلك الروح التي تاقت وتطلعت وحاولت وبذلت ومتنَّ
الأجل اأن تك�ن ف مقام اأولئك الذين اأنعم الل عليهم مبنزلة ال�سهادة و�سفة ال�سهداء.

اإنه ال�سدق الذي يختزل ويخت�سر ال�سافات.. اإنه ال�سدق ف الدعاء واالإخال�س ف 
االأعلى  الفردو�س  اإل  وتقفز  الذن�ب  ربقة  اأ�سرها من  تفكرّ  الروح  الطلب، علرّ هذه 
مترح من النة حيث �ساءت.. اإنه ال�سدق الذي حدا بخالد بن ال�ليد اأن يق�ل وه� 
على فرا�س ال�ت: " لقد �سهدت مائة زحف اأو زهاءها، وما ف بدن م��سع �سب، اإال 
وفيه �سربة ب�سيف اأو رمية ب�سهم اأو طعنة برمح، وها اأنا ذا اأم�ت على فرا�سي حتف 

اأنفي كما مي�ت البعري فال نامت اأعني البناء"

َهداِء واإنمْ مات على  دٍق، بلَّغه الُل َمناِزَل ال�سُّ هاَدَة ب�سِ قال النبي J: "من �ساأَل ال�سَّ
ِفرا�ِسه"  )1(

1-   �سحيح:  �سحيح م�سلم )1909( ، �سحيح ابن ماجه )2274( ، �سحيح الن�سائي )3162( ، �سحيح ابن حبان )3192( ، �سحيح الامع 
)6276( عن �سهل بن حنيف.
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العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن اأ�ساأل الل ال�سهادة ب�سدق واأن يبلغني منازل ال�سهداء. 

من الي�م.. قررت اأن اأخدم اأمتي مبا اأ�ستطيعه وال اأنتظر ال�ت �سهيدًا ف العركة فهذا 
لع عليه اأحدًا من العالني. قدر الل الذي مل ُيطمْ

 J ُّبي ا كاَنت غزوٌة غنَم النَّ اإنه ال�سدق الذي حدا باأعرابي اآمن بالنبي وهاجر معه، فلمَّ
ا جاَء دفع�ُه اإليِه،  َرُهم، فلمَّ �سبًيا، فق�سَم وق�سَم َلُه، فاأعطى ما ق�سَم َلُه، َوكاَن يرعى َظهمْ
بيِّ J، فقاَل:  ِبِه اإل النَّ بيُّ J، فاأخَذُه فجاَء  فقاَل: ما هذا؟ قال�ا: َق�سٌم َق�سَمُه َلَك النَّ
اإل  اأرمى  اأن  على  بعُتَك  اتَّ ي  وَلِكنِّ بعُتَك،  اتَّ عَلى هذا  ما  قاَل:  َلَك،  َق�سمُتُه  قاَل:  ما هذا؟ 
َ َي�سدقَك،  َة، فقاَل: اإن َت�سدِق اللَّ ٍم - فاأم�َت فاأدخَل النَّ هُهنا - واأ�ساَر اإل َحلِقِه ب�َسهمْ
ٌم حيُث اأ�ساَر،  بيُّ ُيحمُل َقد اأ�ساَبُه �َسهمْ ، فاأُتَي ِبِه النَّ فلِبث�ا قلياًل ثمَّ َنَه�س�ا ف قتاِل العدوِّ
ته، ثمَّ  بيُّ ف جبَّ َنُه النَّ َ ف�سدَقُه، ثمَّ كفَّ بيُّ J: اأَهَ� هَ�؟ قال�ا: نَعم، قاَل: �سدَق اللَّ فقاَل النَّ
َمُه ف�سلَّى عَليِه، َفكاَن فيما َظَهَر من �سالِتِه: اللَّهمَّ هذا عبُدَك خرَج ُمهاِجًرا ف �سبيِلَك  قدَّ

فُقتَل �َسهيًدا اأَنا �َسهيٌد على ذِلَك" )1(      
1-   �سحيح:  �سحيح الن�سائي )1952( ، �سحيح الامع )1415( ، �سحيح الرتغيب )1336( عن �سداد بن الهاد الليثي.

ق�سة
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كلمة حق عند اإمام جائر 5

َجاِئٍر  اإماٍم  اإل  قام  ورجٌل  ِلِب،  الُطَّ ِد  َعبمْ ُن  بمْ َزُة  َحممْ َهَداِء  ال�سُّ ُد  "�َسيِّ  :J النبي  قال 
فاأمَرُه وَنهاُه، َفَقَتلُه"  )1(

1- �سحيح:  �سحيح الرتغيب )2308( ، �سحيح الامع )3675( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )374( ، الامع ال�سغري )4747( عن جابر بن 
عبدالل.

مع  جبري  بن  �سعيد  التابعي  ق�سة  القام  هذا  ف  ق�سته  عجائب  تروى  من  خري  من  اإن 
احلجاج الذي كان برغم ما له من م�اقف ف الفت�حات غري اأنه كان جبارًا طاغية ال يت�رع 

ف الدماء وال�ر بالنا�س.
فقال  التلم�س  فخرج  علي،  اأدخل�ه  قال:  عليه  ليدخل  جبري  بن  ب�سعيد  احلجاج  اأمر  لا 

ل�سعيد: اأ�ست�دعك الل واأقراأ عليك ال�سالم
فلما دخل �سعيد بن جبري على احلجاج قال له: ما ا�سمك؟ قال: �سعيد بن جبري.

قال: اأنت �سقي بن ك�سري.. قال: بل اأمي كانت اأعلم با�سمي منك. 
قال: �سقيت اأنت و�سقيت اأمك.. قال: الغيب يعلمه غريك.

قال: الأبدلنك بالدنيا نارًا تلظى.. قال: ل� علمت اأن ذلك بيدك التخذتك اإلًها.
ثم دعا احلجاج بالع�د والناي فلما �سرب بالع�د ونفخ ف الناي بكى.. فقال: احلجاج ما 

يبكيك ه� الله�؟
قال: بل ه� احلزن اأما النفخ فذكرن ي�م نفخ ال�س�ر، واأما الع�د ف�سجرة قطعت من غري 

حق، واأما االأوتار فاأمعاء �ساة يبعث بها معك ي�م القيامة.
فقال: احلجاج ويلك يا �سعيد.. قال: ال�يل لن زحزح عن النة واأدخل النار.

قال: اخرت اأي قتلة تريد اأن اأقتلك؟ قال: اخرت لنف�سك يا حجاج ف�الل ما تقتلني قتلة اإال 
قتلتك قتلة ف االآخرة؟

قال: فرتيد اأن اأعف�ا عنك؟ قال: اإن كان العف� فمن الل، واأما اأنت فال براءة لك وال عذر؟
قال: اذهب�ا به فاقتل�ه.

ق�سة
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فلما خرج من الباب �سحك فاأخب احلجاج بذلك فاأمر برده.. فقال: ما اأ�سحكك؟ قال: 
عجبت من جراأتك على الل، وحلمه عنك، فاأمر بالنطع فب�سط.

فقال: اقتل�ه .. فقال: {وجهت وجهي للذي فطر ال�سماوات واالأر�س}.
قال: �سدوا به لغري القبلة .. قال: {فاأينما ت�ل�ا فثم وجه الل}.

قال: �سع�ا راأ�سه على االأر�س ..  قال: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم}.
عبده  حممًدا  واأن  له  �سريك  ال  وحده  الل  اإال  اإله  ال  اأن  اأ�سهد  اإن  قال:   .. اذبح�ه  قال: 

ور�س�له، خذها مني حتى تلقان ي�م القيامة.
ثم دعا �سعيد الل فقال: اللهم ال ت�سلطه على اأحد يقتله بعدي فذبح على النطع. ومل ي�سلط 

احلجاج بعدها على اأحد بف�سل دعاء �سعيد )1(

1- �سري اأعالم النبالء.

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأ�شاأل اهلل ال�شهادة ب�شدق واأن يبلغني اهلل منازل ال�شهداء.

العلماء  اإل بعد مراجعة  واأن ل ي�شدر مني عمل  واأقوالهم  العلم  اأرجع لأهل  اأن  قررت 
الربانيني واأهل الفتوى.  

العمل

فلتحذر عزيزي القاريء من خلط االأوراق وتقدير الفهم ف م��س�ع اخلروج على ويل االأمر 
العتب ف بالد ال�سلمني التي يق�م النا�س فيها مب�ساحلهم وتقام فيها ال�سالة ويعمُّ فيها 
نة بل يرتتب عليها �سفٌك للدماء وتخريب للبالد، واأرج� اأن ترجع  االأمن، فلي�ست ال�ساألة بالهيِّ
اأهل  بالتق�ى وال�سالح فهم  االأمة  الذين �سهدت لهم  الربانيني  العلم  ال�ساألة الأهل  ف هذه 
احلل والعقد وهم اأول النا�س ب�زن االأم�ر واإي�ساحها للنا�س .. ولي�س هذا الكتاب كتاَب فقه 
وال ي�سلح لتف�سيل هكذا م�ساألة فيه، فلرُيجع اإل اأهل العلم.. ووفقك الل ف دنياك واآخرتك.

تنبيه
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ميتات فيها �سدة ومعاناة 6

وه�  تنفد غرائبه،  وال  تنق�سي عجائبه  ال  الذي  الربان  والكرم  االإلهي  الف�سل  اإنه 
اأمتي قليل" .. �سلى عليك  "اإذًا �سهداء  ف�سل ح�سري الأمة النبي جتدها ف ق�له: 
الل يا ر�س�ل الل ما اأ�سد حر�سك على اأمتك اأن يك�ن لها ف�سل ومزية باأن يك�ن منها 

�سهداء مل يطاأوا باأقدامهم ميادين القتال ومل ي�سهدوا ب�ارق ال�سي�ف. 
اإن اأجل الل حمت�م ومكت�ب، ولن مت�ت نف�س حتى ت�ست�ف رزقها ووقتها ف الدنيا.. 
وتعددت االأ�سباب وال�ت واحد.. غري اأن اأولئك الذين كتب الل عليهم ميتات فيها 
�سدة ومعاناة ونهايات ماأ�ساوية اأكرمهم الل باأن كتب لهم منازل ال�سهداء ف االآخرة 
اأنهم �سهداء عند الل عز  حتى واإن �سبقهم �سهداء العارك بالف�سل والنزلة، غري 

وجل ُيعَط�ن من جن�س اأجر ال�سهداء وال جتري عليهم اأحكامهم ف الدنيا.

�سبيِل  ف  ُقِتَل  َمن   ، ِ اللَّ ر�س�َل  يا  قال�ا:  فيُكم؟  هيَد  ال�سَّ وَن  تعدُّ "ما   :J النبي  قال 
؟ قاَل:  ِ تي اإًذا لقليٌل، قال�ا: فَمن هم يا ر�س�َل اللَّ ِ َفهَ� �َسهيٌد، قاَل: اإنَّ �ُسَهداَء اأمَّ اللَّ
ِ َفهَ� �َسهيٌد، وَمن ماَت ف  ِ َفهَ� �َسهيٌد، ومن ماَت ف �سبيِل اللَّ َمن ُقِتَل ف �سبيِل اللَّ
بُن   ِ �َسهيٌد، وف روايٍة قاَل عبيُد اللَّ َفهَ�  الَبطِن  �َسهيٌد، وَمن ماَت ف  َفهَ�  اع�ِن  الطَّ

ُه زاَد ف هذا احلديِث ومن غِرَق َفهَ� �َسهيٌد" )1( ِمق�سٍم: اأ�سهُد على اأخيَك اأنَّ

1- �سحيح:  �سحيح م�سلم )1915( ، �سحيح ابن ماجه )2280( ، �سحيح ابن حبان )3186( ، �سحيح الرتغيب )1394( ، �سحيح الامع 
)5602( عن اأبي هريرة.

َهداُء خم�سٌة: اَلطع�ُن، واَلبط�ُن، والَغريُق، و�ساحُب الهدِم، وال�سهيُد  وقال J: "ال�سُّ
ف �سبيِل الِل"  )1(

2- �سحيح:  �سحيح البخاري )652( ، �سحيح م�سلم )1914( ، �سحيح الرتمذي )1063( ، �سحيح الامع )3741( عن اأبي هريرة.

: الطع�ُن �َسهيٌد، والبط�ُن  ِ عزَّ وجلَّ هادُة �سبٌع �س�ى القتِل ف �سبيِل اللَّ وقال J:"ال�سَّ
�َسهيٌد، والغريُق �َسهيٌد، و�ساحُب المْهدِم �َسهيٌد، و�ساحُب ذاِت اَلنِب �َسهيٌد، و�ساحُب 

ٍع �َسهيدٌة" )1( احلرِق �َسهيٌد، والراأُة مت�ُت بُجممْ
3- �سحيح:  �سحيح الن�سائي )1845( ، �سحيح اأبي داود )3111( ، �سحيح الامع )3739( عن جابر بن عتيك.



77

خطوات نحو امللك
د؟

سهي
ر �

اأج
ب 

ك�س
ف ت

كي
�ض

خلام
ل ا

ف�س
ال

فاملطعوُن

الذي مي�ت ف وباء عام كالطاع�ن اأو انفل�نزا الطي�ر واخلنازير اأو الك�رونا ... وغريها.
1

واملبطوُن

االأمعاء  و�سرطان  البطن  وانتفاخ  كالك�لريا  البطن  ف  مر�س  اأو  اآالم  ب�سبب  مي�ت  الذي 
و�سرطان الكبد والبنكريا�س والف�سل الكل�ي وتليف الكبد ... وغريه. لا ف هذه االأمرا�س 

من العذاب واالآالم الذي يعانيها ي�ساحبها.

2

والغريُق

الذي مي�ت غرقًا ف الاء اأو البحر الختناقه.
3

و�ساحُب الهدم

الذي ُيهدم عليه البيت اأو ال�سقف كالذين مي�ت�ن حتت الق�سف، اأو خللل ف االإن�ساء، اأو 
ب�سبب الزالزل، وقد اأدخل بع�س اأهل العلم فيهم اليت ف حادث �سيارة  )1(

1- فتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء  ، الزء 8، ال�سفحة 375 .

4

قال ابن التني: هذه كلها ميتات فيها �سدة تف�سل الل على اأمة حممد J باأن جعلها متحي�سًا 
لذن�بهم وزيادة ف اأج�رهم يبلغهم بها مراتب ال�سهداء /فتح الباري/

قال ابن التني: هذه كلها ميتات فيها �سدة تف�سل الل على اأمة حممد J باأن جعلها متحي�سًا 
لذن�بهم وزيادة ف اأج�رهم يبلغهم بها مراتب ال�سهداء /فتح الباري/

قال الن�وي: قال العلماء: واإمنا كانت هذه ال�تات �سهادة يتف�سل الل تعال ب�سبب �سدتها 
وكرثة األها /�سرح م�سلم/
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العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن اأ�ساأل الل ح�سن اخلامتة مهما كان �سكل اليتة. 

من الي�م.. قررت اأن اأ�ساأل الل منازل ال�سهداء واأجرهم ب�سدق.

وه� مر�س يقال له ال�س��سة )1(

1- فتح الباري.

و�ساحُب ذاِت اجلنِب 5

و�ساحُب احلرِق

الذي مي�ت حرقًا، وفيه من االأمل العظيم ما فيه.
6

واملراأُة متوُت بُجمٍع
قيل هي التي مي�ت ولدها ف بطنها ثم مت�ت ب�سبب ذلك   )1(

1- فتح الباري.

7
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اأحاديث ل ت�سح 

• ِتي عند َف�ساِد اأُمِتي، فَلُه اأجُر مائِة �َسهيٍد"   )1(	 َك ِب�سنَّ ق�له J: َمنمْ مَت�سَّ

• ق�له J ف ال�ؤذن: "يكتُب له ف كلِّ ي�ٍم مثُل اأجِر مائٍة وخم�سني �سهيًدا، ومثُل اأجِر احلاجِّ 	
اأجِر  ومثُل  هاَر،  النَّ ائِم  ال�سَّ اللَّيَل،  القائِم  اأجِر  ومثُل  والفقِه،  القراآِن،  وجامِع  والعتمِر، 
ياأمُر بالعروِف، وينَهى عن النكِر، ومثُل  كاِة الفرو�سِة، ومثُل من  ل�اِت الكت�بِة، والزَّ ال�سَّ

حِم"  )2( اأجِر �سلِة الرَّ

• َة على الن�ساِء، والهاَد على الرجاِل، فَمن �سب 	 َ ق�له J: "اإنَّ الَل تبارك وتعال كتب الَغريمْ
ُل اأجِر ال�سهيِد"  )3( منهن كان لها ِمثمْ

• َر ف �سَفٍر، وال 	 َحى، و�ساَم ثالثَة اأياٍم من ال�سهِر، ومل يرتِك الِ�تمْ ق�له J: "من �سلَّى ال�سُّ
ٍر، ُكتَب لُه اأجُر �سهيٍد"  )4( َح�سَ

ا ُم�سلٌم َدعا  اِلِنَي}: "اأميُّ ُت من الظَّ َحاَنَك اإِنِّ ُكنمْ َت �ُسبمْ ق�له J ف َق�ِله َتعال {ال اإَِلَه اإِالَّ اأنمْ
ِه ذِلَك اأُعِطَي اأجَر �َسهيٍد واإنمْ َبِراأَ َبِراأَ وقدمْ ُغِفَر لُه َجميُع  ًة  فَماَت ف َمَر�سِ ه اأربعنَي َمرَّ ِبها ف َمَر�سِ

ُذُن�ِبِه"  )5(

1- �سعيف جدًا:  �سعيف الرتغيب )30( ، ال�سل�سة ال�سعيفة )327(
2- م��س�ع : م��س�عات ابن ال�زي )371/2(

3- منكر:  ال�سل�سلة ال�سعيفة )813( ، �سعيف الامع )1626(
4- منكر:  ال�سل�سلة ال�سعيفة ) 6728( ، �سعيف الرتغيب )338( 

5- �سعيف جدًا:  �سعيف الرتغيب )2032(
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ق�سية للنقا�ض

هل كل من مات بهدم اأو غرق اأو امراأة بُجمع اأو قتال ف معركة يلزم اأن يك�ن �سهيدًا؟؟؟؟

حها ال�سبكي عندما �سئل عن ال�سهادة وحقيقتها فقال: "اإنها  اإن لنيل اأجر ال�سهادة �سروطًا و�سرّ
ال�سب  ال�سروط:  هذه  من  ونتيجة.  و�سرط  �سبب  لها  ال�ت  عند  للعبد  حت�سل  �سريفة  حالة 
اأن مي�ت  ين وغ�سب حق�ق النا�س. ومن ال�انع كذلك:  واالحت�ساب وعدم ال�انع كالغل�ل والدَّ
ب�سبب مع�سية كمن دخل داًرا لي�سرق فانهدم عليه الدار فال يقال له �سهيد، واإن مات بالهدم. 

وكذلك اليتة بالطلق احلامل من الزنا"  )1(

1- فتاوى ال�سبكي )126/4(

�سهيًدا؟  مات  فهل  فغرق  للتجارة  البحر  ركب  رجل  تيمية عن  ابن  االإ�سالم  �سيخ  و�سئل 
فاأجاب: "نعم مات �سهيًدا اإذا مل يكن عا�سيًّا برك�به" )1(

1- جمم�ع الفتاوى )293/24(
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5

4

2

ملخ�ص ف�سل: )كيف تك�سب اأجر �سهيد
الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

قال النبي J: "من ُقِتَل دوَن ماِلِه َفهَ� �َسهيٌد ومن 
قتَل دوَن ديِنِه َفهَ� �َسهيٌد ومن قتَل دوَن دِمِه َفهَ� �َسهيٌد 

ومن قتَل دوَن اأَهِلِه َفهَ� �َسهيٌد"

ال�ت ف الدفاع 
عن النف�س واالأر�س 

وال�طن
3

دٍق، بلَّغه الُل  هاَدَة ب�سِ قال النبي J: "من �ساأَل ال�سَّ
َهداِء، واإنمْ مات على ِفرا�ِسه" َمناِزَل ال�سُّ

ِلِب،  ِد الُطَّ ُن َعبمْ َزُة بمْ َهَداِء َحممْ ُد ال�سُّ قال النبي J: "�َسيِّ
ورجٌل قام اإل اإماٍم َجاِئٍر فاأمَرُه وَنهاُه، َفَقَتلُه"

هادَة. قال�ا: القتُل ف  وَن ال�سَّ قال النبي J: "ما تعدُّ
هادُة �سبٌع  : ال�سَّ ِ . قاَل ر�س�ُل اللَّ ِ عزَّ وجلَّ �سبيِل اللَّ
ِ عزَّ وجلَّ الطع�ُن �َسهيٌد  �س�ى القتِل ف �سبيِل اللَّ

والبط�ُن �َسهيٌد والغريُق �َسهيٌد و�ساحُب المْهدِم �َسهيٌد 
و�ساحُب ذاِت النِب �َسهيٌد و�ساحُب احلرِق �َسهيٌد 

والراأُة مت�ُت بجمٍع �َسهيدٌة"

�س�ؤال الل ال�سهادة 
ب�سدق

كلمة حق عند اإمام 
جائر

ميتات فيها �سدة 
ومعاناة 6

ِك  قال النبي J: "اإِنَّ ِمنمْ وراِئُكم زماُن �سٍب، ِللمُْمَتَم�سِّ
فيه اأجُر خم�سنَي �سهيًدا منكم" ال�سب ف زمن الفنت 1

قال النبي J: "من ُقِتَل دوَن ماِلِه فهَ� �سهيٌد" ال�ت ف الدفاع عن 
الال





الف�صل ال�صاد�س

كيف تك�سب اأجر ال�سائم 
القائم؟
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ها ف �سلَّم الدرجات فلن جتد مثل ال�سيام  مهما قراأت ف ت�سابه العبادات والف�سائل وُعل�ِّ
ومالئكة  االأقالم  تت�سابق  وهنالك  مزجًا،  بالتق�ى  ومُتزج  النف��س  ُت�سقل  هنالك   .. والقيام 
اليمني ف كتابة احل�سنات .. هما ب�ساعة العباد والزهاد من قدمي وحديث اإذا اأراد اأحدهم اأن 

َيَطاأَ بقدميه جنة الدنيا وجنة االآخرة.

ولو اأنك واظبت على ال�سيام وحده اأو قيام الليل وحده لكان لك من الف�سل واالأجر ما ال 
لت اأجر  ه اإال الل، فكيف مبن يق�سي نهاره �سائمًا وليله قائمًا؟! بل كيف ل� ح�سرّ ه وال حدرّ يعلم عدرّ

ال�سائم النهار القائم الليل معًا وبدون �سيام وال قيام؟!

ثك عنه، تاأمل الدول اأدناه وما اأعدَّ الل لل�سائم وللقائم من االأج�ر  َر ما اأُحدِّ حتى تعلم َقدمْ
والف�سل، وكم بينهما من الت�سابه .. وتخيل ل� جمعت تلك االأج�ر كلها من غري �سيام وال قيام!!

َياُم  ال�سرّ ُكُم  َعَليمْ ُكِتَب  ءاَمُن�امْ  الَِّذيَن  {ياأَيَُّها 
ِلُكممْ َلَعلَُّكممْ َتتَُّق�َن}  َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقبمْ

)البقرة 183(

َماآ  اآِخِذيَن   * َوُعُي�ٍن  اٍت  َجنرّ ِف  ُترِّقنَي  المْ {اإِنرّ 
 * �ِسِننَي  حُممْ َذِلَك  َل  َقبمْ َكاُن�امْ  ُهممْ  اإِنرّ ُهممْ  َربرّ اآَتاُهممْ 
َجُع�َن} )الذاريات  ِل َما َيهمْ ن اللرّيمْ َكاُن�امْ َقِلياًل مرّ

)17-15
َ�ُم  َواأَقمْ ًئا  َوطمْ �َسُدرّ  اأَ ِهَي  ِل  الَلرّيمْ َنا�ِسَئَة  {اإَِنرّ 

ِقياًل})الزمل 6(

ي�ساعف،  اآدم  ابن  عمل  "كل   :J النبي  قال 
�سعف،  �سبعمائة  اإل  اأمثالها  بع�سر  احل�سنة 
واأنا  يل  فاإنه  ال�س�م،  اإال  وجل:  عز  الل  قال 

اأجزي به" 

ُهممْ  َرَبرّ ُع�َن  َيدمْ اِجِع  َ�سَ المْ َعِن  ُجُن�ُبُهممْ  {َتَتَجاَفى 
َفاَل   * ُينِفُق�َن  َناُهممْ  َرَزقمْ ا  َومِمَرّ َوَطَمعًا  فًا  َخ�مْ
َجَزاء  نُيٍ  عمْ اأَ ِة  ُقَررّ ن  ِمرّ َلُهم  ِفَي  اأُخمْ ا  َمرّ �ٌس  َنفمْ َلُم  َتعمْ

َمُل�َن} )ال�سجدة 16- 17( ا َكاُن�ا َيعمْ مِبَ

2- اأعدَّ اهلل لهم اأجورًا ل يعلمها اإل هو2- اأعدَّ اهلل لهم اأجورًا ل يعلمها اإل هو

1- طريق للتقوى والإخبات والإخال�ض1- طريق للتقوى والإخبات والإخال�ض
اأجر قيام الليل وف�سلهاأجر ال�سيام وف�سله +
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قال النبي J: "لل�سائم فرحتان: فرحة عند 
ِفطره، وفرحة عند لقاء ربه"

عند  اأطيب  )فمه(  فيه  "وخلل�ف   :J وقال 
الل من ريح ال�سك"

َجُع�َن}  َيهمْ َما  ِل  اللرّيمْ من  َقِلياًل  {َكاُن�امْ 
)الذاريات17(

َم الرجل عبد الل، ل� كان  قال النبي J: "ِنعمْ
ي�سلي من الليل" 

َذُر  ِل �َساِجًدا َوَقاِئًما َيحمْ نمْ ُهَ� َقاِنٌت اآَناَء الَلرّيمْ {اأََمرّ
َتِ�ي اَلرِّذيَن  ِه ُقلمْ َهلمْ َي�سمْ َمَة َرِبرّ ُج� َرحمْ آِخَرَة َوَيرمْ االمْ
اأُوُل�  ُر  َيَتَذَكرّ ا  َ اإِمَنرّ َلُم�َن  َيعمْ اَل  َواَلرِّذيَن  َلُم�َن  َيعمْ

َباِب} )الزمر 9 ( أَلمْ االمْ

وماله  اأهله  ف  الرجل  "فتنة   :J النبي  قال 
وجاره تكفرها ال�سالة وال�سيام وال�سدقة"

َحاِر} )اآل عمران 17( أَ�سمْ ِفِريَن ِباالمْ َتغمْ ُ�سمْ {َوالمْ
فاإنه  الليل،  بقيام  "عليكم   :J النبي  قال 
داأب ال�ساحلني قبلكم، وقربة اإل الل تعال، 

ومنهاة عن االإثم، وتكفري لل�سيئات"

6- تكفري اخلطيئات 

قال النبي J: "عليك بال�سيام فاإنه ال عدل 
له"

قال النبي J: "عليكم بقيام الليل، فاإنه داأب 
ال�ساحلني قبلكم وقربة اإل الل تعال"

الفري�سة:  بعد  ال�سالة  "واأف�سل   :J وقال 
�سالة الليل"

5- اأف�سل ال�سالة بعد الفري�سة5- اأف�سل العبادات ول عدل له

ُهًدى  اآُن  ُقرمْ المْ ِفيِه  اأُنِزَل  الَِّذي  اَن  َرَم�سَ ُر  {�َسهمْ
َقاِن َفَمنمْ �َسِهَد  ُفرمْ ُهَدى َوالمْ َناٍت ِمنمْ المْ ا�ِس َوَبيِّ ِللنَّ
ومْ َعَلى  ُه َوَمنمْ َكاَن َمِري�سًا اأَ ممْ َر َفلمَْي�سُ همْ ُكممْ ال�سَّ ِمنمْ
َر  ُي�سمْ ُ ِبُكممْ المْ اٍم اأَُخَر ُيِريُد اللَّ ٌة ِمنمْ اأَيَّ �َسَفٍر َفِعدَّ
وا  ُ َوِلُتَكبِّ َة  ِعدَّ المْ ِمُل�ا  َوِلُتكمْ َر  ُع�سمْ المْ ِبُكممْ  ُيِريُد  َوال 
ُكُروَن})البقرة  َت�سمْ َوَلَعلَُّكممْ  َماَهَداُكممْ  َعَلى   َ اللَّ

)185

عن عائ�سة قالت: كان النبي J يق�م من الليل 
حتى تتفطر قدماه، فقلت له: مل ت�سنع هذا يا 
ر�س�ل الل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 

تاأخر؟ قال: "اأفال اأك�ن عبدا �سك�رًا " 

4- فيه �سكر هلل4- فيه �سكر هلل

6- تكفري اخلطيئات 

3- مدحهم اهلل3- مدحهم اهلل
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قال النبي J: "ثالثة ال ُتردُّ دع�تهم: ال�سائم 
حتى يفطر، واالإمام العادل، ودع�ة الظل�م "

له  يقال  بابًا  النة  ف  "اإن   :J النبي  قال 
ال  القيامة  ي�م  ال�سائم�ن  منه  يدخل  الريان، 

يدخل منه اأحد غريهم"

ي�سفعان  والقراآن  "ال�سيام   :J النبي  قال 
للعبد ي�م القيامة"

طعامه  "يدع  القد�سي:  احلديث  ف  الل  قال 
و�سرابه من اأجلي"

اإمياًنا  رم�سان  �سام  J:"من  النبي  قال 
واحت�ساًبا ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه "

املجموع: اأجر ال�سيام + اأجر القيام = ؟؟؟؟؟

قال النبي J:"اإن ف الليل ل�ساعة، ال ي�افقها 
اأمر  من  خريًا  تعال  الل  ي�ساأل  م�سلم  رجل 
الدنيا واالآخرة، اإال اأعطاه اإياه، وذلك كل ليلة" 

ال�سالم،  اأف�س�ا  النا�س:  J:"اأيها  النبي  قال 
نيام،  والنا�س  بالليل  و�سل�ا  الطعام،  واأطعم�ا 

تدخل�ا النة ب�سالم"

ي�سفعان  والقراآن  "ال�سيام   :J النبي  قال 
للعبد ي�م القيامة"

َفُه  ِن�سمْ َقِلياًل.  اإِاَلرّ  َل  الَلرّيمْ ُقِم  ُل.  ِمرّ َُزرّ المْ َها  اأَُيرّ {َيا 
اآَن  ُقرمْ المْ ِل  َوَرِترّ ِه  َعَليمْ ِزدمْ  اأَومْ  َقِلياًل.  ُه  ِمنمْ انُق�سمْ  اأَِو 

ِتياًل} )الزمل 4-1( َترمْ

رجل  رجلني:  من  ربَُّنا  J:"عِجَب  النبي  قال 
ِه واأهِلِه اإل  اِفِه من بنِي ِحبِّ ثاَر عن ِوَطاِئِه وحِلَ
�سالِتِه فيق�ُل الُل جلَّ وَعاَل: انظروا اإل عبدي 
ِه واأهِلِه اإل  ثاَر من فرا�ِسِه وِوَطاِئِه من بنِي ِحبِّ

ا عندي" �سالِتِه رغبًة فيما عندي و�سفقًة ممَّ

اإمياًنا  رم�سان  قام  J:"من  النبي  قال 
واحت�ساًبا ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه "

9- دعاوؤه م�ستجاب

7- باب للجنة

8- ي�سفع يوم القيامة ل�ساحبه

6- َيْعَجُب اهلل منه ويباهي به املالئكة

10- يف رم�سان يغفر ما تقدم من الذنب 

9- دعاوؤه م�ستجاب

7- باب للجنة

8- ي�سفع ل�ساحبه بقراءته للقراآن

6- َيْعَجُب اهلل منه ويباهي به املالئكة

10- يف رم�سان يغفر ما تقدم من الذنب 
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الليل  ي�ستيقظ ف ج�ف  اأن  يثقل عليه  النا�س  بع�سًا من  فاإن  اأج�ر وف�سائل،  اأعاله من  ُذِكر  ومع كل ما 
لي�سلي بني يدي ربه، ومن النا�س من يثقل عليه ال�س�م حلرٍّ اأو عمل اأو مر�س اأو .. اأو..

األ اأدلك على ما تك�شب به تلك احل�شنات العظيمة واملنازل العالية؟ )1( 

1- ال يغني �سيء عن �سيء، فلل�سيام والقيام ف�سائلهما واأثرهما على تربية النف�س وجماهدتها و�سحة ال�سد ... 
وغريها، غري اأن احلديث هنا عن اأعمال تك�سب بها اأجر ال�سائم القائم.

األ اأتب اأن ت�سل على اأجر �سائٍم للنهار + اأجر قائٍم لليل؟

األ تود اأن ُيكتب لك اأجر ال�سائم القائم من غري اأن تكابد ما يكابده ال�سّوام والقّوام؟

اأربعة اأعمال، اإن فعلَت اأية واحد منها كتب اهلل لك اأجر ال�سائم القائم.
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ح�سن اخللق  1

بها لغريه!! ..  ال يكاد ينق�سي عجبي من ح�سن اخللق كم رتَّب الل له من اأج�ر مل يرتِّ
ه لي�س فقط عبادات ج�سدية ومالية، اأو اعتقاد ف العقل والنان فقط  رمْ ف ديننا جتدمْ َتَفكَّ
.. فاإل جنب تلك العبادات والعقائد هنالك معامالت بني النا�س ت�سكل الثلث الثالث من 

االإ�سالم كمنهج متكامل للحياة ال تتجزاأ عنها.
يعجبك  ما  النا�س  والتعامل مع  لديه من ح�سن اخللق  ال�سلمني من  اإنك جتد من غري 
القائم  لينال ذلكم االأجر )ث�اب  الثان  ال�سرط  اأنه ال ميلك  لتقتدي به، غري  ويدفعك 
ال�سائم(: اإنه االإميان .. لقد بداأ النبي J حديثه بق�له: )اإن ال�ؤمن(، الأنه ال ُيت�س�ر 
ام النهار فاإنه فقط  َّ� اإميان من غري ح�سن خلق .. حتى واإن مل يكن من رهبان الليل و�سُ

بح�سن خلقه يدرك منازلهم ويناف�سهم ف مقاعدهم فط�بى لهم.
ومن ح�سن اخللق: اأن يك�ن الرء كثري احلياء، قليل االأذى، كثري ال�سالح، �سدوق الل�سان، 
قليل الكالم، كثري العمل، قليل الزلل، قليل الف�س�ل، برًا و�س�اًل، وق�رًا، �سب�رًا، �سك�رًا، 
را�سيًا، حليمًا، رفيقًا، عفيفًا، �سفيقًا، ال لعانًا وال �سبابًا، وال منامًا وال مغتابًا، وال عج�اًل 

وال حق�دًا وال بخياًل، وال ح�س�دًا، ب�سا�سًا ه�سا�سًا.

َهاِر"  )1( اِئِم النَّ ِل �سَ ِن ُخُلِقِه َدَرَجاِت َقاِئِم اللَّيمْ ِرُك ِبُح�سمْ ُ�ؤمِْمَن َلُيدمْ قال النبي J: "اإِنَّ المْ

1-�سحيح: �سحيح اأبي داود )4798( �سحيح الرتغيب )2643( ، �سحيح الامع )1620( ، �سحيح ابن حبان ) 5151( عن عائ�سة

من اليوم:

ال�شغري  واأرحم  الكبري  ر  اأَُوقِّ واأن  واملروءة  بالكرم  اأحتلى  اأن  قررت  اليوم..  من 
فهي من ح�شن اخللق.

الفقري  واأُ�شاعد  املحتاج  عن  واأعفو  الكالم  واأُلني  ال�شالم  اأطرح  اأن  قررت  اليوم..  من 
والأعمى فهي من ح�شن اخللق. 

العمل
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ال�سعي على الأرملة وامل�سكني  2

مهما تكن الراأة �سلبة ق�ية ُتخفي م�ساعرها وتتحكم ف عاطفتها فاإنها تبقى �سعيفة 
: الراأة والطفل.. لذا كان  ... هكذا �سماها النبي J وو�سى بها ي�م و�سى بال�سعيَفنيمْ
فاإذا  الدهر وحتديات احلياة،  ن�ائب  اإليه ويكفيها  ُكُن  وَت�سمْ بدَّ لها من زوج يحميها  ال 
غاب هذا الزوج وحِلقه القدر الحت�م، اأ�سبحت تلك الراأة خاوية فاقدة لذلك ال�سند 
ف  الرجال  تزاحم  اأن  لها  اأنرّى   .. قبل  ذي  من  اأ�سعف  فاأ�سحت  وال�سدي  العاطفي 
جتارتهم والباعة ف متاجرهم، فف�ق ما اأ�سابها من فراغ بفقد الزوج فهي حتمل َهمَّ 

ُم�ا وفقدوا اأباهم ومن كان ُيعيلهم. اإ�سباع بط�ن اأطفاٍل ُيتِّ

لذلك.. والأن االإ�سالم مل ياأت فقط بطق��س وعبادات، بل جاء بكٍلرّ متكامل ُيقيم 
الجتمع االإ�سالمي وُيكافل بني اأفراده .. كان الذي ي�سعى على خدمة االأرامل وال�ساكني 
�س�ؤال  ويكفيهم  �سلبهم  وُيقيم  رغباتهم  ويلبي  فقرهم،  وي�سدَّ  حاجياتهم،  ن  ُياأمِّ باأن 

النا�س ويق�م مقام االأب واإن مل يكن اأبًا لهم – كان له ث�اب ال�سائم القائم.

َل  َقاِئِم اللَّيمْ ِ اأَو المْ َُجاِهِد ِف �َسِبيِل اللَّ ِكنِي َكالمْ ِ�سمْ َمَلِة َوالمْ اِعي َعَلى االأَرمْ َقاَل النبي J: "ال�سَّ
َهاَر"   )1( اِئِم النَّ ال�سَّ

1- �سحيح: البخاري )5353( ، وم�سلم )2982( ، �سحيح الن�سائي )2576 ( ، �سحيح ابن ماجه ) 1753 ( ، �سحيح ابن حبان )6043( ، 
�سحيح الرتغيب )2546( عن اأبي هريرة.
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من اليوم:

حاجاتها  على  فاأعينها  حمتاجة  اأرملة  عن  اأبحث  اأن  قررت  اليوم..  من 
ومعامالتها ولو مرة يف ال�شهر.

من اليوم.. قررت اأن اأ�شد حاجة عائلة م�شكينة ولو مرة يف ال�شهر اأ�شرتي لهم حاجاتهم 
واأ�شد فقرهم واأفرح �شغارهم.

العمل

قال طلحة بن عبد الل: خرج عمر بن اخلطاب ليلة ف �س�اد الليل فتبعُته فدخل بيتًا، فلما 
اأ�سبحُت ذهبُت اإل ذلك البيت فاإذا عج�ٌز عمياء مقعدة فقلت لها: ما بال هذا الرجل 
ياأتيِك، فقالت: اإنه يتعاهدن مدة كذا وكذا ياأتيني مبا ي�سلحني ويخرج عني االأذى )اأي 

االأو�ساخ(، فقلت لنف�سي: ثكلتك اأمك يا طلحة اأعرثات عمر تتبع؟؟!!

ق�سة
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املحافظة على اآداب اجلمعة 3

العمل

من اليوم:

مبكرًا  االأذان  قبل  واأذهب  المعة  غ�سل  جمعة  ي�م  كل  اأغت�سل  اأن  قررت  الي�م..  من 
ب�ساعة فاإن مل اأ�ستطع فن�سف �ساعة . 

من الي�م.. قررت اأن اأم�سي اإل ال�سجد اإن كان قريبًا واأجل�س ف ال�سف�ف االأَُول قريبًا 
من االإمام .

ذلك ف�سل الل ي�ؤتيه من ي�ساء .. وقد اآتاه الل لهذه االأمة التي جعل الل لها ث�اب 
قيام ليلة قدر واحدة خريًا من عبادة األف �سهر من االأمم ال�سابقة.

اإن خطبة المعة و�سالة المعة عند الل مبكان، ال يتقبل الل من عبد َداأََب على 
درب العب�دية اأن يتغيَّب عن ثالث ُجَمٍع متتاليات من غري عذر واإال ُختم على قلبه، 
ويت�جه�ا  وال�سراء  البيع  النا�س  اأن يرتك  ي�م المعة  لل�سالة من  ن�دي  اإذا  واأمر 
بقل�بهم واأرواحهم واأج�سادهم ذاكرين مهللني اإل ذلك االإجتماع االأ�سب�عي العظيم 
للم�سلمني ف ج�امعهم، وجعل لها �سننًا ومرا�سيم لي�س يحا�سب عليها ف باقي االأيام 
مه الل عز وجل  لا عظَّ واهتمامًا  اأظهر حر�سًا  االأيام، فمن  �سيدة  اإنها المعة   ..
ر فقد دنا  فاغت�سل وت��ساأ، ثم ذهب قبل ال�قت، وم�سى ل�سجده على رجليه، والأنه بكَّ
جل��سه من االإمام وكان ف مقدمة ال�سف�ف، ثم ا�ستمع للخطبة .. فقد حاز بكل 
خط�ة خطاها للم�سجد اأجر �سيام �سنة وقيامها .. وذلك ف�سل الل ي�ؤتيه من ي�ساء.

، َوَدَنا  َكبمْ َتَكَر، َوَم�َسى َومَلمْ َيرمْ َر َوابمْ َت�َسَل، ُثمَّ َبكَّ ُمَعِة َواغمْ ُ َم المْ َل َي�مْ قال النبي J: "َمنمْ َغ�سَّ
َياِمَها َوِقَياِمَها"  )1( ُر �سِ َ�ٍة َعَمُل �َسَنٍة؛ اأَجمْ َتَمَع َومَلمْ َيلمُْغ، َكاَن َلُه ِبُكلِّ ُخطمْ ِمنمْ االإَِماِم، َفا�سمْ

1-   �سحيح: �سحيح اأب� داود  )345( ، �سحيح الن�سائي )1383( ، �سحيح ابن ماجه )898( ، �سحيح الامع )6405( ، �سحيح ابن حبان 
�ٍس الثََّقِفيُّ �س بمْن اأَومْ )1161( ، �سحيح الرتغيب )690( عن عن اأومْ
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رباط يوٍم وليلٍة يف �سبيل اهلل  4

ُعه لالأمة ال ُيقارن مبا  يًا َنفمْ اإن االأعمال تتفاوت فيما بينها باالأج�ر واالأول�يات، فما كان متعدرّ
ُعه الزمًا لفئة اأو لفرد .. اإن الرباط ف �سبيل الل جهاد ودفع عن حيا�س اأمة فيها من  كان َنفمْ
الن�ساء واالأطفال واالأعرا�س والمتلكات وال�س�امع وال�ساجد ما فيها، فكيف يك�ن �ساحبها 

كمن اعتكف ف بيته اأو م�سجده ي�س�م النهار ويق�م الليل .. هل ي�ست�يان مثاًل؟؟ كال. 
ولئن كان �سيام ي�م واحد ُيباعد �ساحبه عن النار �سبعني خريفًا، فاإن �سيام �سهر كامل 
يباعد �ساحبه عن النار األفني ومائة عام )2100 عام(، ولئن كان قيام ليايل �سهر مبائة 
اآية كل ليلة ُيثاُب �ساحبها )100 اآية x 30 ي�مًا x 10 ح�سنات والل ي�ساعف لن ي�ساء(.. 

فاإن رباط ليلة واحدة ف �سبيل الل يعدل اأجرها بل يزيد عن ذلك كله.
ط�بى للمرابطني الذين يدافع�ن عن حيا�س الدين وال�سلمني.

قال النبي J: "رباط ي�م وليلة خري من �سيام �سهر وقيامه، واإن مات جرى عليه 
عمله الذي كان يعمله، واأُجري عليه رزقه، واأِمَن الفتَّان"  )1(

1-�سحيح: م�سلم )1913( ، �سحيح الرتمذي )1665( ، �سحيح الن�سائي )3168( ، �سحيح الامع )3483( عن �سلمان الفار�سي

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأنظر يف اإمكانياتي وما اأوتيت من مواهب وقدرات اأ�شتعملها 
واأرابط بها يف �شبيل اهلل خدمة لالأمة واملجتمع والإ�شالم.

اأن   J اأدعو للمرابطني يف �شبيل اهلل بحق وعلى نهج ر�شول اهلل  اأن  اليوم.. قررت  من 
ين�شرهم اهلل.  

العمل
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ملخ�ص ف�سل: )كيف تك�سب اأجر ال�سائم القائم

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

َت�َسَل،  ُمَعِة َواغمْ ُ َم المْ َل َي�مْ قال النبي J: "َمنمْ َغ�سَّ
، َوَدَنا ِمنمْ االإَِماِم،  َكبمْ َتَكَر، َوَم�َسى َومَلمْ َيرمْ َر َوابمْ ُثمَّ َبكَّ
ُر  َ�ٍة َعَمُل �َسَنٍة ؛ اأَجمْ َتَمَع َومَلمْ َيلمُْغ، َكاَن َلُه ِبُكلِّ ُخطمْ َفا�سمْ

َياِمَها َوِقَياِمَها" �سِ

الحافظة على اآداب 
المعة 3

قال النبي J: "رباط ي�م وليلة خري من �سيام �سهر 
وقيامه، واإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، 

واأُجري عليه رزقه، واأِمَن الفتَّان"

رباط ي�م وليلة ف 
�سبيل الل

4

ُخُلِقِه  ِن  ِبُح�سمْ ِرُك  َلُيدمْ ُ�ؤمِْمَن  المْ "اإِنَّ   :J النبي  قال 
َهاِر" اِئِم النَّ ِل �سَ َدَرَجاِت َقاِئِم اللَّيمْ ح�سن اخللق 1

ِكنِي ؛  ِ�سمْ َمَلِة َوالمْ اِعي َعَلى االأَرمْ َقاَل النبي J: "ال�سَّ
اِئِم  َل ال�سَّ َقاِئِم اللَّيمْ ِ اأَومْ المْ َُجاِهِد ِف �َسِبيِل اللَّ َكالمْ

َهاَر" النَّ

ال�سعي على االأرملة 
وال�سكني 2





الف�صل ال�صابع

كيف تك�سب ح�سنات اأ�سعاف 
عمرك؟
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ما اأجمل اأن يجد الرء ف �سحيفته ي�م القيامة ح�سنات كاأمثال البال .. وما اأجمل اأن يعي�س 
الرء اأ�سعاف حياته وعمره الكت�ب مبا يرتكه من اأثر واأعمال .. وما اأجمل اأن يلقى الل عز وجل 
بح�سنات كان يلزمه اأ�سعاف عمره الق�سري ليح�سل االأجر ذاته .. اإن كرم الل لهذه االأمة ال حد 
له وال عد .. لقد اأكرم الل اأمة نبيه حممد J الق�سرية اأعمارها باأن جعل لها اأج�رًا م�ساعفة 
على اأعمال معينة، يلزم غريها من االأمم اأ�سعاف اآجالها لتح�سل ذات االأجر .. اإنها بركة ف 

االأجر من الذي تبارك ف ال�سماء ذكره وف االأر�س �سلطانه.

مثال تو�سيحي

ما دخل هذا بالعبادة؟

هب اأن �سديقني تخرجا من كلية واحدة ف ال�سنة نف�سها وبالعدل نف�سه وكان لهم الذكاء 
االآخر  وعمل  دوالر،   1000 منها  دخله  كان  وظيفة  االأول ف  فعمل  ذاتها،  والهارات  نف�سه 
ف وظيفة كان دخله منها 400 دوالر .. ل� رجعت اإليهما بعد �سنة �سيك�ن االأول قد ح�سل 
12000 األف دوالر، والثان 4800 دوالر .. وبيد اأن االأرزاق كلها بيد الل فاإن االأول اخت�سر 
3 �سن�ات من عمره بزيادة دخله اإذا ما ق�رن بالثان الذي عليه اأن يعمل �سنتني اإ�سافيتني 

ليح�سل ما ح�سله االأول ف �سنة واحدة.

فيها  العمل  ركزت  اإذا  اأج�رك  من  فيها  تزيد  اأن  ميكن  واأزمنة  واأمكنة  اأعمااًل  هناك  اإن 
وانتبهت له، ت�فر عليك عناء التعب فيما �س�اها .. متامًا ك�ساحبنا االأول الذي كانت اأج�ر 
ورواتب �سركته اأعلى مما �س�اها.. اإن الل قد اختار وا�سطفى اأمكنة واأزمنة وعبادات على 
من  ه�  والذكي  �سبحانه..  عنده  ومكانتها  ل�سرفها  �س�اها  ما  على  اأج�رها  فاأعلى  غريها 
يعلم هذه االأوقات واالأمكنة والعبادات فيك�سب فيها ما عليه اأن يق�سي جهدًا ووقتًا م�ساعفًا 

لتح�سيله ف غريها، وف كل خري.

األ اأدلك كيف تكون ذكياً يف حت�شيل احل�شنات؟؟

هل تب اأن تك�سب اأجورًا عظيمة باأعمال حمدودة ي�سرية معلومة؟

األ اأدلك على ما لو فعلته ك�سبت ح�سنات اأ�سعاف عمرك؟

ع�سرة اأعمال لو فعلت اأي واحد منها كتب اهلل لك من الأجور اأ�سعاف عمرك؟
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اأوًل: اغتنام الأماكن الفا�سلة

ال�سالة يف احلرم املكي واملدين 1

اإننا ن�سلي ف الي�م ال�احد 5 �سل�ات فري�سة، ون�سلي ف ال�سهر 150 �سالة، ون�سلي 
ف ال�سنة 1800 �سالة، ن�سلي ف 55 �سنة 99 األف �سالة.. واإن �سالة واحدة ف ال�سجد 

احلرام بـ 100 األف �سالة فيما �س�اه .. 
والـ )10( �سل�ات ف الي�م مبلي�ن �سالة فيما �س�اه ..  

وال�سنن الرواتب الـ )12( ركعة ف ي�م واحد تعدل �سالة ال�سنن الرواتب ف 277 �سنة 
فيما �س�اه.. 

ال�سجَد  اإالَّ  �س�اُه  فيما  �سالٍة  األِف  من  اأف�سُل  م�سِجدي  ف  "�سالٌة   :J النبي  قال 
احلراَم، و�سالٌة ف ال�سجِد احلراِم اأف�سُل من مائِة األِف �سالٍة فيما �س�اُه"   )1(

1-�سحيح: �سحيح ابن ماجه ) 1163( ، �سحيح الرتغيب )1173( عن جابر بن عبدالل
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من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأنظر يف اإمكانياتي وما اأوتيت من مواهب وقدرات اأ�شتعملها 
واأرابط بها يف �شبيل اهلل خدمة لالأمة واملجتمع والإ�شالم.

اأن   J اأن اأدعو للمرابطني يف �شبيل اهلل بحق وعلى نهج ر�شول اهلل  من اليوم.. قررت 
ين�شرهم اهلل.  

العمل

ال�سجد احلرام  واحد فقط ف  ي�م  االإثني ع�سر ف  الرواتب  ال�سنن  ل� �سليت  اأنك  اأي 
فاإنك �ستحتاج اإل 277 عامًا ت�سلي فيها ال�سنن الرواتب فيما �س�اه حتى حت�سل على 

نف�س االأجر.. كم �ستخت�سر من ال�قت والهد والركعات؟
اإنك حتتاج الأكرث من 55 �سنة ت�سلي فيها ال�سل�ات الفرائ�س لتح�سل ذات االأجر الذي 

حت�سله اإذا �سليت �سالة واحدة ف ال�سجد احلرام .. 

اإال  �س�اه  فيما  �سالة  األف  تعدل  فاإنها   J الل  ر�س�ل  م�سجد  ف  �سالة  منها  وقريب 
ال�سجد احلرام.

فيما  تعدل خم�سمائة �سالة  االأق�سى  ال�سجد  ال�سالة ف  اأن  الروايات  بع�س  وورد ف 
�س�اه عدا احلرمني.
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ال�سالة جماعة 2

العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن اأ�سلي ال�سل�ات اخلم�س جماعة ما ا�ستطعت. 

من الي�م.. قررت اأن مل اأمتكن من ال�سالة ف ال�سجد اأن اأ�سليها جماعة ف البيت مع 
االأهل اأو العمل مع الزمالء حتى ال اأ�سيع اأجر الماعة.

اإن ف الماعة بركة ف كل �سيء حتى ف االأجر.. كم ه� جميل اأن نخت�سر ال�سافات 
العمرية والزمنية فنك�سب ح�سنات واأج�رًا بطرق ذكية �سرعية .. فل� اأ�سقط اأحدنا 
ل ذات االأجر الذي كان  ها ف بيته ف�سيحتاج لـ 27 ي�مًا لُيح�سِّ الفري�سة عنه ف�سالرّ
ميكن اأن يح�سله ل� اأنه �سلى تلك الفري�سة جماعة ف ال�سجد اأو ف مكان العمل اأو 

الدرا�سة .. 

اإن ما تك�سبه ف �سنة ل� �سليت وواظبت على الماعة ف ال�سجد، حتتاج لـ 27 �سنة 
لتح�سله ل� �سليتها فقط ف بيتك اأو منفردًا .. 

وما حت�سله ف 3 �سن�ات ت�سليها جماعة، حتتاج لـ 81 �سنة لتح�سلها ف �سالة منفردة.. 

وما حت�سله ف 5 �سن�ات ت�سليها جماعة، حتتاج لـ 135 �سنة واأنت ت�سلي منفردًا .. 

اأراأيت كم من االأج�ر ال�ساعفة اأنت جتني؟ وكم حت�سل من االأج�ر اأ�سعاف عمرك؟ 
وكم يكتب الل لك من االأجر العظيم .. كن ذكيًا ف عبادتك وقربك من ربك.

قال النبي J:"�سالُة الماعِة اأف�سُل من �سالِة الفذِّ ب�سبٍع وع�سريَن درجًة"  وف 
رواية:"خم�س وع�سرين درجة"  )1(

1-   �سحيح : �سحيح البخاري )645( ، �سحيح م�سلم )650( ، �سحيح الن�سائي )837( ، �سحيح الرتمذي )215( ، �سحيح ابن ماجه 
)648( عن عبدالل بن عمر
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احلفاظ على اآداب �سالة اجلمعة 3

العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن اأغت�سل ي�م المعة واأبكر اإل ال�سجد م�سيًا واأجل�س ف ال�سف�ف االأَُول. 

من الي�م.. قررت اأن اأحت�سب هذا االأجر العظيم ف كل خط�ة اأخط�ها اإل ال�سجد ي�م المعة.

• ل: اأي جامع زوجته فكان �سببًا ف اأن تغت�سل .. واغت�سل: اغت�سل ه� كذلك.	 غ�سَّ
• ر: اأي راح ف اأول ال�قت .. وابتكر: اأي اأدرك اأول اخلطبة.	 بكَّ
• م�سى ومل يركب: اأي ذهب اإل ال�سجد ما�سيًا على قدميه، ومل يركب دابته 	

اأو �سيارته .. واالأف�سل اأن يلتزم ف م�سجد احلي القريب منه، اإال اأن يجد اإمام 
م�سجد بعيد �ساحب علم فال باأ�س بالذهاب اإليه للفائدة وحت�سيل العلم.

• دنا من الإمام: اأي �سلى ف ال�سف�ف االأول.	
• ا�ستمع ومل يلُغ: اأي مل ين�سغل بحديث مع من اإل جنبه ف ال�سف اأو طفله 	

اأو ان�سغل بال�ال، بل كان اآذانًا �ساغية لا يق�له اخلطيب.

النتيجة: كان له بكل خط�ة واحدة اأجر �سيام وقيام �سنة كاملة!! فل� افرت�سنا 
اأن ال�سافة من بيتك اإل ال�سجد 100 خط�ة، فلك باإذن الل اأجر �سيام وقيام 100 
�سنة .. وف ال�سهر اأربع ُجَمع ، فيك�ن لك ف ال�سهر اأجر �سيام وقيام 400 �سنة!! 

هذا ه� الكرم االإلهي والف�سل الربان لهذه االأمة.

، َوَدَنا  َكبمْ َتَكَر، َوَم�َسى َومَلمْ َيرمْ َر َوابمْ َت�َسَل، ُثمَّ َبكَّ ُمَعِة َواغمْ ُ َم المْ َل َي�مْ قال النبي J: "َمنمْ َغ�سَّ
َياِمَها َوِقَياِمَها"  )1( ُر �سِ َ�ٍة َعَمُل �َسَنٍة ؛ اأَجمْ َتَمَع َومَلمْ َيلمُْغ، َكاَن َلُه ِبُكلِّ ُخطمْ ِمنمْ االإَِماِم، َفا�سمْ

1-   �سحيح: �سحيح اأب� داود  )345( ، �سحيح الن�سائي )1383( ، �سحيح ابن ماجه )898( ، �سحيح الامع )6405( ، �سحيح ابن حبان 
�ٍس الثََّقِفيُّ �س بمْن اأَومْ )1161( ، �سحيح الرتغيب )690( عن عن اأومْ
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اإن للفجر ن�سائم خا�سة ورياحني منع�سة ف ه�ائها وظلها وعتمتها .. هنالك حيث ال�سك�ن 
والهدوء ميالأ االأرجاء ت�ستكني النف�س لبارئها وينتف�س القلب اإميانًا واإخال�سًا .. من الذي 
اأخرجه ف عتمة الليل وجافى ن�مه من فرا�سه؟ ه� النداء الربان لعباده الخل�سني واأذاُنه 
ثم  هناك،  وم��سعها  الماعة  مظان  حيث  م�سجد  ف  الفجر  �سلى  فمن   .. للم�حدين 
جل�س اإل ال�سروق يذكر .. ي�ستغفر .. ي�سبح .. يقراأ القراآن .. يدع� .. يتفكر .. ف عزلة 
مع النف�س وخل�ة مع االإله، كفيلة اأن ترد الروح اإل هداأتها، وكفيلة باإجابة الدعاء وطرد 
الهم�م والغم�م عن النف�س.. فقد جنى من االأجر ما يجنيه اأولئك الذين حلُّ�ا �سي�فًا على 
الرحمن ف حج اأو عمرة .. يكرمهم الل باأجر كما يكرم �سي�فه الذين جاءوا �سعثًا غبًا 
ف�ا بالبيت العتيق .. يا لها من اأج�ر تخت�سر ال�سافات  َّ� من كل فج عميق وواٍد �سحيق ليطَّ
والتعب والن�سب.. لي�س عليك فيها مبيت ف مزدلفة اأو رمي للجمار اأو مزاحمة االأمم ف 

الط�اف وال�سعي.. اإمنا هدوء ووحدة ف م�سجد احلي ف خل�ة حانية مع الرحمن.

واإذا كان احلج على ال�ستطيع، ومن مل ي�ستطع اإليه �سبياًل ماليًا وج�سديًا فال يجب عليه 
احلج .. فهاهنا اأج�ر وح�سنات احلجاج، هلم اإليها ف �سالة فجر ف جماعة ثم جل��س 

اإل ال�سروق ف ذكر الل.. ذلك ف�ز عظيم بعمل ي�سري.

اجللو�ض بعد الفجر اإىل ال�سروق 4

العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن ال اأطيل ال�سهر بل اأنام مبكرًا الأ�ستيقظ للفجر واأمكث اإل ال�سروق.  

من الي�م.. قررت اأن اأق�م بهذا العمل مرة ف االأ�سب�ع على االأقل وخا�سة ي�م االإجازة والراحة.

قال النبي J: "من �سلى الفجَر ف جماعٍة ثم قعَد يذُكُر الَل حتى تطُلَع ال�سم�ُس ثم 
ٍة"  )1( ٍة، تامَّ ٍة، تامَّ ٍة وعمرٍة. تامَّ �سلى ركعتني كانت له كاأجِر َحجَّ

1-   ح�سن:  �سحيح الرتمذي )586( ، �سحيح الامع )6346( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )3403( ، �سحيح الرتغيب )464( عن اأن�س بن مالك
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اغتنام الأزمنة الفا�سلة

�سيام اأيام خم�سو�سة 5

ها هي الفا�سالت تاأتي من جديد .. فالل عز وجل يختار من االأيام واالأزمان ما 
يختار وي�سطفي �سبحانه ..

اإن �سيام رم�سان )30 ي�مًا( ثم بعده �ستة اأيام متفرقات اأو جمتمعات من �س�ال 
= �سيام 36 ي�مًا .. والأن احل�سنة بع�سر اأمثالها: 36 * 10 = 360 ي�مًا وهي ال�سنة 

كاملة، وه� ما قاله J "كان ك�سيام الدهر" اأي ال�سنة.
و�سيام 3 اأيام من كل �سهر ف ال�سنة هي �سيام ال�سنة كاملة، الأن احل�سنة بع�سر 
 J اأمثالها 3 * 10 = 30 ، وال�سنة 12 �سهرًا، فكاأنه �سام ال�سنة كلها وه� ما قاله

كله" الدهر  �سام  "فقد 
ومثل ذلك من اخت�سار االأعمار وحت�سيل االأج�ر �سيام عرفة وعا�س�راء غري اأنه 

بتكفري لل�سيئات:

َبَعُه  �سيام �ستة اأيام من �س�ال بعد رم�سان: قال النبي J: "َمن �ساَم رم�ساَن . ُثمَّ اأَتمْ
َنَة كلَّها" )1( ِر".. وف رواية: " فكاأمنا �سام ال�سَّ همْ اٍل، كاَن ك�سياِم الدَّ �ستًّا ِمنمْ �س�َّ

1-   �سحيح:  �سحيح م�سلم )1164( ، �سحيح الامع )6327( ، �سحيح ابن حبان )3635( عن اأبي اأي�ب االأن�ساري

هِر ، فقد �ساَم  ال�سَّ اٍم مَن  اأيَّ "َمن �ساَم ثالثَة   :J النبي  البي�س: قال  االأيام  �سيام 
ُ ف كتاِبِه َمنمْ َجاَء  دَق اللَّ ِر(. ثمَّ قاَل: �سَ همْ ُم ال�سَّ �مْ هَر ُكلَُّه )وف رواية: فقد مَتَّ لُه �سَ الدَّ

َثاِلَها" )1( ُر اأَممْ �َسَنِة َفَلُه َع�سمْ َ باحلمْ
1-   �سحيح:  �سحيح الن�سائي )2408( ، �سحيح الامع )6324( ، �سحيح ابن ماجه )1396( ، �سحيح الرتغيب )1035( عن اأبي ذر 

الغفاري

اِم  هِر ثالثَة اأيَّ وعن اأبي ذر ر�سي الل عنه قال: اأَمَرنا ر�س�ُل الِل J اأنمْ ن�س�َم ِمن ال�سَّ
رَة")1( رَة وخم�َس ع�سمْ رَة واأربَع ع�سمْ الِبي�ِس ثالَث ع�سمْ

1-   �سحيح: �سحيح ابن حبان )3656( ، �سحيح الامع )3849( عن اأبي ذر
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من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأ�شوم ثالثة اأيام من كل �شهر، وخا�شة الأيام البي�ص.

من اليوم.. قررت اإن اأدركت رم�شان اأن اأ�شوم �شتاً من �شوال واأحافظ عليها كل �شنة. 
العمل

�سيام عرفة 

َر ال�سنَة التي قبَله، وال�سنَة  اأَحت�سُب على الِل اأن ُيكفِّ J: " �سياُم ي�ِم عرفَة ،  قال النبي 
التي بعده" )1(

1-   �سحيح:  �سحيح م�سلم )1162( ، �سحيح ابن حبان )3632( ، �سحيح الرتمذي )749( ، �سحيح الامع )3853( ، �سحيح ابن ماجه )1416( ، 
�سحيح الرتغيب )1010( عن اأبي قتادة االأن�ساري

1

�سيام عا�سوراء
َر ال�سنَة التي قبَله" )1( قال النبي J: "و�سياُم ي�ِم عا�س�راَء ، اأَحت�سُب على الِل اأن ُيكفِّ

1-   نف�س تخريج احلديث ال�سابق

2
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قيام ليلة القدر 6

تخيل ليلة واحدة ف ف�سلها وعبادتها والعمل فيها يعدل عبادة األف �سهر ) 83 �سنة( 
ًا اأمام هذا االأجر بل اأمام هذا الكرم االإلهي  لي�س فيها ليلة قدر!! اإن العقل ليت�قف مليَّ
الذي اأوقفه الل الأمة حبيبه حممد J، كم من االأعمار يختزل ويخت�سر من حباه 
وينال  �سنة  كل  يتحراها  فكيف مبن  واحدة ف حياته؟!!  قدر  ليلة  لقيام  ف�فقه  الل 
اأ�سعاف عمره مبا يك�سبه من  ال�سن�ات  ال�سلمني َمن يعي�س مئات  اإن من   .. اأجرها 

اأج�ر بقيام ليايل القدر.. اأولئك هم ال�فق�ن الذين حباهم الل بها وحباها بهم.

قائَمهـا  الفتـاُح  وهـب  ليلـًة  ي�ساويهـايـا  ال  �سهـٍر  األـُف  غفراَنه، 
هـا الُل بالقـراآِن تذكـَرًة  فيه ال�سعادُة فـي اأ�سمـى معانيهـاقـد خ�سَرّ
ِلَمـٍة     ُمظمْ كـَل  يجلـ�  الِل  مـن  غ�ا�سيهـان�ٌر  زالـتمْ  بـه  ا�سترننا  اإذا 

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأن اأقوم الليايل الوترية من الع�شر الأواخر من رم�شان 
واأجتهد يف العبادة فيها حيث ليلة القدر تكون يف الليايل الوترية منها.

من اليوم.. قررت اأن اأ�شاأل اهلل التوفيق لبلوغ ليلة القدر. 
العمل

ٍر}  )القدر 3( ٌ ِمنمْ اأَلمِْف �َسهمْ ِر َخريمْ َقدمْ َلُة المْ قال الل تعال: {َليمْ
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العمل ال�سالح يف ع�سر ذي احلجة 6

اإننا هاهنا اأمام مفا�سلة ومقارنة بني عبادتني، عبادة يح�سبها ال�سحابة ذروة االأعمال 
واأغالها واأحبها اإل بارئهم وال يناف�سها ف االأجر والف�سل �سيء، وهي اأن يخرج اأحدهم 
للجهاد ف �سبيل الل .. وبني عبادة اأخرى مل يت�قع�ا اأبدًا ومل يخطر ببال اأحدهم اأن 
الع�سر  اأيام  ف  �سالح  عمل  وهي  تدانيها،  حتى  اأو  الهاد  لنزلة  العبادة  هذه  ترتقي 

االأول من ذي احلجة!!

ام يعني  ِ من هِذِه االأيَّ الُح فيها اأحبُّ اإل اللَّ اٍم العمُل ال�سَّ قال النبي J: "ِما من اأيَّ
؟ قاَل: وال اِلهاُد ف �سبيِل  ِ ، وال اِلهاُد ف �سبيِل اللَّ ِ اَم الع�سر، قال�ا: يا ر�س�َل اللَّ اأيَّ

، اإالَّ َرجٌل خرَج بنف�ِسِه وماِلِه، فلم يرِجعمْ من ذِلَك ب�سيٍء"  )1( ِ اللَّ
1-   �سحيح: �سحيح اأبي داود )2438( ، �سحيح ابن ماجه )1414( ، �سحيح الرتغيب )1149( ، م�سند اأحمد ) 67/10( ، �سحيح الرتمذي 

)757( عن ابن عبا�س.
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من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأكرث من ال�شدقات وقراءة القراآن والعمل ال�شالح فيها 
واأن اأ�شع جدوًل لذلك.

من اليوم.. قررت اأن اأ�شوم الت�شع الأوائل من ذي احلجة وخا�شة يوم عرفة )التا�شع من 
ذي احلجة( .  )1(

1-   العا�سر من ذي احلجة ه� ي�م عيد االأ�سحى، و�سيامه حرام باتفاق العلماء

العمل

م ما اع�ج منه ف فهم االأول�يات عند الل عز  J هنا ي�سحح الفهم ويق�رّ اإن النبي 
وجل، اإن �سرف الزمان يف�ق عمله رمبا اأعظم العبادات فيما �س�اه، واالأعمال ميكن 
اأن تت�ساعف اأج�رها اإذا ُوجدتمْ ف زمان اأو مكان �سريف حبيب عزيز على الل .. اإنه 
ٍر وِقياِمِه" )1(  الهاد الذي و�سفه النبي J بق�له: "رباُط ي�ٍم وليلٍة خرٌي من �سياِم �َسهمْ
وه� كذلك حقًا .. لكن �سيامًا اأو �سدقة اأو قيامًا لليل اأو مدار�سة للعلم اأو ماي�ستمل عليه 
العمل ال�سالح ف الع�سر من ذي احلجة ال ي�ساويها اإال �س�ر واحدة من �س�ر الهاد، 
هي اأن يجاهد بنف�سه وكل ماله ويقتل ف ذلك �سهيدًا ف �سبيل الل فال يرجع اإل اأهله.
ٍر} )الفجر2-1(،  َع�سمْ َوَلَياٍل  ِر  َفجمْ اأق�سم بهذه االأيام ولياليها ف ق�له {َوالمْ اإن الل 
والعظيم ال يق�سم اإال بعظيم .. فليكن لك فيها اأثر وب�سمة متح� بها الزلة وترفع بها 

الدرجة وتخت�سر بها العمر.

1-   �سحيح:  �سحيح م�سلم )1913( ، �سحيح الامع )3483( عن �سلمان الفار�سي
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عبادات ل�سانية

قراءة �سورة الإخال�ض 8

اإن حروف القراآن معل�مة ومعدودة = 323،671  حرفًا.
.. 3 = 107،890.3 حرفًا. ثلث حروف القراآن = 323،671  

 =  10  *  )107،890.3( القراآن  حروف  ثلث  �سربنا  فل�  اأمثالها  بع�سر  احل�سنة  والأن 
1،078،903  ح�سنة اأي ملي�ن ح�سنة وزيادة.

ول� قراأت )قل ه� الل اأحد( ثالث مرات، فاإن االأجر الرتتب ه� ملي�ن * 3 = 3 ماليني 
ح�سنة.

ت�ستطيع اأن تقراأها واأنت ف ال�سيارة ف الزحام، واأنت ف اأماكن االإنتظار، واأنِت تعملني 
ف البيت.. كل هذا 8 ث�ان فقط.

قال النبي J: "اأَيعِجُز اأحُدكم اأن يقراأَ ف ليلٍة ُثُلَث القراآِن ؟ " قال�ا: وكيف يقراأ ُثُلَث 
القراآِن؟ قال ُقلمْ ُهَ� الُل اأََحٌد، تعِدُل ُثُلَث القراآِن" )1(

1-   �سحيح:  �سحيح م�سلم )811( ، �سحيح ابن ماجه )3069( ، �سحيح الامع )4404( عن اأبي هريرة واأبي الدرداء

العمل

من اليوم:

من الي�م.. قررت اأن اأقراأ �س�رة االإخال�س كل ي�م ثالث مرات فاأك�ن قد اأخذت اأجر 
قراءة القراآن كاماًل. 

اأب  كال�ات�س  االإجتماعي  االإت�سال  و�سائل  عب  اأحبتي  بها  اأذكر  اأن  قررت  الي�م..  من 
والفي�سب�ك وت�يرت.
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وقال اأب� هريرة ر�سي الل عنه: الأن اأرابط ليلة ف �سبيل الل اأحب اإيل من اأن اأوافق 
ليلة القدر عند احلجر االأ�س�د.

و�سئل ابن تيمية رحمه الل: هل االأف�سل الجاورة للم�سجد احلرام اأو ال�سجد 
النب�ي اأو االأق�سى اأم بثغر من الثغ�ر؟

عبادات بدنية

اجلهاد يف �سبيل اهلل* 9

فِّ ف �سبيِل الِل اأف�سُل ِمنمْ عبادِة �ستنَي �سنًة"')1( قال النبي J: "ُمقاُم الرجِل ف ال�سَّ
1-   �سحيح: �سحيح الامع )5886( ، �سحيح الرتغيب )1303( عن عمران بن احل�سني.

ٍر وِقياِمِه"  )1( وقال J: "رباُط ي�ٍم وليلٍة خرٌي من �سياِم �َسهمْ

1-   �سحيح:  �سحيح م�سلم )1913( ، �سحيح الامع )3483( عن �سلمان الفار�سي.

ُه  نٌة من ماٍء عذبٌة فاأعجبتمْ J ب�ِسعٍب فيِه ُعَييمْ الِل  ر�س�ِل  اأ�سحاِب  منمْ  رجٌل  "ومرَّ 
ا�ستاأِذَن  حتَّى  اأفعَل  ولن  عِب،  ال�سِّ هذا  ف  فاأقمُت  النا�َس  اعتزلمُْت  ل�  فقال:  لِطيبها 
، فاإنَّ مقاَم اأحِدُكم ف �سبيِل  ِ J، فقاَل: "ال تفَعلمْ ، فَذَكَر ذِلَك لر�س�ِل اللَّ ِ ر�س�َل اللَّ
ِخَلكُم  ُ َلُكم وُيدمْ ُل من �سالِتِه ف بيِتِه �َسبعنَي عاًما، اأال حُتبُّ�َن اأن َيغفَر اللَّ ِ اأف�سَ اللَّ

ُة" )1( ِ ف�اَق ناقٍة وجَبتمْ َلُه النَّ ، َمن قاتَل ف �َسبيِل اللَّ ِ َة، اغزوا ف �َسبيِل اللَّ النَّ
1-   ح�سن: �سحيح الرتمذي )1650( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )902( ، �سحيح الرتغيب )1301( ، �سحيح الامع )7379( عن اأبي هريرة.

ره العلماء الرباني�ن واأهل احلل والعقد ف االأمة مبا يقت�سيه احلال وال�سلحة وباإذن  *- �سبقت االإ�سارة اإل اأن العلماء قد ن�س�ا على اأن الهاد احلق ه� الذي يقدرّ
ويل االأمر، فلرُيجع دائمًا اإل العلماء الربانيني ف هذه ال�ساألة.
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من اليوم:

اإىل اهلل من  اأحب  القوي  فاملوؤمن  وج�شدياً  اأتقوى بدنياً  اأن  اليوم.. قررت  من 
املوؤمن ال�شعيف، ويف كل خري.

من اليوم.. قررت اأن اأ�شتغفر للمجاهدين يف �شبيل اهلل بحق واأن اأدعو اهلل لهم بالن�شر. 
العمل

فاأجاب الرابطة ف �سبيل الل اأف�سل من الجاورة مبكة والدينة وبيت القد�س. فقد 
اختار الرباط ليلة على العبادة ف اأف�سل الليايل عند اأف�سل البقاع، ولهذا كان النبي 
ِلََعاٍن منها اأنهم كان�ا مرابطني بالدينة فاإن  J واأ�سحابه يقيم�ن بالدينة دون مكة، 
الرباط ه� القام مبكان يخيفه العدُو ويخيف العدَو. فمن اأقام فيه بنية دفع العدو فه� 

مرابط، واالأعمال بالنيات. )1(
1-   جمم�ع الفتاوى ج 28 .
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ق�ساء حوائج النا�ض 10

اإل ر�سى  �سبحان من جعل االإعتكاف عبادة القربني وال�سديقني وال�سائرين 
قبل  وال�ساحلني من  االأنبياء  اإنه عبادة   .. واجفة مطمئنة  بقل�ب  العالني  رب 
َرا  َماِعيَل اأَنمْ َطهِّ �سمْ َراِهيَم َواإِ َنا اإَِل اإِبمْ ومن بعد .. تاأمل هذا العهد الربان {َوَعِهدمْ
َعاِكِفنَي} )البقرة 125( ، وتفكر ف مرمي عليها ال�سالم عندما  اِئِفنَي َوالمْ ِتَي ِللطَّ َبيمْ
قًا} )اآل  َدَها ِرزمْ َراَب َوَجَد ِعنمْ ِحمْ ا المْ َها َزَكِريَّ اعتكفت ف الحراب {ُكلََّما َدَخَل َعَليمْ
عمران 37( ، وتاأمل ف ر�س�ل الل وه� يعتكف الع�سر االأواخر من رم�سان حترّى 

اه اللرّ تعال، ثمرّ اعتكفت اأزواجه من بعده.  )1( ت�فرّ

يق�ل ابن القيم عن اأ�سرار االإعتكاف: "مق�س�ده )اأي االإعتكاف( وروحه عك�ف 
اال�ستغال  عن  واالنقطاع  به،  واخلل�ة  عليه،  وجمعيُته  تعال،  الل  على  القلب 
باخللق واال�ستغال به وحده �سبحانه، بحيث ي�سري ذكره وحبُّه، واالإقبال عليه 
به،  كلُّه  الهمُّ  وي�سري  بدلها،  عليه  في�ست�يل  وخطراته،  القلب  هم�م  حملِّ  ف 
واخلطراُت كلُّها بذكره، والتفكر ف حت�سيل مرا�سيه وما يقرب منه، في�سري 
القب�ر  ال�ح�سة ف  اأن�سه باخللق، فيعده بذلك الأنه به ي�م  اأن�ُسه بالل بداًل من 

حني ال اأني�س له، وال ما يفرح به �س�اه، فهذا مق�س�ُد االعتكاف االأعظم" )2(
1-   �سحيح: �سحيح البخاري )2026( ، �سحيح م�سلم )1172( ، �سحيح الرتمذي )790( عن عائ�سة

2-   زاد العاد )87-86/2(

اأعتِكَف ف  اأنمْ  اإيلَّ من  اأَحبُّ  ال�سلِم ف حاجٍة  اأِخي  �ِسَي مع  اأممْ "واَلأَنمْ   :J النبي  قال 
ًرا "  )1( ال�سجِد �سهمْ

1-   ح�سن : �سحيح الامع )176( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )906( ، �سحيح الرتغيب )2623( عن عبدالل بن عمر
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من اليوم:

خري  ومعرفة  ديننا،  يف  الأولويات  فقه  يف  واأتثقف  اأقراأ  اأن  قررت  اليوم..  من 
اخلريين و�شر ال�شرين.

من اليوم.. قررت اأن اأبحث عن عائلة فقرية اأو حمتاجة فاأ�شد لهم حاجتهم ولو مرة يف 
الأ�شبوع. 

العمل

 J ما اأجمل االإعتكاف .. اإن كل ما ذكر ابن القيم عن اأ�سرار االإعتكاف ال يعدل عند النبي
اأن مي�سي ف حاجة ال�سلم حتى يق�سيها له.. �س�اء كانت تلك احلاجة مع�نة مالية اأو �سفاعة 
اأو ...الخ، حتى ل� كان هذا االإعتكاف ف  اأو فر�سة عمل بحق،  اإر�ساد لطريق،  اأو  اأو ِخطبة 

م�سجد ر�س�ل الل J حيث ال�سالة فيه باألف �سالة فيما �س�اه.
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ملخ�ص ف�سل: )كيف تك�سب ح�سنات اأ�سعاف 
عمرك

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

َت�َسَل،  ُمَعِة َواغمْ ُ َم المْ َل َي�مْ قال النبي J: "َمنمْ َغ�سَّ
، َوَدَنا ِمنمْ االإَِماِم،  َكبمْ َتَكَر، َوَم�َسى َومَلمْ َيرمْ َر َوابمْ ُثمَّ َبكَّ
ُر  َ�ٍة َعَمُل �َسَنٍة ؛ اأَجمْ َتَمَع َومَلمْ َيلمُْغ، َكاَن َلُه ِبُكلِّ ُخطمْ َفا�سمْ

َياِمَها َوِقَياِمَها" �سِ

احلفاظ على اآداب 
�سالة المعة 3

قال النبي J: "من �سلى الفجَر ف جماعٍة ثم قعَد 
يذُكُر الَل حتى تطُلَع ال�سم�ُس ثم �سلى ركعتني كانت له 

ٍة" ٍة، تامَّ ٍة، تامَّ ٍة وعمرٍة. تامَّ كاأجِر َحجَّ

الل��س بعد الفجر 
اإل ال�سروق 4

قال النبي J: "�سالٌة ف م�سِجدي اأف�سُل من األِف 
�سالٍة فيما �س�اُه اإالَّ ال�سجَد احلراَم و�سالٌة ف 

ال�سجِد احلراِم اأف�سُل من مائِة األِف �سالٍة فيما 
�س�اُه"

ال�سالة ف احلرم 
الكي والدن 1

قال النبي J:"�سالُة الماعِة اأف�سُل من �سالِة 
الفذِّ ب�سبٍع وع�سريَن درجًة" ال�سالة جماعة 2

اغتنام الأماكن الفا�سلة
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

الُح فيها  اٍم العمُل ال�سَّ قال النبي J: "ِما من اأيَّ
اَم الع�سر، قال�ا:  ام يعني اأيَّ ِ من هِذِه االأيَّ اأحبُّ اإل اللَّ

؟ قاَل: وال  ِ ، وال اِلهاُد ف �سبيِل اللَّ ِ يا ر�س�َل اللَّ
، اإالَّ َرجٌل خرَج بنف�ِسِه وماِلِه،  ِ اِلهاُد ف �سبيِل اللَّ

فلم يرِجعمْ من ذِلَك ب�سيٍء" 

العمل ال�سالح ف 
ع�سر ذي احلجة 7

َبَعُه �ستًّا ِمنمْ  قال النبي J: "�ساَم رم�ساَن . ُثمَّ اأَتمْ
ِر".. )وف رواية: فكاأمنا  همْ اٍل، كاَن ك�سياِم الدَّ �س�َّ

َنَة كلَّها( �سام ال�سَّ

هِر ،  اٍم مَن ال�سَّ وقال النبي J: "َمن �ساَم ثالثَة اأيَّ
ُم  �مْ هَر ُكلَُّه )وف رواية: فقد مَتَّ لُه �سَ فقد �ساَم الدَّ

ُ ف كتاِبِه َمنمْ َجاَء  دَق اللَّ ِر(. ثمَّ قاَل: �سَ همْ ال�سَّ
َثاِلَها" ُر اأَممْ �َسَنِة َفَلُه َع�سمْ َ باحلمْ

�سيام اأيام 
خم�س��سة 5

ٍر}  ٌ ِمنمْ اأَلمِْف �َسهمْ ِر َخريمْ َقدمْ َلُة المْ قال الل تعال: {َليمْ قيام ليلة القدر 6

اغتنام الأزمنة الفا�سلة
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العمل

العمل

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنة

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنة

قال النبي J: "اأَيعِجُز اأحُدكم اأن يقراأَ ف ليلٍة ُثُلَث 
القراآِن ؟ " قال�ا: وكيف يقراأ ُثُلَث القراآِن؟ قال ُقلمْ 

ُهَ� الُل اأََحٌد، تعِدُل ُثُلَث القراآِن"

فِّ ف �سبيِل  قال النبي J: "ُمقاُم الرجِل ف ال�سَّ
الِل اأف�سُل ِمنمْ عبادِة �ستنَي �سنًة"

قراءة �س�رة االإخال�س

الهاد ف �سبيل الل

8

�ِسَي مع اأِخي ال�سلِم ف حاجٍة  قال النبي J: "واَلأَنمْ اأممْ
ًرا " اأَحبُّ اإيلَّ من اأنمْ اأعتِكَف ف ال�سجِد �سهمْ

ق�ساء ح�ائج النا�س 10

عبادات ل�سانية

عبادات بدنية

9

اأحاديث خمتلف يف �سحتها 

• ق�له J: " َمن ا�ستغَفَر للم�ؤمننَي وللم�ؤمناِت، كَتَب الُل َلُه ِبُكلِّ م�ؤِمٍن وم�ؤمنٍة ح�سنًة"  )1(	

• �َق فقال: ال اإله اإال الُل وحَده ال �سريَك له، له اللُك، وله احلمُد، 	 ق�له J: " َمن دخل ال�سُّ
يُت، وه� حيٌّ ال مي�ُت بيِده اخلرُي، وه� على كلِّ �سيٍء قديٌر، كتب الُل له األَف األِف  ِيي ومُيِ ُيحمْ

ح�سنٍة، وحما عنه األَف األِف �سيئٍة، وَرَفع له األَف األِف درجٍة، وَبَنى له بيًتا ف النِة"   )2(

اإ�سناده جيد . ورواه   : "جممع الزوائد" )210/10(  "�سحيح الامع" )6026( عن عبادة بن ال�سامت ، وقال الهيثمي ف  1- ح�سنه االألبان ف 
الطبان ف "م�سند ال�ساميني" )234/3( وفيه عي�سى بن �سنان: واأكرث الحدثني على ت�سعيفه ونكارة حديثه كما ف "تهذيب التهذيب " )428/1(

2- انفرد بتح�سينه بزيادة )وبنى له بيتًا ف النة( ال�سيخ االألبان ف �سحيح الامع )6231(  وف تخريج م�سكاة ال�سابيح )2366( عن ابن عمر، 
فه اأكرث االأئمة  وح�سنه كذلك من غري زيادة )وبنى له بيتًا ف النة( ف �سحيح الرتمذي )3428( و�سحيح الرتغيب )1694( عن عمر. بينما �سعَّ
احلفاظ، قال ف ك�سف اخلفا: قال ابن القيم: هذا احلديث معل�ل اأعله اأئمة احلديث، قال ابن اأبي حامت: �ساألت اأبي عنه فقال:حديث منكر، وقال 
الرتمذي فيه: حديث وقع فيه خطاأ اأو غلط، ورواه ابن ماجه ف �سننه وف �سنده �سعف كما قال الدارقطني والن�سائي والدارمي واأب� زرعة، وذكره 

الرتمذي ف جامعه وقال حديث غريب. والل اأعلم.



منح ربانية

كيف ير�ضى عنك اهلل

كيف ي�ضلي عليك اهلل واملالئكة 

كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل 
له

كيف يحبك اهلل

كيف تكون من خري النا�س

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك

كيف تكون يف معيَّة اهلل

الباب الثاين
ة املَِلك 

اأو�ضم





الف�صل الأول

كيف يحبك اهلل؟
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�أن يحبك و�لد�ك فهذ� �شيء فطري .. و�أن يحبك بنوك فهو �شيء طبيعي .. و�أن يحبك من لك يد طوىل 
عليه فاأمر متوقع .. و�أن حتبك زوجك ف�شيء ر�ئع .. و�أن يحبك �لنا�س ل ملنفعة و�إمنا لأخالق منك وف�شل 
ف�شيء جميل.. ولو كنت يف زمن �لنبي فاأحبك ملا و�ِشَعْتَك �لدنيا فرحًا .. ولو �أحبتك �ملالئكة لكان ف�شاًل 

لك عظيمًا .. كيف لو �أحبك كل هوؤلء؟؟!! هل تتخيل حبهم جميعهم لك؟؟ هل تعتقد �أنه ممكن؟؟!!

�أال �أدلك على ما حتظى به باحلب و�لقبول يف �لعامل �لعلوي �ل�شماوي ويف �لعامل �لأر�شي �لب�شري؟؟ 
�إنه يف �أمر و�حد ممكن وغري م�شتحيل: �أن ُيحبك �هلل �لعلّي فيكتب لك �لقبول و�حلب يف �لعامَلني.. �إن من 
�لطبيعي �أن ي�شدر �حلب من جانبنا جتاه ربنا وخالقنا ومولنا ور�زقنا و�ملنعم علينا ومن ننغم�س يف �آلئه 
.. ومن �لطبيعي �أن نحب من ت�شبح له �ل�شماو�ت �ل�شبع و�لأر�س ومن فيهن.. لكن �لأعظم من حب �لعامل 

�لعلوي و�لأر�شي لك �أن يحبك �لرب �لعلّي �شبحانه.. وتلك �أعظم �لأمنيات و�أجل �أنو�ع �حلب �ملمكن.

َفُيِحبُُّه  ُه،  َ ُيحبُّ ُفالًنا فاأِحبَّ �إنَّ �هللَّ �لعبَد نادى ِجربيَل:   ُ �أحبَّ �هللَّ "�إذ�   :J يقول �لنبي 
ماِء،  َ ُيِحبُّ ُفالًنا فاأحبُّوُه، َفُيحبُُّه �أَهُل �ل�شَّ ماِء: �إنَّ �هللَّ ِجربيُل، فينادي جربيُل يف �أَهِل �ل�شَّ

ُع َله �لَقبوُل يف �أَهِل �لأر�ِس" ))) ُثمَّ يو�شَ

)-    �شحيح:  �شحيح �لبخاري )6040) ،  �شحيح م�شلم )2637) عن �أبي هريرة.

�إن قاعدة �حلب و�لر�شا معلومة: �أِحَبّ �هلل ُيحِبْبك ويقذف يف قلوب �لنا�س حبك .. يحدث ذلك �حلب 
يف �ل�شماء �بتد�ًء عند ذلك �لند�ء �ل�شماوي من �هلل �لعلي للعامل �ملالئكي: "يا جربيل �إين �أحببت فالنًا 
فاأحبه، فينادي جربيل يف �ملالئكة: �إن �هلل �أحب فالنًا فاأحبوه" ثم يو�شع له �حلب يف �لأر�س .. �إذن فهو 
حٌب يعقبه �إعالن ومر�شوم رباين من �لرب �لعلّي ل�شكان �ل�شماو�ت و�لأر�س �أن ُيقبلو� بحبهم ملن �أحبه 

�هلل.

�أن يكون و�أن ي�شبح و�قعًا فاأب�شر بخريي �لدنيا و�لآخرة .. ي�شف ر�شول �هلل  �إذ� كتب �هلل لهذ� �حلب 
ُب �إيلَّ  J نتائج هذ� �حلب من �هلل لعبده يف �حلديث �لقد�شي، يقول �هلل تعاىل: "وما يز�ُل عبدي يتقرَّ
ُر به، ويَده �لَّتي يبِط�ُس  ه، فاإذ� �أحببُته كنُت �شمَعه �لَّذي ي�شَمُع به، وب�شَره �لَّذي ُيب�شِ و�فِل حتَّى �أُحبَّ بالنَّ

ه، ولئن ��شتعاذين لأُعيذنَّه" ))) بها، وِرجَله �لَّتي مي�شي بها، و�إن �شاألني لأُعطينَّ

)-    �شحيح:  �شحيح �لبخاري )6502 ) عن �أبي هريرة.

ثمرة ذلك احلب:
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هل حتب اأن ُيحبك اهلل عز وجل؟

هل حتب اأن تكون من زمرة من اأحبهم واأحبوه فاأكرمهم؟

األ اأدلك على ما اإن فعلته نلت اأعظم حب يف الوجود وُفتحت لك اأبواب اخلري كله؟

َها  �أَُيّ {َيا   .. و�أحبوه  �أحبهم  �لذين  �ملخل�شني  �ملوؤمنني  عباده  وبني  بينه  �حلب  �هلل عالقة  ي�شف  هكذ� 
وَنه} ) �ملائدة 54) ..  ُهْم َوُيِحُبّ ِبَقْوٍم ُيِحُبّ  ُ َياأِْتي �هلَلّ َيْرَتَدّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َف�َشْوَف  �َلِّذيَن �آَمُنو� َمْن 
هم له وهم �لفقر�ء �إليه .. ُيحبُّهم فيزيد يف طاعتهم له ..  ه �شبحانه لعباده على حبِّ م حبَّ �شبحان من قدَّ
ُيحبُّهم فيوفقهم �إىل �شحبة �شاحلة ُيعينونهم على �خلري .. ُيحبُّهم في�شتعملهم يف ن�شرة دينه .. ُيحبُّهم 
فيي�شر لهم �أمورهم يف �لدنيا .. ُيحبُّهم فيي�شر لهم طريقًا �إىل �جلنة .. ُيحبُّهم فيبتليهم �أحيانًا لريفع 

درجاتهم .. ُيحبُّهم في�شعرهم بالر�شا ويغمرهم بال�شعادة.

ونه هم وُيِحُبّ ُيِحُبّ

طيبًا. �إل  ي�شمع  فال  به":  ي�شَمُع  �لَّذي  �شمَعه  "كنُت 

�شبحانه. ير�شيه  ما  �إل  بها  يفعل  فال  بها":  يبِط�ُس  �لَّتي  "ويَده 

دعاوؤه. ُيرد  ل  �لدعاء  جماب  فيكون  ه":  لأُعطينَّ �شاألني  "و�إن 

و�ل�شر. �لأذى  من  و�ٍق  حجاب  لديه  لأُعيذنَّه":  ��شتعاذين  "ولئن 

ُر به": فيكرث من قر�ءة �لقر�آن و�لعلم ويكون له ب�شرية وحكمة موفقة  "وب�شَره �لَّذي ُيب�شِ
يف �لنظر �إىل �لأمور، ول يطلق ب�شره يف �حلر�م.

�إىل  بها  و�لدعوة، ومي�شي  �لعلم،  �مل�شاجد، وجمال�س  �إىل  بها": مي�شي  �لَّتي مي�شي  "وِرجَله 
�شلة �لأرحام، وزيارة �ملر�شى، وت�شييع �جلنائز

ثمانية ع�ضر عماًل .. اإن فعلَت اأي واحد منها اأحبَّك اهلل عز وجل، وِنْلَت ثمرات ذلك احلب 
العلوي. )))

)-    ذكرُت ها هنا َمْن جاء �لت�شريح بحب �هلل لهم، ومل �أذكر ما يحب �هلل من �لأعمال.
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أر�قب �هلل جل وعال يف كل �أقو�يل و�أفعايل و�أن �أخ�شاه و�أ�شت�شعر 
عقابه و�لنار. 

من �ليوم.. قررت �أن �أزكي نف�شي و�أتعاهد قلبي بالعباد�ت و�لذكر حتى �أح�شل �لتقوى، 
و�أن �أ�شاأل �هلل �أن يرزقني تقو�ه.

خري حّلة لب�شها �لعبد وتزين بها هي �لتقوى {َوِلَبا�ُس �لَتّْقَوى َذِلَك َخرْيٌ} )�لأعر�ف 
26)، فكما �أننا نتقي �حلّر فنفزع �إىل �لظل .. فكذلك يجب �أن جنعل بيننا وبني �لذنوب 
وقاية ..�إن من �أروع تعريفات �لتقوى هي ما عرفه علي ر�شي عنه �هلل باأنها: �خلوف من 

�جلليل، و�لعمل بالتنزيل، و�لر�شا بالقليل، و�ل�شتعد�د ليوم �لرحيل.

وملا �شاأل عمر �أُبّي بن كعب عن �لتقوى، قال له �أبي: هل �أخذت طريًقا ذ� �شوك؟ قال: 
نعم، قال: فما عملت فيه؟ قال: ت�شمرت وحذرت. قال �أبّي: فذ�ك �لتقوى.

دو�ء  وهي   .. و�حلفر  و�لأ�شو�ك  بالورد  �ملالأى  �حلياة  ب�شاتني  يف  وحذر  ت�شمري  هي 
َكْت جور�حه فغد� �لعبد عاماًل .. للذنب مفارقًا  �لقلب �لذي متى �َشَكَنْته َحّرَكْته وحرَّ
.. وللطاعة �شابقًا .. ولذ� خ�س �هلل �أهل �لتقوى باخلري و�أن �لعمل ل يقبل �إل منهم .. 

وزّينهم فوق ذلك باأن كتب لهم وعليهم حبه �شبحانه لهم.

َ ُيِحُبّ �مْلَُتِّقنَي} )�لتوبة 4) قال �هلل تعاىل: {�إَِنّ �هلَلّ
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�إن �ملتاأمل يف �شفحات �لكون يجد �أن �هلل قد �أن�شاأ �لكون كله على �لإح�شان ..فما من 
�شيء يف هذ� �لوجود �إل خلقه �شبحانه على �أمته و�أكمله.. فهو �ملح�شن َخلقًا و�ملح�شن 

عطاًء..فحرٌيّ بعبد �أح�شن �هلل �ليه �أن يح�شن.

بذلك تكون قد نلت �شرف �ملحبة من �هلل �شبحانه.

و�لإح�شان مع �لعباد يف �لرت�حم و�لتجاوز و�لعفو و�لكرم.

�إح�شان �لعبادة هلل �أن تعبده �شبحانه كاأنك تر�ه.

وقمة �لإح�شان �أن حت�شن �إىل من �أ�شاء.

و�إح�شانك �إىل نف�شك بحب�شها عما ي�شرها و�أن تدفعها �إىل ما ينفعها.

ُ ُيِحُبّ �مْلُْح�ِشِننَي} )�آل عمر�ن 48)) قال �هلل تعاىل: {َو�هلَلّ

كيف تكون حم�ضنًا؟؟

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأح�سن اإىل من اأتعامل معهم.

من اليوم .. قررت اأن اأعبد اهلل كاأنني اأراه، واأ�ست�سعر رقابته يل واطالعه علّي. 
العمل
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ال�ضابرون 3

ملا كانت �لباليا يف �لدنيا �شنة ربانية، و�ل�شرب َبْل�َشمها وهد�ية نبوية، عُظم �شاأنه و�رتفع 
ب�شرهم   .. �ل�شابرين}  {وب�شر  �هلل  بقول  �ل�شرب  لأ�شحاب  �لب�شرى  وكانت   .. قدره 
بجنات.. وب�شرهم مبعية �هلل .. وب�شرهم بحب �هلل .. �إن �ل�شرب جماهدة �لنف�س عن 
�جلزع عندما ي�شيبها مكروه .. فهو �شرب على �أقد�ر �هلل �ملوؤملة، و�شرب عن مع�شية �هلل 
�أن �هلل مطلع، و�شرب على طاعة �هلل وجلام  تعلم  �لنف�س على مع�شية لأنها  ُتقدم  فال 
�لنف�س و�إلز�مها �لطاعة مبا تطيق، لأن �لنف�س ُجبلت على حب �لتفلت.. َمن كان هذ� 

فعله فليب�شر بحب �هلل له لأنه يحمل بني جنبيه نف�شًا مالئكية، وروحًا توحيدية.

�لأذى،  على  �شرًب�  له  �هلل  وهب  عبد  من  "ما  فقال:  فقه  حني  �لتيمي  �إبر�هيم  در  هلل 
و�شرًب� على �لبالء، و�شرًب� على �مل�شائب، �إل وقد �أُوتي �أف�شل ما �أوتيه �أحد، بعد �لإميان 

باهلل" )))

)-    �ل�شرب و�لثو�ب عليه " ، �بن �أبي �لدنيا. �س 28

اِبِريَن} )�آل عمر�ن 46)) ُ ُيِحُبّ �ل�شَّ قال �هلل تعاىل: {َو�هلَلّ

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأ�سرب على طاعة اهلل، واأ�سرب كذلك عن مع�سيته �سبحانه 
.. واأرو�ض نف�سي على ال�سرب.

على  ي�سرب  اهلل يحب من  اأن  واأ�ست�سعر  كل م�ساب  على  اأ�سرب  اأن  قررت   .. اليوم  من 
اأقداره. 

العمل
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أفو�س كل �أموري هلل و�أتوكل عليه �شبحانه و�أذكر نف�شي و�أتعاهد 
قلبي على ذلك. 

من �ليوم.. قررت �أن �آخذ بالأ�شباب مع توكلي على �هلل، لأنه بغري ذلك ي�شبح تو�كاًل 
ولي�س توكاًل.

�إنه بح�شب �إميان �لعبد يكون توكله على �هلل .. فال �أدلَّ على �لثقة باهلل وبقدرته 
كالتوكل �إن �ألزمها �لعبد �لأخذ بالأ�شباب.. �إن �هلل يحب �ملتوكلني لأن يف معنى 
�إليه، و�إثبات �لقدرة له وحده  �لتوكل متام �لإعتماد على �هلل وتفوي�س �لأمر 

�شبحانه، ففيها معنى �لتوحيد.

فيا �شالكًا �شبيل �لتوكل ع�شرً� �أو ي�شرً�، هّمًا �أو فرحًا، �أب�شر فاإن �هلل �شي�شدقك 
ويف  �آية..  لنا  وبطانها  �لطري  �هلل يف خما�س  كيف جعل  ر�أيت  �أما  �ملوعود.. 
�إطعام �جلنني يف ظلمة �لأرحام عربة .. �أر�أيت حبلى تخ�شى �أل ي�شل �لطعام 
�شبحانه  حا�شاه  �لإمد�د؟  قلة  من  نائحة  �أ�شبحت  حمامة  �أو  �جلنني؟  �إىل 

�لكرمي.

ِلنَي}  )�آل عمر�ن 59)) َ ُيِحُبّ �مْلَُتَوِكّ قال �هلل تعاىل: {�إَِنّ �هلَلّ

�إن �لتوكل على �هلل يزرع يف �لنف�س قوة عظمى هي �لثقة باهلل.. فاأب�شر يا حم�شن �لتوكل 
عليه، فاأنت من �لعباد جمتبى، و�أنت حمبوب عند �أهل �ل�شماء.
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�شبحانه ل ينق�س من ملكه مع�شية عبد ول يزيد يف ملكه طاعة، لكنه من في�س كرمه 
ومزيد �إح�شانه وف�شله ينادي �لعباد �أن توبو� قبل يوم �ملعاد.. ويفتح باب �لتوبة وميد يده 
�شّحاء �لليل و�لنهار لعباده حتى يتوبو� .. فاإذ� تابو� فهو حبيبهم، �أحب توبتهم فاأكرم 
�شيافتهم، ومدح عودتهم .. كيف ل يحبهم و�لنبي J ي�شف �شدة فرحه تعاىل بتوبة 
ُ �أ�شدُّ فرًحا بتوبِة عبِده حني يتوُب �إليه من �أحِدكم كان على ر�حلِته  عبده فيقول: "هلَلَّ
باأر�ِس فالٍة، فانفلتت منه وعليها طعاُمه و�شر�ُبه فاأي�س منها،  فاأتى �شجرًة فا�شطجع 
يف ظلِّها قد �أي�س من ر�حلِته، فبينا هو كذلك �إذ� هو بها قائمٌة عنده، فاأخذ بخطاِمها 

ثم قال من �شدِة �لفرِح: �للهم �أنت عبدي و�أنا ربُّك. �أخطاأ من �شدِة �لفرِح" )))
)-    �شحيح: �شحيح م�شلم )2747) ، �شحيح �جلامع )5030) عن �أن�س بن مالك

�ِبنَي} )�لبقرة 222) َوّ قال �هلل تعاىل: {�إَِنّ �هلّلَ ُيِحُبّ �لَتّ

من اليوم:

.J من اليوم.. قررت اأن اأ�ستغفر اهلل كل يوم 100 مرة كما كان يفعل ر�سول اهلل

اأذنبت، واأعزم على عدم العودة  اإذا  اإىل اهلل بقلبي ول�ساين  اأتوب  اأن  من اليوم .. قررت 
لذلك الذنب. 

العمل
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن ل �أنام �إل على و�شوء. 

من �ليوم.. قررت �أن �أ�شبغ �لو�شوء و�أتو�شاأ عند كل �شالة ما ��شتطعت.

�إن طهارة �لباطن مرتبطة بطهارة �لظاهر .. ولهذ� ُجعلت طهارة �لظاهر �شرطًا 
لعباد�ت تزكي طهارة �لباطن .. فالروح �لطاهرة نقية خالية من �ل�شوء و�لقبح 
�لذي يعكر ذ�ك �لطهر.. و�لبدن �لطاهر خال�س من �لأدر�ن و�خلبائث .. هي 
�لفطرة..  �شفات  ومن  �ملالئكة  �شمات  �لعبادة،  و�شرط  �لطاعة  قرين  �لطهارة 

فاأنعم مبن يحر�س عليها يف بدنه ويف روحه .. وليب�شر بحب �لرحمن.

ِريَن} )�لبقرة 222) �ِبنَي َوُيِحُبّ �مْلَُتَطِهّ َوّ قال �هلل تعاىل: {�إَِنّ �هلّلَ ُيِحُبّ �لَتّ
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J املتبعون لهدي للنبي 7

�أيا مدعيًا حب �لإله .. هذ� حبيب �هلل وم�شطفاه .. حياته هدٌي مبا �أنزل عليه موله.. 
فمن �شدق يف حبه هلل �شدق يف دقة �تباعه لر�شول �هلل .. فعلى قدر �تباعك ل�شنة 
ول  بقرين،  �إل  ي�شدق �حلب  ل  و�إذ  للرحمن..  على حبك  دلياًل  يكون هذ�  �لعدنان 
يعقلها �إل ذو عقل رزين .. فمتى �دعى �لعبد حبًا هلل ثم �أطاعه على ما نف�شه تر�ه .. 

فهو متبع لهو�ه!

فيا طالبًا حب �هلل .. عليك ب�شنة �حلبيب تخلقًا و�قتد�ًء تنل حبه ور�شاه.

ِبُعوِنى ُيحِببُكُم �هلّلُ َوَيغِفر َلُكم ُذُنوَبُكم  بُّوَن �هلّلَ َفاتَّ قال �هلل تعاىل: {ُقل �إِن ُكنُتم حُتِ
ِحيٌم} )�آل عمر�ن )3) َو�هلّلُ َغُفوٌر رَّ

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن ال اأبتدع يف الدين �سيئاً من عبادة اأو عمل مل يفعله ر�سول 
اهلل اأو ياأمر به.

من اليوم .. قررت اأن التزم �سنة حبيبي امل�سطفى J يف كل عبادة كان يفعلها. 

العمل
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املقاتلون يف �ضبيل اهلل �ضفًا 8

العمل

من اليوم:

�أن �هلل يحب ذلك كما يحب  �أُمّت �ل�شف يف �ل�شالة م�شت�شعرً�  �أن  .. قررت  �ليوم  من 
�شفوف �ملقاتلني يف �شبيله. 

�إخو�ين متحدين  �أكون مع  �أن  �لأمة لدفع عدو  �إن كتب �جلهاد على  �ليوم.. قررت  من 
متكاتفني من غري فرقة.

�لقتال �شفوفًا مرت��شة ل فجوة فيها  ..لأن  �أ�شحابه يف  J ي�شفُّ  �لنبي  كان 
يف تعا�شد �ل�شف ملمح قوة .. وفيه تخويف لنف�س �لعدو ورهبة .. وكاأن يف ذلك 
ف�شُيحِدُث  عنه  تخاذل  �أو  تركه  فاإن  موقعه،  م�شوؤولية  يتحمل  �أن  للجندي  تربية 
�أقامو� �شعرية  يف �ل�شف فجوة منها تاأتي �لهزمية .. فهم يف ف�شل عظيم باأن 
و�أرو�حهم  �أنف�شهم  فحفظو�  �ل�شفوف  ر�شو�  �أنهم  ف�شاًل  وز�دو�  بل  �جلهاد 

ومتا�شكهم باإذن �هلل.. فحازو� عند �لقتال قوة وعند مولهم كانو� �أحبة.

ُبنَياٌن  ُهم  َكاأَنَّ ّفًا  �شَ �َشِبيِلِه  يِف  ُيَقاِتُلوَن  ِذيَن  �لَّ ُيِحبُّ   َ �هللَّ {�إِنَّ  تعاىل:  �هلل  قال 
و�ٌس})�ل�شف 4) ْر�شُ مَّ
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املق�ضطون  9

لقد عّرف ر�شوُل �هلل J �ملق�شطني يف �حلديث: "�إن �ملق�شطني عند �هلِل على منابَر 
من نوٍر على مينِي �لرحمِن، �لذين يعدلون يف حكِمهم و�أهِليهم وما ُولُّو�"   )))

كيف ل يحب �هلل �أهل �لق�شط وقد �ت�شفو� باإحدى �شفات �هلل �لعلّية وهي �لعدل.. �إن 
�لعدل �أ�شا�س �لأمان يف �لأر�س ويف �ملجتمعات و�لأُ�شر و�لتجمعات �لب�شرية .. وبدونه 
ي و�شريعة �لغاب حيث ياأكل  ت�شتحيل �لدنيا �إىل غابة مظلمة ي�شودها �لظلم و�لتعدِّ
�لقوي �ل�شعيف .. هنا يكون �ملق�شطون �أهل تطبيق هذ� �لعدل يف �أنف�شهم ورعيتهم 
و�أهليهم ومن ُولُّو� عليهم ومن هم حتت عيلتهم، فال يقّدمون و��شطة �أو �شفاعة بل 

يعطون كل ذي حق حقه.

)-    �شحيح:  �شحيح م�شلم )827)) ، �شحيح �لن�شائي )5394) ، �شحيح �بن حبان )399) عن عبد�هلل بن عمرو

من اليوم:

�سلطتي من موظفني  اأبنائي ومن هم حتت  بني  اأعدل  اأن  قررت  اليوم..  من 
وعمال ومقيمني.

من اليوم .. قررت اأن يكون الق�سط والعدل �سعاراً يل يف حياتي واأن اأن�سره ما حييت وال 
اأظلم اأبداً. 

العمل

قال �هلل تعاىل: {�إًنّ �هلَل ُيِحُبّ �ملُْق�ِشِطني} )�ملمتحنة 8)
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كرثة النوافل 10

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أ�شلي �ل�شنن �لرو�تب و�ل�شحى و�لوتر كل يوم.  

من �ليوم.. قررت �أن �أ�شوم �لأيام �لبي�س من كل �شهر نافلة.

�أيا عاملًا يف �حلب �شطور �حلكاية .. �أََويكون غري �لقرب من �خللِّ �إر�دة وغاية؟؟ �أيا 
وبعته؟؟..  ل�شو�ه  قلبك  وقّلبَت  �رت�شيته  مولك  �للوعة..�ألغري  مزيد  �حلب  يف  ذ�ئقًا 
فر�ئ�س  من  خري  فلي�س  �لعباد..  لرب  �لقلب  و�أخل�شت  و�لود�د  �لقلب  منك  �شح  �إن 
�إىل و�فر �لرحمات.. و�إن �شئت مزيد �لقرب و�لربكات فعليك  �لطاعات ت�شابق فيها 
بنافالت و�شف �هلل �شاحبها �أنه د�ئم عليها يف قوله )وما يز�ل) .. فكاأن تركه للنافلة 
�أمر حمال.. لأنه متم�شك بالفري�شة بدءً� وجعل �حلر�س على �لنافلة له �ملاآل.. فاأحب 
موله وما فر�س.. و�جتهد وما �عرت�س.. ثم �أتبع حر�شه بكرثة �لنو�فل.. فدّوت �ل�شماء 

ب�شوت �ملنادي �أن هذ� �لعبد حمبوب فلت�شكن حمبته �أقا�شي �لبالد وقلوب �لعباد.
يقول �بن رجب: "فمتى �متالأ �لقلُب بعظمِة �هلل تعاىل حما ذلك ِمَن �لقلب كلَّ ما �شو�ه، 
ومل يبَق للعبد �شيٌء من نف�شه وهو�ه، ول �إر�دة �إلَّ ملا يريدُه منه موله، فحينئٍذ ل ينِطُق 
ك �إل باأمره، فاإْن نطَق، نطق باهلل، و�إْن �شِمَع، �شمع به، و�إْن  �لعبُد �إّل بذكره، ول يتحرَّ

نظَر، نظر به، و�إْن بط�َس بط�س به" .  )))
)-    جامع �لعلوم و�حلكم

ا �فرت�شُت  �إيلَّ ممَّ �أحبَّ  �إيلَّ عبدي ب�شيٍء  ب  "�إنَّ �هلَل قال: وما تقرَّ  :J قال �لنبي 
ه، فاإذ� �أحببُته كنُت �شمَعه �لَّذي  و�فِل حتَّى �أُحبَّ ُب �إيلَّ بالنَّ عليه، وما يز�ُل عبدي يتقرَّ
ُر به، ويَده �لَّتي يبِط�ُس بها، وِرجَله �لَّتي مي�شي بها، و�إن  ي�شَمُع به، وب�شَره �لَّذي ُيب�شِ

ه، ولئن ��شتعاذين لأُعيذنَّه" ))) �شاألني لأُعطينَّ
)-    �شحيح:  �شحيح �لبخاري )6502 ) ، �شحيح �جلامع )782)) ، �شحيح �بن حبان )347) عن �أبي هريرة
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اأذلة على املوؤمنني اأعزة على الكافرين 11

�أن يحبك هو ..  ومن و��شع ف�شله �شبحانه  لي�س �ل�شاأن �أن حتبه فقط، �إمنا �ل�شاأن 
�أنه ميّن على عبد باأو�شاف ومناقب جتعله ممن قال فيهم "يحبهم" .. ها هو �لعبد 
يتذلل لإخو�نه يف �لدين حمبة وعطفًا وفي�س رحمة.. وعلى �أعد�ء �هلل جتده عزيزً� 
�شديدً�.. فهو�ه وحبه َتَبٌع ملا �أحبَّ �هلل.. ونف�شه وعزميته قد باعها هلل.. فهو يف رحاب 
تفرت  ..ل  معتز  مترب�أٌ  �أو  متذلٌل   ُمو�ٍل  و�لهوى  �حلب  رحاب  ويف  جماهد..  �لأر�س 

عزميته بلوم لئم .. بل همة متوقدة يف �حلب و�لبذل.

ِذْيَن �آَمُنْو� َمْن َيْرَتَدّ ِمْنُكْم َعْن ِدْيِنِه َف�َشْوَف َياأِْتي �هلُل ِبَقْوٍم  َها �َلّ قال �هلل تعاىل: {َيا �أَُيّ
َوَل  ُيَجاِهُدْوَن يِفْ �َشِبْيِل �هلِل  �ْلَكاِفِرْيَن  ٍة َعَلى  �أَِعَزّ �مْلُوؤِْمِننْيَ  ٍة َعَلى  �أَِذَلّ ْوَنُه  َوُيِحُبّ ُهْم  ُيِحُبّ

َيَخاُفْوَن َلْوَمَة َلِئٍم} )�ملائدة 54)

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأعامل اأعداء اهلل ب�سدة وغلظة من حماربي االإ�سالم.

من اليوم .. قررت اأن اأعامل اإخواين املوؤمنني كما يحب اهلل من ال�سماحة واللطف من 
غري �سدة اأو جفاء. 

العمل
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نفع النا�س وق�ضاء حاجاتهم 12

و�لعيوب.. ترى  و�نظر يف فعلها بني �خلالئق يف �ملحا�شن   .. �لقلوب  ْح معادن  فَّ َت�شَ
من �شاأنها عجبًا ..هذ� قلب �أحب �لنا�َس ف�شعى يف منافعهم يف فرحهم �أو فيما م�شهم 
من باأ�س .. تر�ه يف كل �ملو�قف يجرُّ �لنفع عليك.. و�إن �أردت ملعنى �لنفع تاأوياًل، فقد 
�أمتَّ �حلديُث لها تف�شياًل.. فاأحبُّ �لعباد لرب �لعباد �أنفعهم للعباد .. ويف مو�شوعة 
�لأعمال �لنافعة باب مفتوح  لكل مقبل على حب �هلل .. ُتدخل �إىل قلبه �مل�شر�ت، �أو 
ج عنه �لكربات، تق�شي دينًا �أو تدفع ظلمًا �أو ترفع عنه جوعًا وعط�شًا.. كل ذلك  تفرِّ

من �لنفع.

�إنها �أعمال لك�شري �لقلب حم�شورة.. فحزين �أو مدين ..جائع �أو مظلوم.. قلوب يف 
�إليه.. و�أعانه على  �أوكل حاجات �لنا�س  �أر�د �هلل بعبد خريً�  �ل�شيق ماأ�شورة.. فاإذ� 

ق�شائها.. فهو حل�شن �خللق ورقة �ل�شعور وحب �خلري جامع.

عزَّ  �هلِل  �إىل  �لأعماِل  و�أحبُّ  ا�ِس،  ِللنَّ �أْنَفُعُهْم  �هلِل  �إىل  �لنا�ِس  "�أحبُّ   :J �لنبي  قال 
ي عنُه َدْيًنا، �أْو َتْطُرُد عنُه  وجلَّ �ُشُروٌر يْدِخُلُه على م�شلٍم، �أْو يْك�ِشُف عنُه ُكْرَبًة، �أْو يْق�شِ

ُجوًعا")))
)-    ح�شن: �شحيح �لرتغيب )2623) ، �شحيح �جلامع )76)) ، �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )906) عن عبد�هلل بن عمر.

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأ�ساعد العاملني يف جمعيات الفقراء وامل�ساكني واالإنفاق 
على االأرامل.

من اليوم .. قررت اأن اأقدم امل�ساعدة ملن يحتاجها، وال اأبخل عليه مبد يد العون �سمن 
اإمكانياتي وما اأ�ستطيعه. 

العمل
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الإكثار من قراءة �ضورة الإخال�س 13

َفْت يف بع�س �لقلوب �لفطرة  ..فتجدها من �شدق حبها ملولها �أحبت من �لآي ما  �شَ
دل على �هلل و�شفاته .. �إن �ملرء يحب �أن ي�شمع ما ح�ُشن من �شفات حبيبه .. فكيف �إن 
كان �لو�شف لرب �لعباد وبكالمه هو تعاىل، فما عليه من ز�د.. تر�ه �إن قر�أ �لإخال�س 
ترمن .. وب�شفات خالقه تاأمل وبربكتها تنعم، لأنها من �ل�شور �لتي �ت�شمت بالإخال�س 
وبنيت على هذ� �لأ�شا�س .. وثبتت يف نف�س قارئها توحيدً� ل ي�شوبه �شرك �أو �شلطان 
و�شو��س خنا�س، لأن فيها كمال �لذ�ت وعلو �ل�شفات .. وفيها �شنوف �لتوحيد �لثالثة، 
فاأثبتت توحيد �لألوهية و�أن �هلل و�حد �شبحانه ل ُيعبد �شو�ه، و�أثبتت توحيد �لربوبية 
و�أن �حلاجات �إليه ت�شمد وهو �ملتكفل بها فاأثبتت لذ�ته.. وختمت �ل�شوره بالتوحيد 
�لثالث باأن لي�س من �أحد يف مثل �أ�شمائه و�شفاته.. فاإن كنت من قوم �أنعم �هلل عليهم 

بحب �شورة �لإخال�س، فقد جعل �هلل حبه لك جز�ًء مييزك به عن �لنا�س.

ٍة. وكان يقر�أُ لأ�شحاِبه يف �شالتهم فيختم بـ )ُقْل  بعث ر�شول �هلل J رجاًل على �شريَّ
ُهَو �هلُل �أََحٌد). فلما رجعو� ذكرو� ذلك لر�شوِل �هلِل J فقال:" �شلوُه لأيِّ �شٍيء ي�شنُع 
 :J ذلك "  ف�شاألوُه فقال: لأنها �شفُة �لرحمِن فاأنا �أُِحبُّ �أن �أقر�أ بها. فقال ر�شوُل �هلِل

((( " يحبُُّه  �هلَل  �أنَّ  وُه  " �أَْخرِبُ

)-    �شحيح:  �شحيح �لبخاري )7375) ، �شحيح م�شلم )3)8) عن عائ�شة

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأقراأها يف النوافل مع غريها من ال�سور، واأن اأتفكر مبا 
فيها من معاين التوحيد.

من اليوم .. قررت اأن اأقراأ �سورة االإخال�ض ع�سر مرات كل يوم. 

العمل
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املوؤمن القوي 14

مما �ت�شف به �شبحانه يف �أو�شاف كماله وجالله �أنه �لقوي فال يغالبه �أحد ول يقدر 
عليه �شبحانه �أحد.. ولأن �لإميان نور متوهج م�شتمد من نور �هلل .. عظيم بعظمته .. 
قوي بقوته  ..فحري بذ�ك �لإميان �أل يخفت يف �لقلب بل �أن يكون يف �لنف�س قويًا.. 

لأنه �إميان جاء من �هلل �لقوي!

�إن �ملوؤمن �ل�شعيف يلجئه �شعفه �إىل �ل�شكون.. �أما �ملوؤمن �لقوي ف�شاحب همة عالية 
ر�أى ظلمًا حترك  �إن  تر�ه  �لقوي  و�ملوؤمن   .. �إىل �خلري  �لنفو�س  ي�شد  ونف�س متوقدة 
بحنكة ل يخ�شى �لعو�قب.. ول يتعذر بعدم ��شتطاعة .. يقول �شاعر �لإ�شالم حممد 
�إقبال: "�مل�شلم �ل�شعيف د�ئمًا يعتذُر بالق�شاِء و�لقدر، �أما �ملوؤمن �لقويُّ فهو بنف�شه 
" .. فكما �أن �لدين يف نف�شيهما �شعلة لكنها يف  ق�شاء �هلل �لغالب وقدره �لذي ل ُيردُّ
وعمله  �ت�شف..  �هلل  �شفات  من  ب�شفة  لأنه  �أحب،  هلل  فهو  عالية،  متوهجة  �لقوي 

�أعظم و�أثره �أعمق.. فكان هو �أخري و�أحب.

عيِف، ويف كلٍّ خرٌي" ))) ِ مَن �ملوؤمِن �ل�شَّ قال �لنبي J: "�ملوؤمُن �لقويُّ خرٌي و�أحبُّ �إىل �هللَّ

)-    �شحيح:  �شحيح م�شلم )2664 ) ، �شحيح �بن ماجه )3379  ) عن �أبي هريرة

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأثقف نف�سي وعقلي واأ�ستثمره بالدورات التثقيفية اإذ ذلك 
من قوة املوؤمن يف ع�سره.

من اليوم .. قررت اأن اأهتم ب�سحتي وج�سدي واأن اأقوم بالتمارين الريا�سية الأحفظ هذا 
اجل�سد الذي اأودعه اهلل اأمانة عندي. 

العمل
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التقي الغني اخلفي 15

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أعمل و�أعبد �هلل خمل�شًا له �شبحانه، ل �أبتغي بذلك وجه �أحدً� 
من �لنا�س. 

من �ليوم.. قررت �أن يكون يل خبيئة �شر من �شالة �أو �شيام �أو �شدقة.

هلل در �ل�شحب حني فقهو� مر�د �هلل فامتثلو�.. 
وعن خري �لف�شائل بحثو� وبو�شفها �ت�شفو�.. 
ملا كان حب �هلل هو خري مطلب وغاية .. حتلو� 
من  يحب  �هلل  �إن  و�آية..  خلقًا  �هلل  يحب  مبا 
عباده �لتقي �ملفارق لكبري �لذنب و�شغريه... 
�ل�شريرة  نقي  بقي  �أنه غني  و�شفه  ويزيد يف 
ه غناه وما �أ�شمر للنا�س �شوءً�.. وهو  فما غريَّ
على تقو�ه وغناه ونقائه ُحق له �أن يكون �شيدً� 
عند  فقط  َعَلمًا  يكون  �أن  �آثر  لكنه  قومه  يف 
�أن ل خري ول  ربه.. فاأحب �خلفاء وهو يعلم 

ف�شل �أرجى من حمبة رب �ل�شماء.

كان �شعُد بن �أبي وقا�ٍس يف �إبِله فجاءه �بُنه عمُر، فلما ر�آه �شعٌد قال: �أعوذ باهلِل من 
�إبِلك وغنِمك وتركت �لنا�َس يتنازعون  �أََنزلَت يف  �شرِّ هذ� �لر�كِب. فنزل. فقال له: 
�ملُلَك بينهم؟ ف�شرب �شعٌد يف �شدِره فقال: ��شكْت. �شمعُت ر�شوَل �هلِل J يقول: "�إنَّ 

�هلَل يحبُّ �لعبَد �لتَّقيَّ �لغنيَّ �خلفيَّ " )))

)-    �شحيح:  �شحيح م�شلم )2965 ) ، �شحيح �جلامع )882) ) عن �شعد بن �أبي وقا�س
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هي �لأخوة يف �لدين خري ما �أ�شاب عبد بعد �لإ�شالم .. �إن �حلب تناغم �لنف�س مع 
�لنف�س وتعانق �لروح مع �لروح.. فاإن زل �لعبد وجد من �إخو�نه �لقّيم ..و�إن تاه تلقاه 
�أخوه وكان له �ملعلم .. ي�شتد به �لع�شد .. ويثبت يف �لقلب.. ويقوى به �لإميان فيغدو 
كالوتد �إن ق�شدت له �لزيارة حبًا وبحثًا عن �لتذكري و�لعظة، وكانت �لنية �هلل وما 
قرب �إليه .. �بحث لك عن �أٍخ يف �هلل و�شاحب يف �لدين تتفقده، ل جتمعكما م�شلحة 
�إنه �حلب يف �هلل   .. ومع �هلل  وباهلل  و�أخوة يف �هلل  بل حب  �آنـيـَّة،  منفعة  �أو  دنيوية 
�لذي يبعد يف مد�ه ويف بناء تلك �لعالقة �ملقد�شة �أبعد من �أي دنيا ز�ئلة �أو م�شلحة 
خمفية.. �إنها نفو�س �شمت و�رتقت بر�بط �لإميان �مل�شرتك ل يحركها �إل �هلل و�لأخوة 
�لإميانية و�مل�شرتكات �لعقائدية �لقلبية.. فوجبت لتلك �لنفو�س �أن ُيقال لها �أن حمبة 
�إليه وكتبك من �لعباد يف حبه تعاىل...  و�أب�شر فقد قربك �هلل  "وجبت"..  �هلل لها 

فهنيئًا لك.

املتحابون واملتزاورون يف اهلل 16

ا  ُ َلُه على َمدرَجِتِه مَلًكا فلمَّ عن �لنبي J: "�أنَّ رجاًل ز�َر �أًخا َلُه يف قريٍة �أخرى، فاأر�شَد �هللَّ
�أتى عليِه قاَل: �أيَن تريُد؟ قاَل: �أريُد �أخًا يل يف هِذِه �لقريِة، قاَل: هل َلَك عليِه من نعمٍة تربُّها؟ 
َك كما  َ قد �أحبَّ ِ �إليَك، باأنَّ �هللَّ ، قاَل: فاإينِّ ر�شوُل �هللَّ ِ عزَّ وجلَّ قاَل: ل، غرَي �أينِّ �أحببُتُه يف �هللَّ

�أحببَتُه فيِه" )))
)-    �شحيح:  �شحيح م�شلم )2567) ، �شحيح �بن حبان )572) ، �شحيح �جلامع )3567) عن �أبي هريرة

 ، يِفَّ وللمتجال�شني   ، يِفَّ نَي  للُمَتحابِّ ِتي  بَّ حَمَ وَجَبْت  وتعاىل:  تبارَك  �هلُل  "قال   :J وقال 
((( " ، وللمتباذلني يِفَّ وللمتز�ورين يِفَّ

)-    �شحيح:  �شحيح �لرتغيب ))258) ، �شحيح �جلامع ))433) ، �شحيح �جلامع )575) عن معاذ بن جبل
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قطع  �شنو�ت..  ع�شرة  منذ  �هلل  يف  �لأخوة  جمعتنا  �شدوقًا  يل  �شديقًا   .. �أذكره  زلت  ل 
�أنفق،  ما  ذلك  وُمنفقًا يف  وزوجته،  �أهله  تاركًا  لياًل،  �أخرى  مدينة  كم من   (00 م�شافة 
و�شائقًا يف طريق موح�س لياًل وعائدً� لياًل كذلك، فعل ذلك حتى يزورين ملا علم بقدومي 
.. لقد وعظني بفعله موعظة  و�لزيارة يف �هلل  �إل �حلب  ليومني، مل يحركه  �لديار  تلك 
�أغنت عن مائة خطبة يف �حلب و�لتز�ور يف �هلل .. تذكرت عندها قول ر�شول �هلل �أعاله 

فدعوت �هلل له �أن يرزقه حب �هلل. 

ق�ضة

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أنوي بزيار�تي �لعائلية �أن تكون يف �هلل. 

من �ليوم.. قررت �أن �أزور و�أتو��شل مع �أ�شدقاء باعدتنا �لدنيا و�مل�شاغل، ل �أزوره �إل هلل 
ويف �هلل لأنال حب �هلل.
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حب الأن�ضار 17

العمل

من اليوم:

من  قدموه  وما  �هلل  ر�شول  �أ�شحاب  من  �لأن�شار  �شري  يف  �أقر�أ  �أن  قررت   .. �ليوم  من 
�لت�شحيات يف �شبيل �هلل ليزد�د حبي لهم. 

من �ليوم.. قررت �أن �أد�فع عن �لأن�شار من كل �شامت حاقد لهم.

ويعلم  �لنفو�س  تتك�شف  �أ�شد معاناته  و�لت�شييق على �حلق  �لباطل وجولته  يف �شولت 
منها من هو حمب م�شفق من �شدة تعاطفه، ومن هو كاره موؤٍذ .. يتبني �إميان عبد ثابت 

يف نف�شه ر�شيد، �أو منافق يتلون ل يظهر منه �أمر حميد.. 
لقد حدث ذلك يف تاريخ �لأمة فاأف�شح وف�شح.. ها هو �حلبيب يقرر �لهجرة من مكة 
.. هي  و�شحبه  �حلبيب  ب�شعة من  �إمنا هي  �لقلوب،  مكة يف  ما  �أدر�ك حينئذ  وما   ..
�ملوطن و�لأهل، هي مقام �إبر�هيم، وهي بلد �لآباء و�لأجد�د .. يهاجر معه �ل�شحب يف 
م�شهد تتجلى فيه �لطاعة و�لت�شحية باأ�شمى معانيها .. مل يحملو� ماًل ول متاعًا بل رمبا 
تركو� �لأهل و�لزوجات.. ي�شتقبلهم �أهل يرثب ليكونو� لهم خري بل�شم .. ينطلق ل�شان 
كل �أن�شاري لأخيه �ملهاجر: هذ� مايل يا �أخي بينك وبيني فاق�شم .. وذ�ك �لبيت بيتك 
فالزم.. وبعد ذلك ي�شتقبلون �حلبيب لين�شروه، فالأر�س يا حبيب �هلل �أر�شك و�لأهل 
�أهلك و�ملال مالك قد بّدلك �هلل باأهل و�أر�س تكون لك �لوطن و�ل�شكن .. فجربو� قلوب 
�ل�شحب بطيب ��شتقبال.. و�أكرموهم بح�شن �لفعال.. وما �أ�شمعوهم �إل ح�شن �ملقال.. 

فا�شتحقو� �أن يكونو� عند �هلل �أحبابًا.. فاإن �أحببتهم فاأب�شر فقد �أحبك �هلل و�أثابا.

هم �إلَّ منافٌق، فمن �أحبَّهم  "�لأن�شاُر ل يحبُّهم �إلَّ موؤمٌن، ول يبغ�شُ  :J قال �لنبي 
ُه �هلل" ))) هم �أبغ�شَ ، ومن �أبغ�شَ ُ ُه �هللَّ �أحبَّ

فاِق بغ�ُس �لأن�شار" )2) وقال �لنبي J: "�آيُة �لإمياِن حبُّ �لأن�شاِر، و�آيُة �لنِّ

)-    �شحيح: �شحيح �لبخاري )3783) ، �شحيح م�شلم )75) ، �شحيح �لرتمذي )3900) ، �شحيح �بن حبان )7272) عن �لرب�ء بن عازب
2-    �شحيح: �شحيح �لبخاري )3784 ) ، �شحيح م�شلم )74) ، �شحيح �لن�شائي )5034) ، �شحيح �جلامع )5) ) عن �أن�س بن مالك
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الرجل ال�ضمح 18

يف فنون �لأخالق.. ما �إن يت�شف بها �لعبد حتى تت�شابق له �لرحمات وتت�شارع له خري 
�ل�شمح  �ل�شمو�ت.. وللرجل  ُيظلِّله من فاطر  و�أعظمها حب  �أمتها  .. ومن  �لأعطيات 
ن�شيب من تلك �لهبات.. �نظر �إليه يف �ل�شوق �شمحًا �إذ� باع، �شمحًا �إذ� ��شرتى، ل 
يثاأر حلظ نف�شه.. ول ي�شيء بكلمة �أو دونها.. ول يخا�شم ول يجادل .. ول يعاند ول 
مياري.. ل يقلل من �شاأن �ملبيع ليك�شب ح�شمًا يف �ل�شعر، ول يبخ�س �لنا�س �أ�شياءهم، 
ول يتوىل مف�شدً� .. وهو مع ذلك لي�س �شاذجًا ول جماًل ل�شتغالل �لتجار .. فاإن كان 
ًا �شمح �لوجه لني �جلانب �شمح �لعطاء، فال  ًا ر�شيَّ عند تز�حم �مل�شالح و�لأمو�ل هنيَّ

بد �أن يكون يف �شائر �حلياة كذلك.. فا�شتحق حمبة �هلل.

ر�ِء، �َشْمَح �لَق�شاِء" ))) قال �لنبي J: "�إنَّ �هلَل تعاىل ُيِحبُّ �َشْمَح �لَبيِع، �َشْمَح �ل�شِّ

)-    �شحيح:  �شحيح �لرتمذي )9)3)) ، �شحيح �لرتغيب )748)) ، �شحيح �جلامع )888)) ، �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )899) عن �أبي هريرة

من اليوم:

غري  من  وال�سراء  البيع  يف  بال�سماحة  حويل  من  ر  اأُذكِّ اأن  قررت  اليوم..  من 
�سذاجة.

الأجل  اأفاو�ض فقط  ال  واأن  وال�سراء،  البيع  يف  �سمحاً  هيناً  ليناً  اأن  قررت   .. اليوم  من 
التفاو�ض. 

العمل
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اأحاديث ل ت�ضح 

• ْمَر"  ....    �شعيف:  �ل�شل�شلة �ل�شعيفة )29)3)	 قوله J: "�إنَّ �هلَل ُيِحبُّ َمن ُيِحبُّ �لتَّ

• نَي يف �لدعاِء"    ....  باطل:  �ل�شل�شلة �ل�شعيفة )637)	 قوله J: "�إن �هلَل يحب �ملُِلحِّ

الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

ملخ�ص ف�صل: ))كيف يحبك �لله(

َ ُيِحُبّ �مْلَُتِّقنَي}  قال �هلل تعاىل: {�إَِنّ �هلَلّ تقوى �هلل

ُ ُيِحُبّ �مْلُْح�ِشِننَي} قال �هلل تعاىل: {َو�هلَلّ �لإح�شان

اِبِريَن} ُ ُيِحُبّ �ل�شَّ قال �هلل تعاىل: {َو�هلَلّ �ل�شرب

ِلنَي}   َ ُيِحُبّ �مْلَُتَوِكّ قال �هلل تعاىل: {�إَِنّ �هلَلّ �ملتوكلون

ِريَن} �ِبنَي َوُيِحُبّ �مْلَُتَطِهّ َوّ قال �هلل تعاىل: {�إَِنّ �هلّلَ ُيِحُبّ �لَتّ �لتو�بون

ِريَن} �ِبنَي َوُيِحُبّ �مْلَُتَطِهّ َوّ قال �هلل تعاىل: {�إَِنّ �هلّلَ ُيِحُبّ �لَتّ �ملتطهرون

ِبُعوِنى  بُّوَن �هلّلَ َفاتَّ قال �هلل تعاىل: {ُقل �إِن ُكنُتم حُتِ
ِحيٌم}  ُيحِببُكُم �هلّلُ َوَيغِفر َلُكم ُذُنوَبُكم َو�هلّلُ َغُفوٌر رَّ �ملتبعون للنبي

ِذيَن ُيَقاِتُلوَن يِف �َشِبيِلِه  َ ُيِحبُّ �لَّ قال �هلل تعاىل: {�إِنَّ �هللَّ
و�ٌس} ْر�شُ ُهم ُبنَياٌن مَّ نَّ ّفًا َكاأَ �شَ

�ملقاتلون يف �شبيل �هلل 
�شفًا 8

7

6

5

4

3

2

1
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الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل
قال �هلل تعاىل: {�إّن �هلَل ُيِحُبّ �ملُْق�ِشِطني}   �ملق�شطون 

ب �إيلَّ عبدي  قال �لنبي J: "�إنَّ �هلَل قال: وما تقرَّ
ا �فرت�شُت عليه، وما يز�ُل عبدي  ب�شيٍء �أحبَّ �إيلَّ ممَّ

ه"  و�فِل حتَّى �أُحبَّ ُب �إيلَّ بالنَّ يتقرَّ
كرثة �لنو�فل

ِذْيَن �آَمُنْو� َمْن َيْرَتَدّ ِمْنُكْم َعْن  َها �َلّ قال �هلل تعاىل: {َيا �أَُيّ
ٍة َعَلى  ْوَنُه �أَِذَلّ ُهْم َوُيِحُبّ ِتي �هلُل ِبَقْوٍم ُيِحُبّ ِدْيِنِه َف�َشْوَف َياأْ

ٍة َعَلى �ْلَكاِفِرْيَن ُيَجاِهُدْوَن يِفْ �َشِبْيِل �هلِل َوَل  �مْلُوؤِْمِننْيَ �أَِعَزّ
َيَخاُفْوَن َلْوَمَة َلِئٍم}  

�أَِذَلّة َعَلى �مْلُوؤِْمِننْيَ 
ة َعَلى �ْلَكاِفِرْيَن �أَِعَزّ

ا�ِس، و�أحبُّ  قال �لنبي J: "�أحبُّ �لنا�ِس �إىل �هلِل �أْنَفُعُهْم ِللنَّ
�لأعماِل �إىل �هلِل عزَّ وجلَّ �ُشُروٌر يْدِخُلُه على م�شلٍم، �أْو 

ي عنُه َدْيًنا، �أْو َتْطُرُد عنُه ُجوًعا" يْك�ِشُف عنُه ُكْرَبًة، �أْو يْق�شِ

نفع �لنا�س وق�شاء 
حاجاتهم

ٍة. وكان يقر�أُ لأ�شحاِبه  بعث ر�شول �هلِل J رجاًل على �شريَّ
يف �شالتهم فيختم بـ ) ُقْل ُهَو �هلُل �أََحٌد ). فلما رجعو� 

ذكرو� ذلك لر�شوِل �هلِل J فقال: "�شلوُه لأيِّ �شٍيء ي�شنُع 
ذلك "  ف�شاألوُه، فقال: لأنها �شفُة �لرحمِن فاأنا �أُِحبُّ �أن 
وُه �أنَّ �هلَل يحبُُّه" �أقر�أ بها. فقال ر�شوُل �هلِل J: " �أَْخرِبُ

�لإكثار من قر�ءة 
�شورة �لإخال�س

ِ مَن  قال �لنبي J: "�ملوؤمُن �لقويُّ خرٌي و�أحبُّ �إىل �هللَّ
عيِف، ويف كلٍّ خرٌي" �ملوؤمِن �ل�شَّ

�ملوؤمن �لقوي

 ، ، �لغنيَّ قال �لنبي J: " �إنَّ �هلَل يحبُّ �لعبَد �لتَّقيَّ
" �خلفيَّ

�لتقي �لغني �خلفي
15

14

13

12

11

10

9
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الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

ِتي  بَّ قال �لنبي J: "قال �هلُل تبارَك وتعاىل: وَجَبْت حَمَ
 ، ، وللمتز�ورين يِفَّ ، وللمتجال�شني يِفَّ نَي يِفَّ للُمَتحابِّ

" وللمتباذلني يِفَّ

�ملتحابون و�ملتز�ورون 
يف �هلل

قال �لنبي J: "�لأن�شاُر ل يحبُّهم �إلَّ موؤمٌن، ول 
، ومن  ُ ُه �هللَّ هم �أحبَّ هم �إلَّ منافٌق، فمن �أحبَّ يبغ�شُ

ُه �هلل" هم �أبغ�شَ �أبغ�شَ
حب �لأن�شار

قال �لنبي J: "�إنَّ �هلَل تعاىل ُيِحبُّ �َشْمَح �لَبيِع، �َشْمَح 
ر�ِء، �َشْمَح �لَق�شاِء" �ل�شِّ �لرجل �ل�شمح

16

17

18





الف�صل الثاين

كيف ير�ضى عنك اهلل؟
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ُيذكر  مثاًل  �أ�شبحت  حتى  �ملقولة  هذه  �لعرب  تناقلت  هكذ�  تدرك" ..  ل  غاية  �لنا�س  "ر�شى 
فاإنه من  �لنا�س غاية ل تدرك  و�إذ� كان ر�شى  �لنا�س،  و�أحكامهم على  نو�ديهم وجمال�شهم  يف 
�ملجمع على �شحته عند �لعقالء �أن "ر�شى رب �لنا�س غاية ُتدرك" .. وهي هكذ� حقًا .. غاية 
لي�س  �أنا�س جعلوها غايتهم يف حياتهم وبعد موتهم ليدركو� منزلة  �أدركها  �إدر�كها، وقد  ميكن 
لنعيم  ل  .. لرت�شى،  ى}  �شَ ِلرَتْ َرِبّ  �إَِلْيَك  �شعارهم {َوَعِجْلُت  .. جعلو�  �أبدً�  منها  �أف�شل  بعدها 
دنيوي ول نعيم �أخروي .. لرت�شى، لي�س حتى لأجل �حلور �لعني ول حتى جلنة عر�شها �ل�شماو�ت 
و�لأر�س .. لرت�شى، ليكون منك �لر�شى و�لفرح و�حلب لنا .. لرت�شى، لأنك �إذ� ر�شيت فكل نعيم 

�شيكون وكل بالء �شيهون.

يا له من ف�شل ويا لها من عطّية جزىل تلك �لتي �شينعم بها �ملوؤمنون يوم يحل عليهم ر�شو�ن 
�هلل وينتفي عنهم �حتمال �ل�شخط عليهم فيفرحو� فرحة ما بعدها فرحة .. �إن ر�شى �هلل غاية 
�أعلى و�أحلى من جمرد دخول �جلنة و�لتنعم فيها و�لتقلب فيما �أعده �هلل لعباده مما ل عني ر�أت 
ول �أذن �شمعت ول خطر على قلب ب�شر .. �إن �أق�شى نعيم يف �جلنة هو ر�شا �لرحمن .. ي�شفه 
ِتَها �ْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَم�َشاِكَن  ِري ِمْن حَتْ اٍت جَتْ ُ �مْلُوؤِْمِننَي َو�مْلُوؤِْمَناِت َجنَّ �هلل يف كتابه {َوَعَد �هللَّ
ِ �أَْكرَبُ َذِلَك ُهَو �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم} )�لتوبة 72) .. نعم �أكرب من  َو�ٌن ِمَن �هللَّ اِت َعْدٍن َوِر�شْ َبًة يِف َجنَّ َطيِّ

نعيم �جلنة وم�شاكنها.

ها هو �لند�ء �لرباين يغ�شاهم وهم يتقلبون يف نعيم �جلنة وقد �أخذ كل منهم م�شكنه .. 
نا و�شعَدْيك، فيقوُل: هل  ْيك ربَّ ِة؟ فيقولون: لبَّ يناديهم �هلل توددً� وحبًا ور�شًا منه: "يا �أهَل �جلنَّ
ى وقد �أعطيَتنا ما مل ُتعِط �أحًد� من خلِقك، فيقوُل: �أنا �أُعطيكم  ر�شيتم؟ فيقولون: وما لنا ل نر�شَ
ر�شو�ين، فال  عليكم  �أُِحلُّ  فيقوُل:  �أف�شُل من ذلك؟  �شيٍء  و�أيُّ   ، ربِّ يا  قالو�:  �أف�شَل من ذلك، 

�أ�شَخُط عليكم بعده �أبًد�")))

من  �لكوكبة  لتلك  ..فهنيئًا  �إياه  وُبلِّغو�  حياتهم  يف  �لرباين  �لر�شى  بهذ�  �أنا�س  حظي  لقد 
�حلب  �أ�شباب  ولكل  ي�شطرون،  للت�شحية  معنى  بكل  �ل�شجرة،  حتت  بايعو�  �لذين  �ل�شحابة 
للعاملني ر�شاه عنهم  يعلن �هلل  �لدين  يوم  �إىل  فيهم  تتلى  �آيات  لهم  .. هنيئًا  و�لر�شى يجمعون 

)-    �شحيح: �شحيح �لبخاري )6549 ) ، �شحيح م�شلم )2829) ، �شحيح �بن حبان )293) ، �شحيح �لرتمذي )2555) ، �شحيح �جلامع )))9)) عن �أبي 
�شعيد �خلدري

مريرٌة  و�حلياُة  حتلو  فليتَك 
ِغ�شاُب  و�لأناُم  تر�شى  وليتَك 

عامٌر  وبينَك  بيني  �لذي  وليَت 
خر�ُب �لعاملنَي  وبنَي  وبيني 

هنٌي  فالكُل  �لوُد  منَك  �شحَّ  �إذ� 
تر�ُب �لرت�ِب  فوَق  �لذي  وكَل 
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هل تريد اأن ُتر�ضي عنك اهلل باأعمال ي�ضرية؟

هل حتب اأن ير�سى عنك اهلل؟

األ اأدلك على ما اإن فعلته نلت ر�ضى اهلل عنك؟

ت�ضعة اأعمال لو فعلت اأية واحدة منها حّل عليك الر�ضى الرباين .. فهنيئًا لك يومئذ.

َجَرِة})�لفتح 8)) ولذ� كان حقًا لأ�شحاب  َت �ل�شَّ ُ َعِن �مْلُوؤِْمِننَي �إِْذ ُيَباِيُعوَنَك حَتْ َي �هللَّ {َلَقْد َر�شِ
�لنبي �أن نرت�شى عنهم �إخبارً� و�إهتد�ًء بر�شى �هلل عنهم، ودعاًء لهم مبزيد من �لر�شى ليحل 

عليهم، �إذ هم �أهٌل لذلك. .. فر�شي �هلل عنهم و�أر�شاهم.

بر�شا �هلل من  ي�شتعيذ   J �لنبي  و�إنهما �شد�ن ل يجتمعان، كان   .. �ل�شخط  �لر�شا عك�س  �إن 
�شخطه فيقول: "�أعوُذ بر�شاك من �شخِطك، ومبعافاِتك من عقوبِتك، و�أعوُذ بك منك ل �أُْح�شي 
ة �شاحقة يف مو�زين �لنف�س و�لإميان �أن  ثناًء عليك �أنت كما �أثنيَت على نف�ِشك " )))  ..  و�إنها لهوَّ
 ِ يحر�س �لنا�س على ر�شا �لنا�س على ح�شاب ر�شا رب �لنا�س، بل هي عالمة نفاق {َيْحِلُفوَن ِباهللَّ
ِمِننَي})�لتوبة 62)، و�ملعادلة �لنبوية يف  وُه �إِْن َكاُنو� ُموؤْ ُ َوَر�ُشوُلُه �أََحقُّ �أَْن ُيْر�شُ وُكْم َو�هللَّ �شُ َلُكْم ِلرُيْ
ي �هلُل عنه و�أر�شى  ا�ِس ر�شِ هذ� و��شحة كر�ئعة �ل�شم�س يف قوله: "َمن �لتَم�س ر�شا �هلِل ب�شَخِط �لنَّ

ا�َس" )2) ا�ِس ب�شَخِط �هلِل �شِخط �هلُل عليه و�أ�شَخط عليه �لنَّ ا�َس عنه وَمن �لتَم�س ر�شا �لنَّ �لنَّ

)-    �شحيح: �شحيح م�شلم )486) ، �شحيح �بن حبان ))205) ، م�شند �أحمد )97/2)) ، �شحيح �بن ماجه )3))3) ، �شحيح �لن�شائي )099)) عن �أبي 
هريرة و علي بن �أبي طالب

2-    �شحيح:  �شحيح �بن حبان )4894) ، �شحيح �لرتغيب )2250) عن عائ�شة و عيا�س بن حمار

�إن �لر�شى مزيد يف �لتخ�شي�س و�لعناية و�ملحاباة، ومت�شمن للحب يف ثناياه .. �إذ ل ير�شى �هلل عن �أحد 
ُبه �شخط  مل يحبه .. لكنه باإعالنه �لر�شى عنه فاإن ذلك �لعبد يكون قد �أ�شاب �شيئًا يرفعه منزلة وُيجنـِـّ

�هلل عليه.

الفرق بني حب اهلل ور�ضى اهلل

يا  �إن �لأبوين يحبان �أبناءهما فطرة و�إن كرهو� فعالهما �أحيانًا �أو كان منهم عقوق، �أما �إن تر�شَّ
عن �لبن فاإنه يكون قد بلغ منزلة يف �حلب و�لطاعة عندهما فاقت جمرد �حلب .. وهلل �ملثل 

�لأعلى و�هلل �أعلم.
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الإميان مع العمل ال�ضالح 1

�إن �لعمل هو ركن من خ�شائ�س �لإميان، فال �إميان بال عمل ول ينفع عمل بال �إميان.. 
لأن �لإميان قول بالل�شان وت�شديق باجلنان وعمل باجلو�رح و�لأركان.. �إنه ��شتقر�ر 
يف �لقلب وهد�أة يف �أعماق �لنف�س .. �إنه خبيئة �لروح.. �إنه �لإميان باهلل وما حوى من 
�أركان.. هو حم�س �شعور يتغلغل حتى يفي�س عماًل .. فال يكون حامله �إل عايل �لهمة 
.. ويف مقايي�س �لعمل هو د�ئمًا يف �لقمة.. فرتى روحه وّقادة، يف دروب �خلري �شالكة 
مرتادة .. �إن �شح فهو قرين �لعمل �ل�شالح .. فكلما كان �لإميان نقيًا كاماًل.. �أثمر 

عماًل �شحيحًا �شاحلًا..

ولأن يف ذلك �لكمال ل�شخ�شية �مل�شلم يف باطنه وظاهره ..كان من مثوبته كمال �جلز�ء 
�أن ر�شي �هلل عنهم فاأدخلهم �جلنة، ور�شو� عنه مما ر�أو� من جزيل �لأعطيات..

ِة  َجَز�وؤُُهْم  يَّ اِت �أُوَلِئَك ُهْم َخرْيُ �ْلرَبِ احِلَ ِذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو� �ل�شَّ قال �هلل تعاىل: {�إِنَّ �لَّ
ُ َعْنُهْم  َي �هللَّ �أََبًد� َر�شِ ِتَها �ْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  ِري ِمْن حَتْ اُت َعْدٍن جَتْ ِهْم َجنَّ َربِّ ِعْنَد 

ُه} )�لبينة 8-7) و� َعْنُه َذِلَك مِلَْن َخ�ِشَي َربَّ َوَر�شُ

�ْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن  ِتَها  ِري ِمْن حَتْ اٍت جَتْ َو�مْلُوؤِْمَناِت َجنَّ �مْلُوؤِْمِننَي   ُ وقال تعاىل: {َوَعَد �هللَّ
�أَْكرَبُ َذِلَك ُهَو �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم}   ِ َو�ٌن ِمَن �هللَّ اِت َعْدٍن َوِر�شْ َبًة يِف َجنَّ ِفيَها َوَم�َشاِكَن َطيِّ

)�لتوبة72)

من اليوم:

الأ�سل  م�سلم،  كوين  من  هلل  العبودية  درجات  يف  اأرتقي  اأن  قررت  اليوم..  من 
لدرجة االإميان، ثم لالإح�سان.

من اليوم .. قررت اأن اأرتقي دائماً باإمياين بعمل ال�ساحات. 

العمل
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التزام نهج ال�ضحابة  2

يف  عظيم �لر�شالت .. وبكل ماروي عن �لأنبياء من هد�يات .. ما قامت لأي دين 
قائمة �إل وقد هياأ �هلل لنبي تلك �لر�شالة �أ�شحابًا و�أتباعًا وحو�ريِّني.. كانو� يحملون 
هّم �لدين على �أكتافهم .. فبع�شهم ُين�شر باملنا�شري .. و�آخرون ُيحرقون باجلمر يف 
حر �لهجري.. و�آخرون ي�شافرون ويهاجرون يدعون لهذ� �لدين ..وهكذ� كان �أ�شحاب 
وقوًل  عماًل  �شلوكهم  يف  �لدين  ف�شار   .. �لروح  حنايا  منهم  �لإميان  خالط  حممد، 
يف  وح�شبهم  �لأر�س..  على  مت�شي  �هلل  �شرعة  فكانو�   .. جمالته  كل  يف  تطبيقًا   ..
و�  �لف�شل �أنهم �شحبو� خري �خللق ولزموه و�شهدو� تنزيل �لوحي �أمام ناظريهم و�شحُّ
ٍع جاء بعدهم بقرون �أنه �أحر�س على  عي مدَّ بالغايل و�لنفي�س لن�شرة نبيهم ... �أفيدَّ
�لدين �أو �أفقه ِمن َمن �شهدو� �لتنزيل و�شمعو� قول �لنبي �جلليل؟؟!! تلك �إذن فرية 
ما بعدها فرية .. �لزم غر�شهم فاإنهم خري قرن �أُخرج للب�شرية .. و�تبع نهجهم .. ول 
حِتْد عنهم .. وبهد�هم �قتده .. وكن من �لذين �تبعوهم باإح�شان .. تنل "ر�شي �هلل 

عنهم ور�شو� عنه"

َبُعوُهْم  �تَّ ِذيَن  َو�لَّ اِر  َو�ْلأَْن�شَ �مْلَُهاِجِريَن  ِمَن  ُلوَن  �ْلأَوَّ اِبُقوَن  {َو�ل�شَّ تعاىل:  �هلل  قال 
َتَها �ْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن  ِري حَتْ اٍت جَتْ َعدَّ َلُهْم َجنَّ و� َعْنُه َو�أَ ُ َعْنُهْم َوَر�شُ َي �هللَّ ِباإِْح�َشاٍن َر�شِ

ِفيَها �أََبًد� َذِلَك �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم}  )�لتوبة 00))

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأجتنب البدع وكل ما مل يرد عن ر�سول اهلل وعن اأ�سحابه 
اإذ لو كان خرياً ل�سبقونا اإليه.

اأدرى  فهم  والتنزيل  الوحي  �سهدوا  الذين  ال�سحابة  نهج  التزم  اأن  .. قررت  اليوم  من 
النا�ض مبراد اهلل ور�سوله. 

العمل
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أو�يل �ملوؤمنني ول �أقدم عليهم �مل�شركني فيما هو حق. 

من �ليوم.. قررت �أن يكون �حلق �أحب �إيل من �أهلي وولدي وو�لدي و�لنا�س �أجمعني �إن 
خالفوين وكانو� على باطل و��شح.

و�شائج �لميان �إن �شكن �لنف�س �أقوى �لو�شائج، فال يحكم �لقلَب �شلطاٌن �إل �شلطان �هلل .. 
يحب هلل ويبغ�س هلل.. فاإن جعل �لعبد هو�ه تبعًا لذ�ك �مليز�ن �حلق نال ر�شى ربه �حلق.

َنِني ِمْن ُفالٍن -  كِّ �أَْن مُتَ �أََرى  هذ� عمر يعلنها �شريحة و��شحة يف بدر: "يا ر�شول �هلل .. 
َن َحْمَزَة ِمْن ُفالٍن  كِّ ِرَب ُعُنَقُه، َومُتَ ا ِمْن َعِقيٍل َفَي�شْ َن َعِليًّ كِّ ِرَب ُعُنَقُه، َومُتَ َقِريٍب ِلُعَمَر - َفاأَ�شْ

ُه َلْي�َس يِف ُقُلوِبَنا َهَو�َدٌة ِلْلُم�ْشِرِكنَي " ))) ُ َعزَّ َوَجلَّ �أَنَّ ِرَب ُعُنَقُه، َحتَّى َيْعَلَم �هللَّ َفَي�شْ

وهذه �حلبيبة �أم حبيبة بنت �أبي �شفيان وزوجة �لنبي J تنف�س فر��س �لنبي من �أمام 
�أبيها حتى ل يجل�س عليه - وذلك قبل �إ�شالمه - فهذ� فر��س حبيب �هلل ل يجل�س عليه 

عدو �هلل.

�أية �شلة جتمعهم باأحد .. لقد ترب�أو�  ياهلل .. لقد عظم �لإميان يف قلوبهم و�رتقى فوق 
من كل ذ�ت �شلة وقربى ون�َشو� و�شائج �لقر�بة و�لأخوة و�لذكريات يف موقف حرب لأنهم 

يعادون �هلل ور�شوله.. فر�شي �هلل عنهم و�أر�شاهم.
)-    �شحيح: م�شند �أحمد ))/8))) ، �شحيح �أ�شباب �لنزول ))6) عن عمر بن �خلطاب

َ َوَر�ُشوَلُه َوَلْو  وَن َمْن َحادَّ �هللَّ ِ َو�ْلَيْوِم �ْلآِخِر ُيَو�دُّ ُد َقْوًما ُيوؤِْمُنوَن ِباهللَّ قال �هلل تعاىل: {َل جَتِ
َدُهْم  وَلِئَك َكَتَب يِف ُقُلوِبِهُم �ْلإِمَياَن َو�أَيَّ ْبَناَءُهْم �أَْو �إِْخَو�َنُهْم �أَْو َع�ِشرَيَتُهْم �أُ َكاُنو� �آَباَءُهْم �أَْو �أَ
و�  ُ َعْنُهْم َوَر�شُ َي �هللَّ ِتَها �ْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َر�شِ ِري ِمْن حَتْ اٍت جَتْ ِبُروٍح ِمْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّ

ِ ُهُم �مْلُْفِلُحوَن} )�ملجادلة 22) ِ �أََل �إِنَّ ِحْزَب �هللَّ َعْنُه �أُوَلِئَك ِحْزُب �هللَّ
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يقول �شيد �لأدباء �شيد قطب رحمه �هلل معلقًا على �آية �لبقرة: "ير�شم �ل�شياق د�شتور 
�ل�شدقة يف تف�شيل و�إ�شهاب. ير�شم هذ� �لد�شتور مظلاًل بظالل حبيبة �أليفة؛ ويبني 
لنف�س  تهذيبيًا  عماًل  �ل�شدقة  حتّول  �لتي  �لآد�ب  و�لإجتماعية.  �لنف�شية  �آد�بها 
معطيها؛ وعماًل نافعًا مربحًا لآخذيها؛ وحتّول �ملجتمع عن طريقها �إىل �أ�شرة ي�شودها 
�لتعاون و�لتكافل، و�لتو�د و�لرت�حم؛ وترفع �لب�شرية �إىل م�شتوى كرمي: �ملعطي فيه 

و�لآخذ على �ل�شو�ء" 

اإنفاق املال يف �ضبيل اهلل 4

ِ َوَتْثِبيًتا ِمْن �أَْنُف�ِشِهْم  اِت �هللَّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن �أَْمَو�َلُهُم �ْبِتَغاَء َمْر�شَ قال �هلل تعاىل: {َوَمَثُل �لَّ
ا  ُ مِبَ ْبَها َو�ِبٌل َفَطلٌّ َو�هللَّ ْعَفنْيِ َفاإِْن مَلْ ُي�شِ ُكَلَها �شِ اَبَها َو�ِبٌل َفاآَتْت �أُ ٍة ِبَرْبَوٍة �أَ�شَ َكَمَثِل َجنَّ

رٌي} )�لبقرة 265) َتْعَمُلوَن َب�شِ

اَلٍح  َدَقٍة �أَْو َمْعُروٍف �أَْو �إِ�شْ َو�ُهْم �إِلَّ َمْن �أََمَر ِب�شَ وقال تعاىل: { َل َخرْيَ يِف َكِثرٍي ِمْن جَنْ
ِ َف�َشْوَف ُنوؤِْتيِه �أَْجًر� َعِظيًما} )�لن�شاء  اِت �هللَّ ا�ِس َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك �ْبِتَغاَء َمْر�شَ َبنْيَ �لنَّ

(((4
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من اليوم:

�لفقر�ء و�ملحتاجني وما فيه  �شبيل �هلل على  �أنفق من مايل يف  �أن  .. قررت  �ليوم  من 
�شالح �مل�شلمني. 

من �ليوم.. قررت �أن �أنفق من مايل للدفاع عن �لإ�شالم �شد �أعد�ئه وما يكيدون.

لقد ر�شي �هلل عن �أ�شحاب �لنبي لأنهم بايعوه ون�شروه باأمو�لهم و�أنف�شهم .. كيف ل ير�شى �هلل 
عن �أبي بكر �لذي جاء يوم �لع�شرة بكل ماله .. وكيف ل ير�شى �هلل عن عمر �لذي جاء بن�شف 
�ملدينة عياًل عليه  �أهل  ثلث  �لذي كان  �لرحمن بن عوف  .. وكيف لير�شى �هلل عن عبد  ماله 
يقر�س بع�شهم وي�شد دين �لبع�س .. وكيف ل ير�شى عن عثمان �لذي جهز جي�س �لع�شرة باأكمله، 

للم�شلمني،  معونة  بئر  وحفر 
�مل�شلمني يف  بقافلة على  وت�شدق 
�لنبي  له  دعا  حتى  �لقحط  عام 
J عند �لع�شرة قائاًل:" ما �شر 
�ليوم")))،  بعد  عمل  ما  عثمان 
قال:   J �لنبي  �أن  رو�ية  ويف 
"�للهم �إين قد ر�شيت عنه فار�س 

عنه " )2)

�أنفقو�  ما  �أنفقو�  �لذين  �أولئك 
فر�شي   .. �هلل  ر�شو�ن  �بتغاء 
لهم  و�أعد  و�أر�شاهم  عنهم  �هلل 
جنات جتري من حتتها �لأنهار... 

فطوبى لهم وملن كان مثلهم.

)-    ح�شن: �شحيح �لرتمذي ))370) ، تخريج م�شكاة 
�مل�شابيح ) 8)60) عن عبد�لرحمن بن �شمرة

2-    ف�شائل �خللفاء �لأربعة لأبي نعيم )29) وقال: 
فيه لني
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احلمد بعد الأكل 5

�إننا كثريً� ما نن�شغل بالنعم ونن�شى �ملنعم �شبحانه، ونلتهي بالعطايا ونن�شى �ملعطي 
ما  نن�شغل عن حمده  ما  �أكرث  ومن   .. �لو�هب  ونغفل عن  بالهبات  ونتلذذ  �شبحانه، 
ن�شتغل به كل يوم وقودً� لأج�شادنا وهو �أقرب �إلينا و�إىل عقولنا من �أي �شيء .. ذلك 
ما لذ وطاب من �لطعام و�ل�شر�ب .. {�أََفَر�أَْيُتُم �مْلَاَء �َلِّذي َت�ْشَرُبوَن * �أَ�أَْنُتْم �أَْنَزْلُتُموُه 

ِمَن �مْلُْزِن �أَْم َنْحُن �مْلُْنِزُلوَن}.

قال �لنبي J: " �إن �هلَل لري�شى عن �لعبِد �أن ياأكَل �لأكلَة فيحمَده عليها، �أو ي�شرَب 
�ل�شربَة فيحمَده عليها" )))

)-    �شحيح: �شحيح م�شلم )2734 ) ، �شحيح �لرتمذي )6)8) ) عن �أن�س بن مالك
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أحمد �هلل بعد �لأكل و�ل�شرب و�أ�شت�شعر نعمة �هلل علي. 

من �ليوم.. قررت �أن �أرفع باحلمد �شوتي لأذكر من حويل بحمد �هلل بعد �لأكل.

�لر�شيد  هارون  على  يومًا  �ل�شماك  �بن  دخل 
�أمري �ملوؤمنني، فا�شت�شقاه هارون فاأح�شر  وهو 
ثم  �إليه  فقدمه  �ملاء  من  كوبًا  �ل�شماك  �بن  له 
ُمنعت  لو  �ملوؤمنني  �أمري  يا  فقال:  يده  �أرجع 
هذه �ل�شربة بكم كنت �شتفتديها؟ قال هارون: 
بن�شف ملكي، فقال له �بن �ل�شماك: فلو ُمنعت 
ملكي  بن�شف  قال:  تفتديها؟  كنت  بكم  بولها 
ي�شاوي  ل  مللك  تبًا  �ل�شماك:  �بن  فقال  �لآخر، 

�شربة ماء ثم بولها.

�إن خليفًة وملكًا كهارون �لر�شيد �لذي بلغ ملكه 
ماء  �شربة  يزن  �لعربي  �ملغرب  �إىل  �لهند  من 
يريد  ل  وجل  عز  و�هلل  ملكه..  بن�شف  و�حدة 
منا ما منلك ول ن�شفه ول ُع�شره ..كل ما يريده 
�هلل منك ولك لري�شى عنك �أن تتلذذ بنعمائه 
فتحمده عليها .. وذلك ير�شيه عنك �شبحانه.

َفِهم ذلك �لعارفون باهلل فكان حال بع�شهم �أنه 
ويروي  �هلل  يحمد  �شربة  �أو  لقمة  كل  بعد  كان 

هذ� �حلديث "�إن �هلل لري�شى ... "

ق�ضة
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كلمة تر�ضي اهلل 6

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن ل �أتكلم كلمة تغ�شب �هلل عني و�أن �أ�شتغفر ملا ل �أعلم. 

من �ليوم.. قررت �أن �أنتبه لل�شاين و�أجاهد �أن ل يخرج منه �إل حق.

�إن ر�شو�ن �هلل تعاىل غاية وو�شيلة يف �لوقت نف�شه .. فها هو عبد يتكلم �لكلمة بتوفيق 
�هلل ور�شو�نه .. رمبا مل ُيلِق لها باًل ومل يتاأملها بخاطره �أو يتفكر يف عاقبتها �أو يظن �أنها 
توؤثر �شيئًا .. وما ظن �أنه بها �شيبلغ قدرً�، وبها �شيبلغ ر�شو�نًا تت�شوق �إليه �لنفو�س .. بل 
لو عِلَمْت به لرمبا �أتته ولو حبوً� ولو �أن تقطع منها �لأو�شال و�لأع�شاء لأجل �أن تنال ذلك 
�لر�شو�ن من �هلل بذلك �لو�شف �لذي و�شفه �لنبي J.. �إنه لي�س ر�شى عاديًا �أو موؤقتًا.. 

�إنه �لر�شى �لأبدي من �لرب �جلليل منذ حلظة �لتكلم بالكلمة تلك و�إىل "يوم يلقاه".

اأية كلمة تلك؟؟ 
قال �بن عبد �لرب يف �لتمهيد:" �لكلمة �لتي ير�شي بها �هلل عند �ل�شلطان لي�شرفه عن 

هو�ه ويكفه عن مع�شية يريدها يبلغ بها �أي�شًا من �هلل ر�شو�نًا ل يح�شبه" 

وقال �بن بطال:" و�لكلمة �لتي يكتب �هلل له بها ر�شو�نه �لكلمة يريد بها وجه �هلل بني �أهل 
�لباطل، �أو �لكلمة يدفع بها مظلمة عن �أخيه �مل�شلم، ويفرج عنه كربة من كرب �لدنيا" )))

)-    �شرح �شحيح �لبخاري" )0)/ 86))

�أن تبلَغ ما بلغْت  و�ِن �هلل ما يظّن  " �أحدكم ليتكّلم بالكلمِة من ِر�شْ  :J قال �لنبي 
و�ُنُه �إىل يوِم يلقاُه، و�إن �أحدُكم ليتكّلُم بالكلمِة من �َشَخط �هلِل  فيكتب �هلُل لُه بها ِر�شْ

ما يظّن �أن تبلَغ ما بلغت فيكتُب �هلُل عليِه بها �َشَخِطُه �إىل يوِم يلقاه" )))
)-    ح�شن �شحيح:  �شنن �لرتمذي )9)23 ) عن بالل بن �حلارث �ملزين
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ال�ضهادة يف �ضبيل اهلل * 7

قت لنيل ر�شاه �شبحانه يوم باعت نف�شها له  �إنها �لنفو�س �لر�شّية �ملر�شّية.. تلك �لتي ُوفِّ
تاركة ور�ءها �لدنيا بلذ�تها ونعيمها.. �إنه �أربح بيع و�أعظم جتارة و�أكرم �شفقة ُق�شيت 
جريء  لُيقال  ول  �شهرة  ول  �شمعة  لأجل  ل  وجل،  عز  �هلل  ر�شى  هو  هدفها  ما..  يومًا 
�هلل  فُيعطيها  باريها  �إىل  �لروح  ُت�شلم  �أن  �ل�شفقة  تلك  قب�س  �شروط  ومن  و�شجاع.. 
م�شتحقاتها من �لأجر �لعظيم و�لثو�ب �جلزيل �لذي ن�س عليه �لنبي يف قوله "لل�شهيد 

عند �هلل �شت خ�شال ... ".
ها هو �شَهيب ُيقِبُل مهاجرً� نحو ر�شول �هلل J، فاتبعه نفر من قري�س من �مل�شركني، 
فنزل عن ر�حلته ونرث ما يف كنانته و�أخذ قو�شه ثم قال: يا مع�شر قري�س، لقد علمتم �أين 
ُلون �إيلَّ حتى �أرمي مبا يف كنانتي، ثم �أ�شرب ب�شيفي  من �أَْرَماكم رجاًل، و�أمي �هلل ل َت�شِ
ما بقي يف يدي منه �شيء، ثم �فعلو� ما �شئتم، فقالو�: دلنا على بيتك ومالك مبكة ونخّلي 
عنك، وَعاَهُدوه �إْن دلهم �أن َيَدُعوه، ففعل. فلما قدم على ر�شول �هلل J قال له: �أبا يحيى 
 { ِ اِت �هللَّ ا�ِس َمْن َي�ْشِري َنْف�َشُه �ْبِتَغاَء َمْر�شَ ربح �لبيع، ربح �لبيع، و�أنزل �هلل: {َوِمَن �لنَّ

)�لبقرة 207). )))

)-    �أ�شباب �لنزول للو�حدي

َرُءوٌف   ُ َو�هللَّ  ِ �هللَّ اِت  َمْر�شَ �ْبِتَغاَء  َنْف�َشُه  َي�ْشِري  َمْن  ا�ِس  �لنَّ {َوِمَن  تعاىل:  �هلل  قال 
ِباْلِعَباِد} )�لبقرة 207)

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأقراأ يف �سريرَ ال�سحابة ومغازيهم وكيف كانت بطوالتهم.

من اليوم .. قررت اأن اأ�ساأل اهلل ال�سهادة ب�سدق واأن يبلغني اهلل منازل ال�سهداء. 

العمل

و� �أن �جلهاد �حلق هو �لذي يقّدره �لعلماء �لربانيون و�أهل �حلل و�لعقد يف �لأمة وباإذن ويل �لأمر فلرُيجع د�ئمًا �إىل �لعلماء  * �شبقت �لإ�شارة �إىل �أن �لعلماء قد ن�شّ
�لربانيني يف هذه �مل�شاألة
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اإر�ضاء الوالدين باملعروف  8

فرحًا  �لقلب  خلجات  وترق�س  �لآذ�ن  تطرب  ولدي" هكذ�  يا  عليك  ير�شى  "�هلل 
�إنهما �شبيلك للفوز، وهما �ل�شمان �لذي ُيدخلك  �أو �لأب.  يوم ت�شمعها من فم �لأم 
على عامل �لر�شى �لرباين، فر�شاهما جنة �لدنيا و�لآخرة .. قل يل بربك: هل من 
لذة �أعظم من �شماع دعائيهما بالرت�شي عنك؟ �أل ت�شعر عندئذ �أن �أبو�ب �لتوفيق قد 
ُفتحت على م�شر�عيها لك؟ �أل ت�شعر بالأمان؟ �أل ت�شعر �أن يومك هذ� �شيكون �أف�شل 
و�أن �لتي�شري �شيحل �شيفًا د�ئمًا على �أعمالك و�إجناز�تك؟ �بغ ر�شاهما .. وتفنن يف 
بّرهما .. و�جعله غاية لك .. و�حر�س عليه حر�شك على �ملاء �لبارد يف يوٍم �شائٍف 

�شديد �حلر و�لعط�س.. فاإذ� فعلت فاأب�شر بر�شًى �شماوّي من �لرب �لعلّي.

بِّ يف ر�شا �لو�ِلَدْيِن، و�َشَخُطه يف �َشَخِطِهما" ))) قال �لنبي J: "ر�شا �لرَّ
)-    ح�شن: �ل�شل�شلة �ل�شحيحة ) 6)5) ، �شحيح �لرتغيب )2503)،�جلامع �ل�شغري )4457) ،�شحيح �لرتمذي )899)) عن عبد�هلل بن 

عمرو

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأ�ساألهما – اأو من كان حياً منهما – اأن يرت�سى علّي كل يوم.

من اليوم .. قررت اأن اأقبل يد اأمي واأبي كل يوم براً بهما. 

العمل
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ال�ضواك 9

جعل �هلل �شر�ئع �لفطرة على نوعني:

ورجاوؤه وحمبته  منه  و�خلوف  باهلل  �لإميان  وهو  و�لروح  �لقلب  ُيطهر  �أحدهما: 
و�لإنابة �إليه.

كتلك  و�لأقذ�ر عنه  �لأو�شاخ  ودفع  نظافته  ويقوم على  و�لثاين: يطهر �جل�شد 
ق�س  �لفطرة:  من  "ع�شٌر   :J قوله  يف  �لفطرة  �شنن  حديث  يف  وردت  �لتي  �لع�شرة 
�ل�شارب، و�إعفاء �للحية، و�ل�شو�ك، و��شتن�شاُق �ملاء، وق�ّس �لأظفار، وغ�شل �لرب�ِجم، 

ونتُف �لإبط، وحلُق �لعانة، و�نتقا�س �ملاء " )))

�إنه حديث �لفطرة.. ودين �لفطرة .. وند�ء �لفطرة .. يلتقيان .. يلت�شقان .. ل يختلفان 
�لبتة .. �إنه دين �لنظافة و�لأناقة تعلو يف �أ�شمى معانيها و�أي�شر طر�ئقها لترتك نظافة 
�أمر  �لعلي.. عجيب  �لرب  من  �لر�شى  تتمثل يف  �لباطن  �أخرى يف  ونظافة  �لظاهر  يف 
هذ� �لدين �لعظيم، كنا نتحدث من قريب عن ر�شى �هلل عن عبده بالإميان و�تباع نهج 
�ل�شحابة و�لتز�مه بعقيدة �لولء و�لرب�ء وهي من كربيات �ملنهج �لإ�شالمي، ثم هو �لآن 

يحدثنا عن ر�شى �هلل عن �لعبد ب�شيء ي�شري ل يخطر ببال �لكثري وهو �لإ�شتياك.
)-    �شحيح: �شحيح م�شلم )604) ، �شحيح �أبي د�ود )53) ، �شحيح �لرتمذي )2757) ، �شحيح �بن ماجه ))24) ، �شحيح �لن�شائي )5055) 

عن عائ�شة

قال �لنبي J: "�ل�شو�ك مطهرة للفم مر�شاة للرب" )))

)-    �شحيح:  �شحيح �لن�شائي )5) ، �شحيح �بن حبان )067)) ، �شحيح �جلامع )3695) ، �شحيح �لرتغيب )209) عن عائ�شة.
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�إن يف قوله "مطهرة ... مر�شاة " لفتة فطرية روحية، ومنفعة ج�شدية ي�شرد منافعها 
�بن �لقيم فيقول: )وفى �ل�شو�ك عدة منافع: ُيَطيِّب �لفم، وَي�ُشد �للثة، ويقطع �لبلغم، 
ه�شم  على  وُيعني  �ل�شوت،  وُي�شفى  �ملعدة،  وي�شح  باحلفر،  وُيذهب  �لب�شر،  ويجلو 
�لنوم،  ويطرد  و�ل�شالة،  و�لذكر  للقر�ءة،  وُين�شط  �لكالم،  جمارى  وُي�شهل  �لطعام، 

وير�شى �لرب، وُيعجب �ملالئكة، وُيكرث �حل�شنات) )))

)-    ز�د �ملعاد 323/4

من اليوم:

.J من اليوم.. قررت اأن اأ�ستاك به قبل ال�سالة كما كان يفعل ر�سول اهلل

من اليوم .. قررت اأن اأ�سع يف �سيارتي اأو جيبي �سواكاً اأ�ستاك به. 

العمل
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ملخ�ص ف�صل: ))كيف ير�صى عنك �لله(

الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل
اِت  احِلَ ِذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو� �ل�شَّ قال �هلل تعاىل: {�إِنَّ �لَّ

اُت َعْدٍن  ِهْم َجنَّ ِة  َجَز�وؤُُهْم ِعْنَد َربِّ يَّ �أُوَلِئَك ُهْم َخرْيُ �ْلرَبِ
 ُ َي �هللَّ ِتَها �ْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها �أََبًد� َر�شِ ِري ِمْن حَتْ جَتْ

و� َعْنُه } َعْنُهْم َوَر�شُ

�لإميان مع �لعمل 
�ل�شالح

ُلوَن ِمَن �مْلَُهاِجِريَن  اِبُقوَن �ْلأَوَّ قال �هلل تعاىل: {َو�ل�شَّ
ُ َعْنُهْم  َي �هللَّ َبُعوُهْم ِباإِْح�َشاٍن َر�شِ ِذيَن �تَّ اِر َو�لَّ َو�ْلأَْن�شَ

َتَها �ْلأَْنَهاُر  ِري حَتْ اٍت جَتْ َعدَّ َلُهْم َجنَّ و� َعْنُه َو�أَ َوَر�شُ
َخاِلِديَن ِفيَها �أََبًد� َذِلَك �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم}

�لتز�م نهج �ل�شحابة 

ِ َو�ْلَيْوِم �ْلآِخِر  ُد َقْوًما ُيوؤِْمُنوَن ِباهللَّ قال �هلل تعاىل: {َل جَتِ
َ َوَر�ُشوَلُه َوَلْو َكاُنو� �آَباَءُهْم �أَْو �أَْبَناَءُهْم  وَن َمْن َحادَّ �هللَّ ُيَو�دُّ
ْو َع�ِشرَيَتُهْم �أُوَلِئَك َكَتَب يِف ُقُلوِبِهُم �ْلإِمَياَن  �أَْو �إِْخَو�َنُهْم �أَ

ِتَها  ِري ِمْن حَتْ اٍت جَتْ َدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّ َو�أَيَّ
و� َعْنُه} ُ َعْنُهْم َوَر�شُ َي �هللَّ �ْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َر�شِ

�لولء و�لرب�ء

ِذيَن ُيْنِفُقوَن �أَْمَو�َلُهُم �ْبِتَغاَء  قال �هلل تعاىل: {َوَمَثُل �لَّ
اَبَها  ٍة ِبَرْبَوٍة �أَ�شَ ِ َوَتْثِبيًتا ِمْن �أَْنُف�ِشِهْم َكَمَثِل َجنَّ اِت �هللَّ َمْر�شَ

{ ْبَها َو�ِبٌل َفَطلٌّ ْعَفنْيِ َفاإِْن مَلْ ُي�شِ َو�ِبٌل َفاآَتْت �أُُكَلَها �شِ
�إنفاق �ملال يف �شبيل 

�هلل

قال �لنبي J: " �إن �هلَل لري�شى عن �لعبِد �أن ياأكَل 
�لأكلَة فيحمَده عليها، �أو ي�شرَب �ل�شربَة فيحمَده عليها" �حلمد بعد �لأكل 5

4

3

2

1
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الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

و�ِن  قال �لنبي J: " �أحدكم ليتكّلم بالكلمِة من ِر�شْ
و�ُنُه  �هلل ما يظّن �أن تبلَغ ما بلغْت فيكتب �هلُل لُه بها ِر�شْ

�إىل يوِم يلقاُه "
كلمة تر�شي �هلل

ا�ِس َمْن َي�ْشِري َنْف�َشُه �ْبِتَغاَء  قال �هلل تعاىل: {َوِمَن �لنَّ
ُ َرُءوٌف ِباْلِعَباد} ِ َو�هللَّ اِت �هللَّ َمْر�شَ �ل�شهادة يف �شبيل �هلل

بِّ يف ر�شا �لو�ِلَدْيِن، و�َشَخُطه  قال �لنبي J: "ر�شا �لرَّ
يف �َشَخِطِهما"

�إر�شاء �لو�لدين 
باملعروف

قال �لنبي J: "�ل�شو�ك مطهرة للفم مر�شاة للرب" �ل�شو�ك 9

8

7

6





الف�صل الثالث

كيف تكون من خري النا�س؟
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هل حتب اأن تكون من خري النا�ض؟

األ اأدلك على اأعمال اإن فعلتها كنت من خري النا�س؟

هل حتب اأن تكون من خري النا�س منزلة ومكانة يف ت�ضنيف النبي J للنا�س كلهم؟ 

ع�ضرة اأعمال لو فعلت اأية واحدة منها كنت من خري النا�س ب�ضهادة خريهم �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم.

و�لنفع  �لأف�شلية  ومعها معاين  فيها  �لنا�س،  �ملنزلة بني  ورفعة يف  �ملكانة  �إن �خلريية ف�شل يف 
ل�شاحبها ولغريه .. ومن �لذي ي�شهد ل�شاحبها؟ �إنه ر�شول �هلل J و�أكرم بها من �شهادة و�أعظم 
بها من منزلة �أن يكون �أ�شحابها من خري �لنا�س وخري هذه �لأمة �إذ� ما قورن �لنا�س بع�شهم 

ببع�س.

ل تت�شاوى �لأ�شياء مع بع�شها، ول تت�شاوى �ملنازل و�لنا�س و�لدرجات و�لأعمال مع بع�شها، فبع�س �لنا�س 
�لع�شور  مد�ر  وعلى    .. بع�س  من  خري  �لأزمنة  وبع�س  بع�س  من  خري  �لأعمال  وبع�س  بع�س،  من  خري 
و�لأزمان و�لأمم من �لب�شرية �لتي مرت على وجه �لأر�س من �آدم عليه �ل�شالم وحتى يرث �هلل �لأر�س فاإن 
ا�ِس َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف  ٍة �أُْخِرَجْت ِللَنّ �أَُمّ خري تلك �لأمم �لتي بعثها �هلل هي �أمة �لإ�شالم {ُكْنُتْم َخرْيَ 
�أمة �لإ�شالم فاإن خري �لقرون  �مْلُنَكِر})�آل عمر�ن 0)))، ومن بني �لع�شور �لتي عا�شتها  َعِن  َوَتْنَهْوَن 
�لتي مرت عليها هي قرن �لنبي و�ل�شحابة: " �إن خرَيكم قرين ،ثم �لذين يلوَنهم، ثم �لذين يلونهم، ثم 

�لذين يلونهم" )))

وخري رجل �شهدته �لب�شرية هو حممد J، وخري هذه �لأمة بعد �لنبي �أبو بكر ثم عمر .. يروي وهب 
ها؟ فقلت: �أنت يا �أمرَي �ملوؤمننَي،  بن عبد �هلل: خطبنا عليُّ ر�شي �هلُل عنه فقال: َمن خري هذه �لأمة بعد نبيِّ

ها �أبو بكٍر ثمَّ عمَر، وما نبعد �أنَّ �ل�شكينَة تنطُق على ل�شاِن عمَر " )2) قال: ل خرُي هذه �لأمة بعد نبيِّ

)-    �شحيح: �شحيح م�شلم )2535) ، �شحيح �لرتمذي )2302) ، م�شند �أحمد)29/6) عن عمر�ن بن ح�شني
2-    �شحيح: م�شند �أحمد )47/2)) ، تخريج كتاب �ل�شنة )204)) عن وهب بن عبد�هلل وحممد بن علي �بن �حلنفية
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خريكم لأهله 1

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أ�شاعد �أمي �أو زوجتي يف �أعمال �لبيت و�أعمل على ر�حتهم .  

من �ليوم.. قررت �أن �أريح زوجتي ولو ليوم يف �لأ�شبوع ل ت�شنع فيه طعامًا بل �أدعوها 
لتناول �لطعام من �خلارج.

ُيطلق لفظ �لأهل يف حق �ملتزوج على �لزوجة و�لعيال، و�أحيانًا ُير�د بها �لزوجة وحدها 
كما قال �هلل عز وجل متحدثًا عن مو�شى عليه �ل�شالم: {فلما ق�شى مو�شى �لأجل و�شار 
باأهله �آن�س من جانب �لطور نارً�}، فاأهله هي زوجته �لتي زوجه �إياها �لرجل �ل�شالح 
بعد �أن �أمّت مو�شى مدة �ل�شقاء .. وقد ُير�د بالأهل �لو�لدين و�لإخوة يف حق �ل�شاب �لذي 

مل يتزوج.
وهذ� ر�شول �هلل J خري �لنا�س عمومًا وخري زوج لأهله، مل ت�شغله �أعباء �لر�شالة و�لدعوة 
وتعليم �لنا�س و�لق�شاء بينهم و�ل�شالة بامل�شلمني و�خلطابة و�إنفاذ �جليو�س و��شتقبال 
�لر�شل و�لوفود من خدمة �أهله، بل كان يتعبد �هلل تعاىل بقيامه على خدمة �أهله، ي�شدُّ 
حاجاتهم وُيوؤّمن رغباتهم، يخ�شف �لنعل، ويحلب �ل�شاة، ويُقُمّ )يكن�س) �لبيت، ويكون 
يف خدمة �أهله .. وهو من؟ هو ر�شول �هلل ونبي هذه �لأمة عليه �أف�شل �ل�شلو�ت و�لت�شليم.
لي�س من خو�رم �ملروءة ولي�س من �لطعن يف �لرجولة �أن ي�شاعد �لرجل �أحيانًا �أو د�ئمًا 
زوجه �أو �أمه يف كن�س �لبيت و�لتح�شري ل�شتقبال �ل�شيوف ورمبا يف �لطبخ .. بل هذ� من 

متام �لرجول و�لكر�مة ومما تزيد به �أو��شر �ملحبة بني �لزوجني.
وقد كان بع�س �ل�شلف يقول: و�هلل �إين لأتقرب �إىل �هلل باإخر�ج �لقمائم من بيتي.

قال �لنبي J: "خرُيكم خرُيكم لأهِله و�أنا خرُيكم لأهلي" )))

)-    �شحيح: �شحيح �لرتغيب )924)) ،  �شحيح �لرتمذي )3895) ، �شحيح �بن ماجه ))62)) ، �شحيح �بن حبان )77)4) ، �شحيح 
�جلامع )5)33) عن �بن عبا�س وعائ�شة.
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اأنفعهم للنا�س 2

ول زلنا يف طريقنا نحو �خلريية .. وعنها نبحث لنحظى ب�شهادة خري �لربية  ..ونحطُّ 
رحالنا مع حديث هو للمعامالت �لإن�شانية �لنرب��س ويف ح�شن �خللق هو �لأ�شا�س .. 
ا�َس َفَيْمُكُث يِف �ْلأَْر�ِس} دلياًل  ا َما َيْنَفُع �لَنّ �إن يف كلمة )�لنا�س) يف قوله تعاىل {َو�أََمّ
لي�س  �شاماًل  كان عامًا  �إذ�  �إل  ماكثًا  نافعًا  يكون  ول   .. �أن ميكث  بد  ل  �لنفع  �أن  على 
فرديًا �شخ�شيًا فقط .. لأنه قال )ينفع �لنا�س) ومل يقل )ينفع �لنف�س) .. �إنها �لنف�س 
�أنانية  على  و�ملحيط  و�ملجتمعات  و�لأمم  �لنا�س  نفع  تقدم  عندما  �لر�قية  �لب�شرية 

�شخ�شية �شيقة ل تتعدى �شاحبها ول ترتك له �أثرً� ومدحًا وذكرً� جمياًل بني �لنا�س.

قال �لنبي J: "خري �لنا�س �أنفعهم للنا�س" )))

)-    ح�شن: �شحيح �جلامع )3289 ) ، �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )426) عن جابر بن عبد�هلل
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أ�شاعد حمتاجًا �أو �أر�شد �شاًل �أو �أدل �أعمى �أو �أقر�س فقريً� �أو 
�أ�شفع ملحتاج. 

من �ليوم.. قررت �أتفقد حاجة �لأر�مل �لذين فقدن �أزو�جهن و�أ�شعى على حاجاتهن ما 
��شتطعت.

�إن �لنبي J يو�شع د�ئرة �خلريية يف هذ� �حلديث �أو�شع منها يف د�ئرة �لأهل و�لأقارب 
كما يف �حلديث �لأول لت�شمل �لنا�س عمومًا .. فمن م�شى يف حاجة �أخيه حتى يق�شيها 
له فهو من خري �لنا�س .. ومن حفر بئرً� للم�شلمني فهو من خري �لنا�س ..  ومن �شفع 
�لنا�س .. ومن ت�شدق من ماله لالأ�شر �لفقرية  لأخيه �مل�شلم يف حاجة فهو من خري 
فهو من خري �لنا�س.. ومن �خرتع �خرت�عًا �أو �أبدع �آلة ينتفع بها �لنا�س فهو من خري 
�لنا�س.. ومن د�وى �ملر�شى وعّلم �لعلم و�أن�شاأ �مل�شاريع �خلريية وفتح للنا�س �أبو�ب رزق 

مبوؤ�ش�شات و�شركات وم�شاريع وكانت هذه نّيته فهو من خري �لنا�س.

�إن �لنبي J يلفت �أنظارنا �إىل �أن �خلريية لي�شت فقط يف كثري �شالة و�شيام وتهجد، 
كني �ملعتزلني للنا�س. فرمبا �شبق �أ�شحاب �لنفع للنا�س �أولئك �ملتن�شِّ

�ق�شد �لنفع للنا�س تكن خريهم.
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ُركب  خري  هي  وتتعلَّمه  وتقر�أه  �هلل  كالم  لت�شمع  �لأر�س  على  جتثو  �لتي  َكب  �لرُّ تلك 
�شهدتها �شفحات �لأر�س، و�إذ� جل�شت بعدها ُتعّلمه لتلك �لتي جاءت ت�شمعه وتتعلمه، 

فهي يف �حلقيقة ترتبع �أعلى درجات �شلَّم �خلريية من هذه �لأمة.. قد تقول ملاذ�؟؟!!

ول  �إن�شيٍّ  بخطِّ  ول  ب�شر  بكالم  لي�س  وتعليم كالٍم  تعلم  كبري يف  ب�شهم  لأنهم �شربو� 
عظيم  عظمته  من  وعال  جل  فكالمه   .. �لعاملني  رب  كالم  هو  �إمنا   .. �آدميٍّ  بتن�شيق 
..ومن في�س حكمته قومي.. وهو من متام �إح�شان �هلل تعاىل فهو �لأح�شن ..ومن كمال 
ي�شبهه  ول كالم يف �حل�شن   .. يعلو  عليه  �شيء  ل  و�لأكمل..  �لأمت  فهو  �شبحانه  قائله 
�أي�شًا  فهو  �ملتكلم  دللة  �لكالم  كان  فاإن   .. كله    وفيه �خلري  كله..  ويدنو.. هو خري 
بتعلم  يبلغ  ل  ما  بركته  في�س  �هلل من  عليه  �أ�شبغ  �لقر�آن  تعلم  ..فمن  �ملتعلم   �شبغة 
غريه ..فهو يقطف �لعلم من كالم �لعليم ..ويجني �حلكمة من كالم �حلكيم ..ويهذب 
�خُلُلق بكالم �حلليم .. فتغدو نف�شه من خري �لقر�آن زكية  ..وكما �أن �لنبت ل ينمو �إل 
يف تربة �شاحلة كذ� �لقر�آن ل يثمر �إل يف نف�س �شاحلة خرية ..ول تر�شى همة �أهل 
يعلِّم  �أن  �إل  �لقر�آن  حامل  ياأبى  و�لأف�شلية..  للخري  �شاعيٌة  هي  ..بل  ة  بالدنيَّ �لقر�آن 
�لنا�س ما ذ�ق من حالوة  ..تر�ه من �لقر�آن متعلمًا وله معلمًا ..فكان ب�شهادة �حلبيب 
يف �لأمة خرينا ..فاإذ� �أردت �أن حتوز تلك �ل�شهادة ..فما عليك �إل �أن تكون من �أهل 
�لقر�آن فهم �لأكرث �شعادة .. ولك بكل حرف فيه رفعة يف �لدنيا، ويف �لآخرة �قر�أ و�رق 

كما كنت يف �لدنيا على خري عبادة.

تعلم القراآن وتعليمه 3

قال �لنبي J: "خرُيكم َمن تعلَّم �لقر�آَن وعلَّمه" )))
)-    �شحيح:�شحيح �لبخاري )5027) ، �شحيح �أبي د�ود )452)) ، �شحيح �لرتمذي )2909) ، م�شند �أحمد ))/204) ، �شحيح �بن حبان 

)8))) عن عثمان بن عفان.
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أبحث عن جمل�س تف�شري �أ�شبوعي �ألتزم بح�شوره لأتعلم �لقر�آن 
و�أكون من خري �لنا�س عند رب �لنا�س.  

علمته  �أتقنته  ما  �إذ�  حتى  �لدور�ت  يف  و�أح�شر  �لتجويد  �أتعلم  �أن  قررت  �ليوم..  من 
لطالب �لعلم.
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من طال عمره وح�ضن عمله 4

كلما طال عمر �لإن�شان فهو �أكرث عر�شة لل�شبهات و�ل�شهو�ت و�مل�شائب و�لفنت، غري �أن 
خري �لنا�س ذ�ك �لذي طال عمره وثبته �هلل على �لدين و�لطاعة، فهو ينفق كل �شاعة 
من عمره يف طاعة �هلل، يقر�أ �لقر�آن، ويت�شدق يف �شبيل �هلل، وي�شوم رم�شان ويذكر 
�هلل ويفعل �خلري، ورمبا كان عاملًا ُيعلم �لنا�س �أمور دينهم �أو د�عية يدعو �إىل �هلل، �أو 
تاجرً� ُينفق يف �شبيل �هلل، فهوؤلء كلما طالت �أعمارهم �أكرث فهم �أكرث جنيًا للح�شنات 
وفعاًل للطاعات، ُيْوِدعون يف �أر�شدتهم �لأخروية من �حل�شنات ود�ئعهم ومدخر�تهم 

�إذ �لدنيا مزرعة لالآخرة.

ُعمُره  ا�ِس خرٌي؟ قال: من طال  �لنَّ �أيُّ  �هلِل  يا ر�شوَل  J فقال:  �لنبي  �إىل  جاء رجل 
؟ قال: من طال ُعمُره و�شاء عمُله"  ))) ا�ِس �شرٌّ وح�ُشن عمَله. قال: فاأيُّ �لنَّ

)-    �شحيح: �شحيح �لرتغيب )3363) ، �شحيح �لرتمذي )2330) ، �شحيح �جلامع )3297) عن �أبي بكرة.

َمَثُل ذلك كمثل رجل َفَتْحَت له من خز�ئن مالك فقلَت له: �شتق�شي ن�شف �شاعة جتني ما 
�شئت من �ملال فخذ ما �أمكنك، فاأخذ يحثو �ملال، فاإذ� زدت له ن�شف �شاعة �أخرى فال 

�شك �أنه �شياأخذ �أكرث و�أكرث. 
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من اليوم:

�أحا�شب نف�شي كل يوم ماذ� فعلت؟ وكيف قربي من �هلل؟ وهل  �أن  من �ليوم .. قررت 
عملي ير�شاه �هلل لو لقيته؟ 

�أ�شعافًا  �أجوره  ُتكتب  ما  �لطاعات  من  فاآتي  بذكاء  �هلل  �أعبد  �أن  قررت  �ليوم..  من 
م�شاعفة.

عن طلحة بن عبيد �هلل �أن رجلني َقِدما على ر�شول �هلل J وكان �إ�شالمهما معًا، فكان 
�أحدهما �أ�شد �جتهادً� من �لآخر، فغز� �ملجتهد منهما فا�شت�شهد، ثم مكث �لآخر بعده �شنة 
ثم تويف، قال طلحة: فر�أيت يف �ملنام بينا �أنا عند باب �جلنة �إذ� �أنا بهما، فخرج خارج 
من �جلنة فاأذن للذي تويف �لآِخر منهما، ثم خرج فاأذن للذي ��شت�شهد، ثم رجع �إيل فقال: 
فبلغ ذلك  لذلك،  �لنا�س، فعجبو�  به  فاأ�شبح طلحة يحدث  بعد،  لك  ياأِْن  فاإنك مل  �رجع 
ر�شول �هلل J وحدثوه �حلديث، فقال: )ِمن �أي ذلك تعجبون؟)، فقالو�: يا ر�شول �هلل! 
هذ� كان �أ�شد �لرجلني �جتهادً�، ثم ��شت�شهد، ودخل هذ� �لآخر �جلنة قبله، فقال ر�شول 
بلى، قال: )و�أدرك رم�شان، ف�شام،  قالو�:  �شنة).  بعده  )�ألي�س قد مكث هذ�   :J �هلل 
و�شلى كذ�، وكذ� من �شجدة يف �ل�شنة)، قالو�: بلى، قال ر�شول �هلل J: )فما بينهما �أبعد 

مما بني �ل�شماء و�لأر�س) )))

)-    �شحيح:�شحيح �بن ماجه )85)3) ، م�شند �أحمد )370/2) ، �شحيح �بن حبان )2982) عن طلحة بن عبيد�هلل.

ق�ضة

ر فيها �أحدهم، �شلى فيها 800) من �لفرو�س �خلم�شة، و�شجد يف  ففي �شنة و�حدة �أُخِّ
�لنو�فل، و�شام فيها رم�شان وت�شدق  �ل�شلو�ت 2240) �شجدة غري  �لفرو�س من  تلك 

فيها ما ت�شدق... فاأطال �هلل عمره �شنة وح�شن فيها عمله.
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اأح�ضن النا�س ردًا لديونهم 5

ول زلنا جنول يف ريا�س �خلريية نقطف زهرها من جميل �لأحاديث �لنبوية .. عليك 
�شالة �هلل يا ر�شول �هلل .. كنت ر�شوًل من �هلل ولو �شئت لع�شت ملكًا بني يديك كنوز 
�لأر�س، غري �أنك �آثرت �أن تعي�س كفافًا وترحل كفافًا .. �آثرت �أن تعي�س عي�شة �لفقر�ء 
وتاأكل مع �لفقر�ء حتى ُتعّلم �لأمة �أنه ل عيب يف �أن يقرت�س �لرجل من �أخيه بل حتى 
من جاره غري �مل�شلم .. فاحلياة مت�شي بنا بني قب�س وب�شط.. وحرمان وعطاء.. فما 
منا �أحد �إل مترُّ به �شائقة �أو ت�شري به �حلياة �إىل ع�شر .. لكن �لأهم هو ح�شن ق�شاء 
�لدين و�ملال و�لأجر .. ذلك �لذي يك�شف عن مكنونات �لأخالق �لدفينة و�خلريية �لتي 
ين تعامل مادي يف ظاهره،  ت�شكن �أعماق �ل�شدور .. لقد علمتنا يا ر�شول �هلل �أن �لَدّ
لكنه �ملمح�س لتقوى �لعباد خمتربً� حل�شن �خللق و�شدق �ل�شد�د.. فاملُقر�س �إذ يعطي 
�ملال هو يف �ملدين و�ثق وعلى �شدق نيته معتمد ..فكلما �شارع يف �شد�د دينه كان ذ�ك 
ل�شدقه دلياًل،  و�أن ح�شن �خللق يف نف�شه متجذر �أ�شيل.. فا�شتحق �شهادة �خلريية 

من خري �لربية.

عن �أبي هريرة �أن رجاًل �أتى �لنبيَّ J يتقا�شاه بعرًي�، فقال ر�شوُل �هلِل J: �أعطوه. 
فقال  �هلُل،  �أوفاك  �أوفيَتني  �لرجُل:  فقال  ه،  �شنِّ ِمن  �أف�شَل  �شّنًا  �إل  جنُد  ما  فقالو�: 

ر�شوُل �هلِل J: �أعطوه، فاإن ِمن خياِر �لنا�ِس �أح�شُنهم ق�شاًء")))
)-    �شحيح: �شحيح �لبخاري )2392 ) ، �شحيح م�شلم )600)) ، �شحيح �أبي د�ود )3346) ، �شحيح �لرتمذي )8)3)) ، �شحيح �لرتغيب 

)8)8)) عن �أبي هريرة.

من اليوم:

ووقتي  نف�سي  اأبرمج  واأن  الدين  ق�ساء  من  اأمتل�ض  ال  اأن  قررت  اليوم..  من 
ودخلي ل�سداده، واأن اأدعو اهلل اأن يعينني.

من اليوم .. قررت اإن اقرت�ست ديناً اأن اأرده قبل موعد الق�ساء ما ا�ستطعت.

العمل
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من اأطعم الطعام ورد ال�ضالم 6

يف زمن �لفقر وقلة ذ�ت �ليد و�نعد�م �حليلة حيث �أهل �ل�شفة ل يجدون ما ي�شد به 
حاجاتهم و�لنبي J يربط حجرً� على معدته من �جلوع .. هنالك ي�شبح للكرم معنًى 
�آخر ولإطعام �لطعام معنى و�جبًا ..�أن جتد طفال �أو �مر�أة �أو عائلة تت�شوع جوعًا .. 
�أن تلقى �شعبًا يفنى من �لفقر .. �أن ترى �شورة طفل ينتظر بعريً� ليبول في�شرب بوله 
من �لقحط  )كما حدث لإخو�ننا يف �ل�شومال) ... �أن ياأتي رم�شان فرتى �ملو�ئد �لتي 
تقام للفقر�ء .. �أن يخطر يف بالك جاٌر لك تبيت �أنت �شبعًا ويبيت هو جائعًا .. عندما 
يوؤثر فيك كل هذ� فُتطعم �لطعام، �أو حتفر بئرً�، �أو تفّطر �شائمًا، �أو تطعم حاّجًا �أو 
م�شافرً�، �أو ت�شد حاجة عائلة فقرية لعام، فاأنت من خري خلق �هلل ب�شهادة ر�شول �هلل 

  .J

�ل�شالم،  �لنا�س  ترد على  �أو غرور فال  نف�شك كرب  �إن كان يف  كله  ثم ما معنى ذلك 
عرفتهم �أم مل تعرفهم، خا�شتك �أو عامة �لنا�س، �لقريب منهم و�لبعيد .. عندها لقد 
�رتقيت �شلم �خلريية من �لب�شرية .. بل من خري �أمة �شهدتها �لب�شرية ب�شهادة خري 

�لب�شرية.

قال �لنبي J: "خرُيُكْم َمْن �أَْطَعَم �لطعاَم، وردَّ �ل�شالَم ")))
)-    ح�شن: �شحيح �جلامع )8)33) ، و�شححه �ل�شيوطي يف �جلامع �ل�شغري )03)4) عن �شهيب بن �شنان

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأُطعم ال�سائمني املحتاجني يف رم�سان .

من اليوم .. قررت اأن اأ�سنع مائدة لفقراء احلي وعماله، هلل كل �سهر مرة. 

العمل
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من ُيرجى خريه وُيوؤمن �ضره 7

فاإن  وَتْنعم..  تهناأ  به  �أمنًا  تطلبه  ما  �أ�شد  �لب�شرية جند من  نفو�شنا  نبحر يف  عندما 
��شتطعت �أن حتقق ذ�ك �ملطلب يف نف�شك ومتنحه لغريك، فباخلريية �شوف تغنم.

�إن من معاين �لإميان �لأمان، ليجني �لعبد من بركاته �أمانًا يف �لآخرة من �لدركات، 
�شرك  ومن  مطمئنون،  لك  فهم  منك  لغريك  و�أمانًا  �مللّمات..  من  �لدنيا  يف  و�أمانًا 
�آمنون.. تلك هي قمة �لعطاء و�لإح�شان، فال يخافك �شعيف ول يخ�شاك عامل.. لأنك 

لن تبادر �لنا�س بغ�شب �أو حتزنهم ب�شوء �أدب.

لي�س هذ� فح�شب، بل �أن تكون ممن "ُيرجى خريه" فال يطلبك �أحد فرتّده، ول يحتاج 
�أحدهم منك �شيئًا فت�شده .. فاإذ� ر�أوك فكاأمنا حللت عليهم غيثًا م�شتحبًا.. مُتطرهم 

بف�شلك وكرمك ومعروفك ما ��شتطعت.

�إن �لذي ل يرجى خريه مل يخ�س �هلل يف �لغيب، ومل يرعِو عند �ل�شيب، ومل ي�شتح من 
�لعيب.. فاإذ� �شعفت عن �خلري فح�شبك �أن مت�شك عن �ل�شر.

كم؟ ف�شكُتو�،  وقف ر�شوَل �هلِل J على �أُنا�ٍس جلو�ٍس فقال �أل �أخربكم بخرِيكم من �شرِّ
نا. قال:  فقال ذلك ثالَث مر�ٍت، فقال رجٌل: بلى يا ر�شوَل �هلِل �أخرْبنا بخرِينا ِمن �شرِّ

ُه"))) كم من ل ُيرجى خرُيُه ول يوؤمُن �شرُّ ُه، و�شرُّ خريُكم مْن يُرجى خرُيه ويوؤمُن �شرُّ
)-    �شحيح: �شحيح �لرتمذي )2263) ،�شحيح �جلامع )2603) ، �شحيح �بن حبان )528) عن �أبي هريرة

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأكون منارة خري للنا�ض ومفتاحاً لكل خري يلزمهم .

من اليوم .. قررت اأن اأكف �سري عن النا�ض واجلريان واالأهل فاأكون مغالقاً لل�سر. 

العمل
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ُرَحَماء  اِر  �ْلُكَفّ َعَلى  �ء  �أَ�ِشَدّ َمَعُه  َو�َلِّذيَن   ِ �هلَلّ �ُشوُل  َرّ ٌد  َمّ َ يقول �هلل تعاىل: {حُمّ
َبْيَنُهْم}، فكما �أن �لإ�شالم دين رحمة و�ألفة .. فهو دين دفع للبغي ورفع للظلم 
و�إن كان ذلك بال�شيف و�لدم.. فال يقبل عاقل �أن ي�شفك دم م�شلم �أو ينتهك 
عر�شه وي�شلب ماله �أو ينتق�س من دينه في�شمت ويقول �لإ�شالم دين رحمة!!!  

املجاهد يف �ضبيل اهلل* 8

يِف  َفَر�ِشِه  بَعناِن  �ِشٌك  مُمْ رجٌل  منزلًة؟  �لنا�ِس  بخرِي  ُكْم  �أُْخرِبُ "�أََل   :J �لنبي  قال 
ُكْم بالذي يتلوُه؟ رجٌل معتِزٌل يف �ِشْعٍب، ُيقيُم  �شبيِل �هلِل حتى ميوَت �أو ُيْقَتَل، �أََل �أُْخرِبُ
ُكْم ب�شرِّ �لنا�ِس؟ رجُل ُي�ْشاأُل  �أُْخرِبُ َل  �أَ �ل�شالَة، ويوؤِتي �لزكاَة، ويعتزُل �شروَر �لنا�ِس. 

باهلِل وَل ُيْعِطي"  ))) 

)-    �شحيح: �شحيح �جلامع ))260) ، �لرتغيب و�لرتهيب )379/3) ، م�شند �أحمد )346/4) عن عبد�هلل بن عبا�س

بنف�ِشِه   ِ �هللَّ �َشبيِل  ُيجاِهُد يف  ُموؤِمٌن  فقال:  ُل؟  �أَْف�شَ ا�ِس  �لنَّ "�أَيُّ  �هلِل:  ر�شوَل  يا  وقيَل 
َ وَيَدُع �لنا�َس ِمن  عاِب، َيتَّقي �هللَّ وماِلِه، قالو�: ثم َمْن؟ قال: ُموؤِمٌن يف �ِشْعٍب ِمَن �ل�شِّ

ِه" ))) �َشرِّ

)-    �شحيح: �شحيح �لبخاري )2786) ،�شحيح م�شلم )888)) عن �أبي �شعيد �خلدري

*- ن�س �لعلماء على �أن �جلهاد �حلق هو �لذي يقّدره �لعلماء �لربانيون و�أهل �حلل و�لعقد يف �لأمة وباإذن ويل �لأمر فلرُيجع د�ئمًا �إىل �لعلماء �لربانيني يف هذه 
�مل�شاألة.

�إن �لإ�شالم طائر له جناحان، جناح رحمة مع �أهله، وجناح �شدة على �أعد�ئه.. ليح�شل 
قلوب  يف  هيبة  لنف�شها  ولتكتب  و�شاحتها  بي�شتها  عن  �لأمة  ولتد�فع  �ملطلوب  �لتو�زن 
ل لهم �أنف�شهم �أن يعتدو� عليها.. فهنيئًا ملن �شخرهم �هلل حلماية �لأمة  وعقول من ت�شوِّ

و�لدفاع عن حي�شها.. �أولئك �لذين ��شتحقو� �خلريية �أرفع منزلة.
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174

من اليوم:

وقدرات  مواهب  من  اأوتيت  وما  اإمكانياتي  يف  اأنظر  اأن  قررت  اليوم..  من 
اأ�ستعملها واأرابط بها يف �سبيل اهلل خدمة لالأمة واملجتمع واالإ�سالم.

اأن  اهلل  ر�سول  نهج  وعلى  بحق  اهلل  �سبيل  يف  للمرابطني  اأدعو  اأن  قررت   .. اليوم  من 
ين�سرهم اهلل.  

العمل
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التقي النقي 9

�إذ� كَن�ْشَت �لبيت و�أزلت ما به من �لنجا�شات و�لقذر 
فاإنك تكون قد خَمْمَته و�أ�شبح �لبيت خممومًا.. و�إذ� 
�إثم  من  به  ما  فاأزلت  قلبك  يف  �ل�شيء  ذ�ت  فعلت 
من  به  ما  و�أزلت  منها  و��شتغفارك  للذنوب  بتجنُّبك 

بغي وح�شد ومتٍن لزو�ل �لنعمة عن �أحد، فعندئذ �أنت حتمل بني جنبيك قلبًا خممومًا 
تقيًا نقيًا �شافيًا من �لعو�لق و�لعو�ئق .. تنام قرير �لعني لي�س يف قلبك حقد على 
وتعفو عن من  �أخطاأ،  ت�شامح من  لأحد،  �أحد، ومت�شي بني �خلليقة ل حتمل كرهًا 
�أ�شاء، وتقابل �ل�شيئة باحل�شنة .. فقل يل بربك �أي مالئكية حتمل بني �أ�شالعك؟! 
ثم �إذ� �أتبعت ذلك بل�شان �شادق يعك�س ما حتمله من نقاء وتقوى .. فهل فوق هذ� 

�لقلب وما حوى من خري؟ �أولئك خممومو �لقلوب �شادقو �لل�شان هم خري �لربية.

�ُشئل ر�شول �هلل J: يا نبيَّ �هلِل َمن خرُي �لنا�ِس؟ فقال: "ذو �لقلِب �ملخموِم و�لل�شاِن 
�ل�شادِق. قالو�: يا نبيَّ �هلِل! قد عرْفنا �لل�شاَن �ل�شادَق، فما �لقلُب �ملخموُم؟ قال: هو 

ِقيُّ �لذي ل �إثَم فيه ول َبْغَي ول ح�شَد" ))) �لتَِّقيُّ �لنَّ

)-    �شحيح:�شحيح �لرتغيب ))293) ، �شحيح �جلامع ))329) عن عبد�هلل بن عمرو

من اليوم:

اأخ�سى  اأقول احلق ال  اأكون �سادق الل�سان، خمرباً بحق،  اأن  من اليوم.. قررت 
لومة الئم .

من اليوم .. قررت اأن اأكون تقياً نقياً.  

العمل
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ر اخلري يف نفو�ضهم املتجذِّ 10

كونه  يف  �هلل  �شنة  م�شت 
�إل على  �أن �حلياة ل تقوم 
�لأ�شد�د.. حب وكره ..علم 
و�شالل.. وجهل..هدى 
�هلل  ليميز  و�شر..  خري 
�خلبيث من �لطيب .. ولذ� 
جذورً�  �خلري  يعدم  فلن 
ولن  �لنا�س..  نفو�س  يف 
يف  �شر  من  �لب�شيطة  تخلو 
وو�شو��س..  �لعباد  نفو�س 
ولأن �خلري �أ�شل يف �لنف�س 
�لب�شرية، و�ل�شر بع�س من 
�شيطانية،  ونزغات  هوى 
بذرة  وفيه  يولد  �ملرء  فاإن 
فاإن  �خلري..  فطرة  من 
�لرحمن  بهدي  تعاهدها 
�أوكلها  و�إن  خريً�..  �أثمرت 
�أخرجت  �ل�شيطان  �إىل 

�شرً�.

قال �لنبي J: "جتدون �لنا�س معادن، خيارهم يف �جلاهلية خيارهم يف �لإ�شالم �إذ� 
�أ�شد له كر�هية، وجتدون �شر �لنا�س ذ�  فقهو�، وجتدون خري �لنا�س يف هذ� �ل�شاأن 

�لوجهني، �لذي ياأتي هوؤلء بوجه، وياأتي هوؤلء بوجه )))

)-    �شحيح: �شحيح �لبخاري )3493) ، �شحيح م�شلم )2526) ، م�شند �أحمد )3)/273) ، �شحيح �بن حبان )92) ، �شحيح �جلامع 
)6796) عن �أبي هريرة.
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من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأفعل اخلري حتى لو مل اأكن متديناً ملتزماً بكل مظاهر 
ال�سنة.

من اليوم .. قررت اأن اأُوؤ�سل اخلري يف نف�سي واأبنائي حتى يكون كاأنه متجذراً.   

العمل

و�ملعادن  �لنا�س  �ل�شبه بني  �لر�فعي وجه  نقاًل عن  �لقدير  كتابه في�س  �ملناوي يف  ذكر 
ور�شوخ  �جلو�هر،  يف  �ملعادن  كاختالف  و�لطبائع  �لغر�ئز  يف  �لنا�س  "�ختالف  فقال: 
تتغري  ل  ما  منها  �أن  كما  فاملعادن  فيها،  �ملعادن  عروق  كر�شوخ  �لنفو�س  يف  �لإختالف 
�شفته فكذ� �شفة �ل�شرف ل تتغري يف ذ�تها، فمن كان �شريفًا يف �جلاهلية فهو بالن�شبة 
�إىل �أهل �جلاهلية ر�أ�س، فاإن �أ�شلم ��شتمر �شرفه فكان �أ�شرف من �أ�شلم من �مل�شروفني 
يف �جلاهلية، ثم ملا �أطلق �حلكم خ�شه بقوله )�إذ� فقهو�) �أي �شارو� فقهاء ففيه �إ�شارة 
�إىل �أن نوع �لإن�شان �إمنا يتميز عن بقية �حليو�ن بالعلم، و�أن �ل�شرف �لإ�شالمي ل يتم �إل 

بالفقه، و�أنه �لف�شيلة �لعظمى و�لنعمة �لكربى"
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الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

ملخ�ص ف�صل: ))كيف تكون من خري �لنا�ص(

قال �لنبي J: "خرُيكم خرُيكم لأهِله و�أنا خرُيكم 
لأهلي"

خريكم لأهله

قال �لنبي J: "خري �لنا�س �أنفعهم للنا�س" �أنفعهم للنا�س

قال �لنبي J: "خرُيكم َمن تعلَّم �لقر�آَن وعلَّمه" تعلم �لقر�آن وتعليمه 

ا�ِس  جاء رجل �إىل �لنبي J فقال: يا ر�شوَل �هلِل �أيُّ �لنَّ
خرٌي؟ قال: من طال ُعمُره وح�ُشن عمَله . قال: فاأيُّ 

؟ قال: من طال ُعمُره و�شاء عمُله" ا�ِس �شرٌّ �لنَّ
من طال عمره وح�شن 

عمله

قال �لنبي J: "�إن ِمن خياِر �لنا�ِس �أح�شُنهم ق�شاًء" �أح�شن �لنا�س ردً� 
لديونهم

قال �لنبي J: "خرُيُكْم َمْن �أَْطَعَم �لطعاَم، وردَّ 
�ل�شالَم"

من �أطعم �لطعام ورد 
�ل�شالم

ُه" قال �لنبي J: "خريُكم مْن يُرجى خرُيه ويوؤمُن �شرُّ من ُيرجى خريه 
وُيوؤمن �شره 7

6

5

4

3

2

1

8
ُكْم بخرِي �لنا�ِس منزلًة؟ رجٌل  قال �لنبي J: "�أََل �أُْخرِبُ
�ِشٌك بَعناِن َفَر�ِشِه يِف �شبيِل �هلِل حتى ميوَت �أو ُيْقَتَل" مُمْ

�ملجاهد يف �شبيل �هلل
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اأحاديث ل ت�ضح 

• �ملنكر، 	 عن  و�أنهاهم  باملعروف،  و�آمرهم  هلل،  و�أتقاهم  �أقروؤوهم  �لنا�س  "خري   :J قوله 
و�أو�شلهم للرحم" ))) 

• و�َشرُّ 	 خروجًا.  و�آخُرهم  دخوًل،  ُلهم  �أوَّ �أَهِلها  وخرَي  �مل�شاِجُد،  �لبقاِع  خرَي  "�أن   :J قوله 
ُلهم دخوًل،و�آخُرهم خروجًا" )2)  �لبقاِع �لأ�شو�ُق، و�شرُّ �أَهِلها �أوَّ

• قوله J: "خرُي �لنا�ِس موؤمٌن فقرٌي ُيْعِطي َجْهَدُه")3) 	

)- �شعيف: �شعيف �جلامع )2897) ، �شعيف �لرتغيب )389)) 
2- �شعيف: �ل�شل�شلة �ل�شعيفة )6500)
3- مو�شوع: �ل�شل�شلة �ل�شعيفة )3568)

الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

قال �لنبي J: "خيارهم يف �جلاهلية خيارهم يف 
�لإ�شالم �إذ� فقهو�، وجتدون خري �لنا�س يف هذ� �ل�شاأن 

�أ�شد له كر�هية"

ر �خلري يف  �ملتجذِّ
نفو�شهم

قالو� يا نبيَّ �هلِل َمن خرُي �لنا�ِس؟ قال: ذو �لقلِب 
�ملخموِم و�لل�شاِن �ل�شادِق، قالو�: يا نبيَّ �هلِل قد عرْفنا 
�لل�شاَن �ل�شادَق، فما �لقلُب �ملخموُم؟ قال: "هو �لتَِّقيُّ 

ِقيُّ ؛ �لذي ل �إثَم فيه، ول َبْغَي ول ح�شَد"  �لنَّ

�لتقي �لنقي

10

9





الف�صل الرابع

كيف ي�ضلي عليك اهلل 
ومالئكته؟
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قال �أبو �لعالية �شيخ �لبخاري يف قوله تعاىل {�إن �هلل ومالئكته ي�شلون على �لنبي}: 
�شالة �هلل عز وجل عليه: ثناوؤه عليه، و�ل�شالة من �ملالئكة و�لب�شر: �لدعاء )�أي يدعون 

للنا�س وي�شتغفرون لهم).

وهم  ربهم،  بحمد  ي�شبحون  فهم  و�لعبادة،  و�لتقوى  و�لنقاء  �ل�شفاء  ميلوؤه  كرمي  عامل  �ملالئكة 
�لليل و�لنهار ل يفرتون، يخافون ربهم من  ل ي�شتكربون عن عبادته ول ي�شتح�شرون، ي�شبحون 
فوقهم ويفعلون ما ُيوؤمرون، وهم من خ�شية �هلل م�شفقون، حتى �إنها لت�شرب باأجنحتها خ�شوعًا 
وي�شددون  فيه،  ويرغبونهم  �لعباد على �خلري  يحثون  وهم   .. كال�شل�شلة على �شفو�ن  لقول �هلل 
نون على دعائهم، ويطوفون يف �لأر�س ي�شهدون جمال�س �خلري و�لذكر، ويتنزلون  �ملوؤمنني وُيوؤَمِّ
يو�لون   .. �ل�شاحلني  وي�شهدون جنائز  �ل�شالم،  �أمته  �لر�شول عن  ويبلغون  �لقر�آن،  قر�ءة  عند 
من و�ىل �هلل، ويعادون من عادى �هلل .. وفوق ذلك كله فاإنهم ي�شتغفرون  للموؤمنني ويدعون لهم 

وُي�شلون عليهم.

�أظنك تت�شاءل: ما معنى �شالة �ملالئكة؟ وكيف ُت�شلي �ملالئكة على �أقو�م وهي ُت�شلي هلل، 
ول جتوز �ل�شالة لأحد �إل هلل؟؟!! لالإجابة على هذ� �ل�شوؤ�ل ل بد �أن نعلم �أوًل معنى �ل�شالة و�أن 

نفرق بني )�ل�شالة لـ) و )�ل�شالة على):

و�إذ� كان �لنا�س ل يز�لون يحر�شون على دعاء �ل�شاحلني ويتمنونه ويتحرونه ويطلبونه، ويفرحون 
ون فيما بينهم  �إذ� �شمعو� �أن �شيخًا �أو عاملًا م�شهورً� قد دعا لهم وي�شتب�شرون بذلك خريً�، ويتو��شَ
بقول �لنبي J: "دعوُة �ملرِء �مل�شلِم لأخيِه بظهِر �لغيِب م�شتجابٌة، عند ر�أ�شِه ملٌك موكٌل، ُكلما 

دعا لأخيِه بخرٍي قال �مللُك �ملَُوكُل به: �آمني ولك مبثل" )))

)-    �شحيح: �شحيح م�شلم )2733) ، �شحيح �بن ماجة )2358) عن �شفو�ن بن عبد �هلل وغريه.

ُرُهْم  ُتَطهِّ َدَقًة  �شَ �أَْمَو�ِلِهْم  ِمْن  {ُخْذ  �هلل:  كقول  له،  �لدعاء  هي  �لعبد:  على  �لعبد  �شالة 
ُ �َشِميٌع َعِليٌم} )�لتوبة:03)) الَتَك �َشَكٌن َلُهْم َو�هللَّ لِّ َعَلْيِهْم �إِنَّ �شَ يِهْم ِبَها َو�شَ َوُتَزكِّ

و�شالة �ملالئكة على �لعبد: هي �لإ�شتغفار له.

و�شالة �هلل على �لعبد هي: �لرحمة منه �شبحانه للعبد، و�لثناء عليه يف �ملالأ �لأعلى.
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هل حتب اأن تكون منهم؟

هل حتب اأن ُي�ضلي عليك اهلل و ُيثني عليك يف املالأ الأعلى ويحيطك برحمته؟؟

هل تريد اأن ُت�ضلي عليك املالئكة كل يوم وت�ضتغفر لك وتطلب من اهلل لك الرحمة؟

�إن هلل عبادً� طوبى لهم، ُي�شلي عليهم �هلل ومالئكته �مل�شبحة بقد�شه، ُيثني عليهم، يغفر لهم، 
يذكرهم يف �ملالأ �لأعلى، يباهي بهم �ملالأ �لأعلى، ُيخرجهم من �لظلمات �إىل �لنور، يغبطهم �أهل 

�ل�شماو�ت و�لأر�س.

يدعو  �لذي  كان  �إذ�  فكيف 
ممن  �ملالئكة  من  مَلٌك  لك  وي�شتغفر 
َماآ   َ �هللَّ وَن  َيْع�شُ {ل  فيهم:  �هلل  قال 
َمُروَن} )�لتحرمي  �أََمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيوؤْ
َهاِر َوُهْم َل  ْيِل َو�لنَّ ُحوَن َلُه ِبالَّ 6) و{ُي�َشبِّ

َي�ْشَئُموَن} )ف�شلت: 38)

من  مَلك  لك  �ملُ�شتغفر  كان  �إذ�  وكيف 
فيهم:  �هلل  قال  ممن  �لعر�س  حملة 
َحْوَلُه  َوَمْن  �ْلَعْر�َس  َيْحِمُلوَن  ِذيَن  {�لَّ
ِبِه  َوُيوؤِْمُنوَن  ِهْم  َربِّ ِبَحْمِد  ُحوَن  ُي�َشبِّ
َوَي�ْشَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن �آَمُنوْ�} )غافر: 7).

بل كيف �إذ كان �لذي ُي�شلي عليك وُيثني عليك يف �ملالأ �لأعلى هو �هلل جل يف عليائه!!! �ألي�س 
لِّي  يف هذ� �خت�شار للو��شطة بينك وبني من بيده �لرحمة و�ملغفرة و�لتوفيق؟؟!! {ُهَو �لَِّذي ُي�شَ
        .(43 )�لأحز�ب  َرِحيمًا}  ِبامْلُوؤِْمِننَي  َوَكاَن  �لنُّوِر  �إِىَل  ُلَماِت  �لظُّ َن  مِّ ِلُيْخِرَجُكم  َوَمالِئَكُتُه  َعَلْيُكْم 

ِهْم َوَرْحَمٌة َو�أُوَلـِئَك ُهُم �مْلُْهَتُدوَن} )�لبقرة 57)) ِبّ ن َرّ َلَو�ٌت ِمّ {�أُوَلـِئَك َعَلْيِهْم �شَ

�سبعة اأعمال .. اإن فعلترَ اأية واحدة منها ُكنترَ ممن ُي�سلِّي عليهم اهلل ومالئكته.
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الذين ُيعّلمون النا�س اخلري 1

�أولئك �لذين يعلمون �لنا�س �أمور دينهم، يدعون �إىل هدى، ياأمرون باملعروف، ينهون 
ين�شر  و�ل�شنة،  �لقر�آن  �شون  يدرِّ جمتمعاتهم،  ون  ُينمُّ �أمتهم،  ُي�شلحون  �ملنكر،  عن 
�أحدهم كتابًا، يهدي �شاًل، ير�شد تائهًا، يهدي �إىل �ل�شبيل.. هوؤلء يهيئ �هلل لهم �أهل 
�ل�شماو�ت �لعال و�ملالئكة يدعون لهم وي�شتغفرون لهم ويطلبون من �هلل لهم �لرحمة، 
يقول  �ملالئكة،  بهم  ويباهي  �لأعلى  �ملالأ  عليهم يف  ُيثني  بنف�شه  وجل  عز  �هلل  �إن  بل 
و�إذ�  �خلري..  ين�شر  فالن  �إىل  �نظرو�  �لقر�آن،  �لنا�س  يعلم  فالن  عبدي  �إىل  �نظرو� 
كان �هلل قد وعد �لذي يفعل �خلري بالفالح يف قوله {و�فعلو� �خلري لعلكم ُتفلحون} 
)�حلج  77)، فكيف بالذي يدل �لنا�س على ذلك �خلري ويعلمهم �إياه؟؟ ذ�ك �لذي له 
�أجره و�أجر من تبعه غري منقو�س من �أجره ول �أجورهم،وفوق ذلك كله ي�شلي عليه 

�هلل ومالئكته و�أهل �ل�شماو�ت و�لأر�س.

ملَة يف ُجحِرها  ماو�ِت و�لأر�ِس حتَّى �لنَّ َ ومالِئكَتُه و�أَهَل �ل�شَّ قال �لنبي J: "�إنَّ �هللَّ
ا�ِس �خلرَي"  ))) وحتَّى �حلوَت لي�شلُّوَن على معلِِّم �لنَّ

)-    �شحيح: �شحيح �لرتمذي )2685) ، �شحيح �لرتغيب ))8) ، �شحيح �جلامع )3)42) عن �أبي �أمامة �لباهلي.
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بل حتى �لنملة يف جحرها و�حلوت )�ل�شمك) يف �لبحر ي�شتغفرون له!! .. ف�شبحان من 
�أنطق تلك �لهو�م و�لدو�ب لت�شتغفر ملعلم �لنا�س �خلري.. وكيف ل تنطق بذلك وقد ورد 
يف بع�س �لآثار كما عن جماهد: "�إن �لبهائم تلعن ع�شاة بني �آدم �إذ� ��شتدت �ل�شنة 
�لأر�س  "دو�ب  عكرمة:  وعن  �آدم"،  �بن  مع�شية  ب�شوؤم  هذ�  وتقول:  �ملطر  و�أم�شك 
وهو�مها حتى �خلناف�س و�لعقارب يقولون: ُمنعنا �لقطر بذنوب �بن �آدم" .. فكما �أن 
�لبهائم تلعن ع�شاة بني �آدم فهي كذلك ت�شتغفر ملعلم �لنا�س �خلري، وذكر منها مثاًل 

ملخلوقات �لرب )�لنملة) وخملوقات �لبحر )�حلوت) لي�شمل �لكل.

من اليوم:

كالربيد  ع�سرية  وتقنيات  اأعمال  من  اأُح�سن  فيما  اأنظر  اأن  قررت  اليوم..  من 
االإلكرتوين و اأجهزة اجلوال الذكية وبراجمها كـ )الوات�ض اأب - الين - في�سبوك 

- تويرت - ...( واملنتديات اأن�سر من خاللها العلم واخلري للنا�ض.

من اليوم .. قررت اأن اأتعلم العلم واأعلمه للنا�ض كما تعلمته حتى اأكون من خري النا�ض.

العمل
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ال�ضالة على النبي  2

و�لعبري  و�لَروح  �جلنان،  وم�شك  �لل�شان،  عطر  هي  �لعدنان  �لنبي  على  �ل�شالة 
و�لريحان.. و�ملُكرثون من �ل�شالة عليه هم �أولئك �لكرماء �لذين يعرتفون له بالف�شل 
و�مل�شاعر  �لرباط  ويوثقون  �إليه،  و�ل�شوق  به  و�لفخر  له  �ملحبة  �شند  �ت�شال  وُيثبتون 
J، بل وي�شتمطرون �لرحمة لأنف�شهم بال�شالة  �لتي ت�شلهم بر�شول �هلل  �لرقر�قة 

عليه، وكيف ل يفعلون و�لعامل �لعلوي و�أهل �ل�شماو�ت و�ملالأ �لأعلى ُي�شلون عليه. 

قال �هلل تعاىل:    
لُّو� َعَلْيِه َو�َشلُِّمو� َت�ْشِليمًا}  ِذيَن �آَمُنو� �شَ ِبيِّ َيا �أَيَُّها �لَّ لُّوَن َعَلى �لنَّ َ َوَماَلِئَكَتُه ُي�شَ {�إِنَّ �هللَّ

)�لأحز�ب 56).

قال �لنبي J: "من �شلَّى علي �شالة �شلى �هلل عليه بها ع�شرً�"  )))

، فلُيِقلَّ  وقال J: "ما مْن عبٍد ي�شِلي عليَّ �إل �شلَّْت عليِه �ملالئكُة ما د�َم ي�شلِّي عليَّ
 (2(  " �لعبُد مْن ذلَك �أو ِلُيْكرِثَ

)-    �شحيح: �شحيح م�شلم )384) ، �شحيح �لرتمذي )4)36) ، �شحيح �أبي د�ود )523) ، �شحيح �جلامع )3)6) عن عبد �هلل بن عمرو 
بن �لعا�س

2-    ح�شن: �شحيح �بن ماجه )748) ، �شحيح �جلامع )5744 ) ، �شحيح �لرتغيب )669)) عن عامر بن ربيعة.
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ينرث زهور هذه �لآية ورحيقها بني يديك �بن كثري يف تف�شريه فيقول: "�ملق�شود من 
هذه �لآية �أن �هلل �شبحانه وتعاىل �أخرب عباده مبنزلة عبده ونبيه عنده يف �ملالأ �لأعلى 
باأنه ت�شلي عليه �ملالئكة، ثم �أمر �هلل تعاىل �لعامل �ل�شفلي بال�شالة و�ل�شالم عليه، 
ليجتمع �لثناء عليه من �أهل �لعاملني �لعلوي و�ل�شفلي جميعًا " .. �إذن ف�شالتك عليه 
 .. ُيثني على ر�شوله ويرحمه  �أن  �للهم �شِل على حممد، هي �شوؤ�ل منك هلل  بقولك: 
ولو متعنت يف هذ� �لأمر ف�شتجد �أنك يف �حلقيقة �أ�شد حاجة من ر�شول �هلل J لأن 
يرحمك �هلل وُيثني عليك، لأنه ر�شول �هلل و�أحب �خللق �إليه وهو �لذي رفع �هلل مكانته 
ت�شاأله  باأن  �هلل  عليك من  �لثناء  ياأتيك  �أن  �أروع من  و�أي طريقة  و�لآخرة،  �لدنيا  يف 

�شبحانه �أن ُيثني على ر�شوله؟؟

من اليوم:

.J من اليوم.. قررت اأن اأر�سل اإىل اأحبتي اأذكرهم بال�سالة على النبي

من اليوم .. قررت اأن اأ�سلي كل يوم على النبي J 100 مرة. 

العمل

حممد  �لَنبي  َعلى  �لإِله  ّلى  �شَ
�لأَغ�شاِن  َعلى  َقمريٌّ  ناَح  ما 

َوِن�شاِئِه  َبناِتِه  َجميع  َوَعلى 
َو�لإِخو�ِن حِب  �ل�شَ َجميِع  َوَعلى 

و�لأُىَل  جميًعا  �شحابته  وعلى 
بالإح�شان بعد  من  تبعوهُم 
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الذين ينتظرون ال�ضالة يف امل�ضجد 3

حتية  ركعتي  ف�شليت  �لأذ�ن  قبل  ورمبا  و�لإقامة  �لأذ�ن  بني  �مل�شجد  دخلَت  مرة  كم 
�شالة  �إىل  وبادرت  رت  بكَّ مرة  كم  �ل�شالة؟؟  وتنتظر  �هلل  تذكر  جل�شت  ثم  �مل�شجد 
�شعرت  هل  �لكهف؟  �شورة  بقر�ءة  و�شرعت  �ملنرب  �خلطيب  يرتقي  �أن  قبل  �جلمعة 
�مللوك  ملك  و�شيافة  بيت  يف  و�أنت  �لإنتظار  حالوة  ذقت  هل  و�لطماأنينة؟  بال�شكينة 
�شبحانه؟ �أتدري ما �ل�شيافة �لتي يقدمها لك �لرحمن و�أنت تنتظر �ل�شالة يف بيته؟ 
�ل�شيافة هي �أنك يف �شالة، ولك �أجر �مل�شلي ما دمت تنتظر �ل�شالة وحتت�شب �لأجر 

يف �لإنتظار. 

بل  للوقت،  م�شيعة  �ملالئكة  ه  حتُفّ بيت  يف  جلو�شك  ولي�س  هدرً�،  يذهب  وقتك  لي�س 
�شُت�شِغل بجلو�شك تلك �ملالئكة بال�شالة عليك و�لإ�شتغفار لك من �شاحب هذ� �لبيت 
.. كان �إبر�هيم بن ميمون �ملروزي �شائغًا يطرق �لذهب و�لف�شة وكان �إذ� �شمع �لند�ء 
لل�شالة عند رفع يديه باملطرقة مل يردهما... فبوركت تلك �ملطرقة وبورك طارقها!!

قال �لنبي J: "�ملالئكة ت�شلي على �أحدكم ما د�م يف م�شاله �لذي �شلى فيه ما مل 
يحدث فيه تقول: �للهم �غفر له، �للهم �رحمه" )))

)-    �شحيح: �لبخاري )445) ، �شحيح �أبي د�ود )469) ، �شحيح �لن�شائي )732) عن �أبي هريرة

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأكون يف امل�سجد بني االأذان واالإقامة ما ا�ستطعت اإىل ذلك 
�سبياًل.

من اليوم .. قررت اأن اأُبادر اإىل �سالة اجلماعة متى ما �سمعت �سوت املوؤذن.

العمل
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تاأمل معي هذا املوقف:
َهْب �أن ملكًا دعا رعيته لروؤيته و�ل�شالم عليه يف ق�شره �أو يف ديو�نه �مللكي، و��شطف 
�لنا�س لروؤية �مللك وكان لهم حرية �ختيار �ل�شف �لذي ي�شطفون فيه .. فجاء بع�شهم 
مبكرً� وكان يف �ل�شفوف �لأول، وتاأخر �لبع�س فكانو� يف موؤخرة �حل�شور و�ل�شفوف.. 
و�لإغد�ق  �إليهم  و�لتعرف  وجوههم  وروؤية  �مللك  باإهتمام  �شيحظى  �ل�شفوف  �أي 
�أولئك �ل�شفوة �ملتقدمون، �لذين تركو� �أعمالهم ومل ت�شغلهم  �أنهم  عليهم؟؟ ل �شك 
م�شاغل �لدنيا عن لقاء �مللك و�لوقوف مع �أو�ئل من يقف بني يديه .. قل يل بربك: 
�ألي�س هوؤلء �ملتقدمون �شيحظون باإهتمام �مللك و�حرت�مه وتقديره؟؟ �ألن يجعلهم من 
خا�شته؟ هل ي�شتوي هوؤلء مع من قدم م�شاغله على لقاء �مللك وجاء متاأخرً� متخلفًا 

عن �لركب؟؟

ر كمن تباطاأ، ولي�س من �أدرك تكبرية �لإحر�م  لي�س من تقدم كمن تاأخر، ولي�س من بكَّ
كمن �أدرك �لت�شهد �لآخر، ول ي�شتوي َمن نظره �إىل مو�شع �شجوده ومن نظره يف ظهر 

ع. من ي�شلي �أمامه.. ما �حلري�س كامل�شيِّ

ُلّون يف ال�ضف الأول الذين ُي�ضَ 4

ُلّون على �ل�شف �لأَوَّل" ))) )ويف رو�ية: �ل�شفوف  قال �لنبي J:"�إن �هلل ومالئكته ُي�شَ
�ملتقدمة))ويف رو�ية: �ل�شفوف �لأَُول).

)-    �شحيح: �شحيح �بن ماجه )823) ، �شحيح �لن�شائي )0)8) ، �شحيح �أبي د�ود )664) ، �شحيح �لرتغيب )493) ، �شحيح �جلامع 
)840)) ، �شحيح �بن حبان )57)2) عن �لرب�ء بن عازب.



190

خطوات نحو املَلِك 

ه؟
ئكت

مال
هلل و

ك ا
علي

لي 
ي�ض

ف 
كي

بع
لرا

ل ا
ف�ض

ال

من اليوم:

ها.  من اليوم.. قررت اأن وجدت فرجة يف ال�سفوف االأوىل اأن اأ�سدَّ

من اليوم .. قررت اأن اأحر�ض على الذهاب مبكراً اإىل اجلمعة واجلماعة الأحجز مكاناً 
يل يف ال�سف االأول.

العمل

فيه  تز�حم  �أن  �لأول  �ل�شف  لي�س من �حلر�س على   .. ز�دك �هلل حر�شًا  �مل�شلي:  �أخي 
مو�شعًا ل يت�شع لك و�أن ُت�شيِّق على �إخو�نك �مل�شلني يف �شفهم، و�إن مل يكن لك باع يف 
�لعلم  �أهل  لي�شغله  مبا�شرة  �لإمام  كان خلف  ما  �لأول  �ل�شف  فلترتك من  �لقر�آن  حفظ 
وحفاظ �لقر�آن لقول �لنبي J: " ليليني منكم �أولو �لأحالم و�لنهى، ثم �لذين يلونهم، ثم 

�لذين يلونهم، ول تختلفو� فتختلف قلوبكم "  )))

)-    �شحيح: �شحيح �لرتمذي )228 ) ، �شحيح �لن�شائي )806) ، م�شند �أحمد )73/6)) ، �شحيح �جلامع ))96) عن عبد �هلل بن م�شعود

تنبيه

يجل�شون يف  �مل�شجد  �إىل  �مل�شلني ممن يح�شرون مبكرين  لأتعجب من كثري من  �إين 
�لند�ء  يف  ما  �لنا�س  يعلم  "لو  فيه:   J �لنبي  قال  �أجر  يف  ويزهدون  �مل�شجد،  زو�يا 
بلغ  لو  �أي   .. عليه" )))   ل�شتهمو�  عليه  ي�شتهمو�  �أن  �إل  يجدو�  ثم مل  �لأول،  و�ل�شف 
�لأمر يف �ختالفهم على من ي�شلي يف هذ� �ل�شف �أن ُيجرو� قرعة عليه لفعلو�.. �أدرك 
هذ� �لأجر وعظمته �لعارفون باهلل فكان حر�شهم عليه �أغرب من �خليال و�أقرب �إىل 
فاتتني  "ما  يقول:  �مل�شيب وحر�شه  حيث  بن  �شعيد  �لتابعني  �إمام  �إىل  ��شمع  �ملحال، 

�لتكبرية �لأوىل، وما نظرت يف قفا رجل يف �ل�شالة منذ خم�شني �شنة"!!

)-    �شحيح: �شحيح �لبخاري )5)6) ، �شحيح م�شلم )437) ، م�شند �أحمد )4)/60)) ، �شحيح �لن�شائي )539) ، �شحيح �جلامع )5339) 
عن �أبي هريرة
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ُلون ال�ضفوف  الذين َي�ضِ 5

للفو�شى  مكان  ثمة  ولي�س  و�لإن�شباط،  و�لدقة  و�لإنتظام  �لنظام  ميلوؤه  �لعلوي  �لعامل 
و�لع�شو�ئية ... و�ملالئكة يف ذ�تهم منظمون يف كل عبادتهم و�أعمالهم حتى يف ��شطفافهم 
بني يدي �هلل، كان �لنبي J يقول لأ�شحابه: "�أل ت�شفون كما ت�شف �ملالئكة عند ربها؟ 
�ل�شف"   يف  ويرت��شون  �ل�شفوف  ون  ُيتمُّ قال:  ربها؟  عند  �ملالئكة  ت�شف  وكيف  قالو�: 
)))، بل �شمى �هلل �شورة كاملة يف �لقر�آن ب�شفة �ملالئكة و�نتظامها هي �شورة �ل�شافات 

ا َلَنْحُن  ًا} )�ل�شافات ))، {َو�إِنَّ فَّ اِت �شَ افَّ �لتي �أق�شم �هلل فيها باملالئكة �ل�شافة {َو�ل�شَّ
وَن} )�ل�شافات 65))، ويوم �لقيامة ياأتون �شفوفًا منتظمة بع�شها خلف بع�س  اآفُّ �ل�شَّ
ّفًا} )�لنباأ  وُح َو�مْلَاَلِئَكُة �شَ ا} )�لفجر 22)، {َيْوَم َيُقوُم �لُرّ فًّ ا �شَ فًّ {َوَجاَء َربَُّك َو�مْلََلُك �شَ
38) .. ولذ� فهم ُيحبون �لنظام ور�سَّ �ل�شفوف وو�شلها، وهم كذلك ُي�شلون على �لذين 

لون �ل�شفوف. َي�شِ

كان عمر �إذ� �أُقيمت �ل�شالة �أقبل على �لنا�س بوجهه، فقال: "يا �أيها �لنا�س ��شَتُوو�، �إن 
وَن} ��ْشَتُوو�"  )2) افُّ ا َلَنـْحُن �ل�شَّ �هلل �إنـما يريد بكم َهْدي �لـمالئكة {َو�إنَّ

)-    �شحيح: �شحيح م�شلم )430) ، �شحيح �بن ماجه )8)8) ، �شحيح �لن�شائي )5)8) ، �شحيح �أبي د�ود ))66) ، �شحيح �جلامع )2648) عن 
جابر بن �شمرة وجابر بن عبد �هلل

2-    تف�شري �لطربي لآية �ل�شافات 65)

فوَف، ومن �شدَّ  لوَن �ل�شُّ َي�شِ �لَّذيَن  ُي�شلِّوَن على  َ ومالِئكَتُه  "�إنَّ �هللَّ  :J �لنبي  قال 
ُ ِبها درجًة" ))) فرجًة رفَعُه �هللَّ

)-    �شحيح: �شحيح �بن ماجه ))82) ، �شحيح �بن حبان )63)2) ، �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )2532) ، �شحيح �لرتغيب )507) عن عائ�شة.

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن األتزم ال�سنة يف ال�سف ، املنكب اإىل املنكب ، والقدم اإىل القدم.

من اليوم .. قررت اإذا دخلت امل�سجد فوجدت فرجة يف �سف اأن اأُبادر اإىل و�سلها.
العمل
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اأكلة ال�ضحر  6

و�لف�شة،  �لذهب  كنوز  به  يبدلون  ول  ُيخِطئونه  ل  �ل�َشَحر،  �أهل  يعلمه  �ِشحر  لل�شحور 
لأنه يف وقت عزيز على قلوب �ملوؤمنني، غاٍل على �أفئدة �ملنك�شرين، نفي�س على �أيدي 
�ملتوجهني بالدعاء ملن يقول يف جوف �لليل لعباده: "هل من م�شتغفر فاأغفر له، هل من 
�ْشَحاِر ُهْم َي�ْشَتْغِفُروَن}  د�ٍع فاأجيبه، هل من تائب فاأتوب عليه؟ "، هكذ� و�شفهم {َوِبالأَ
)�لذ�ريات 8)) .. ومن بركات �ل�شحور �أن �هلل ومالئكته ي�شلون على �لآكلني يف وقت 
)فال  بقوله  �ملت�شحرين  �شيد  �أو�شى  ولذلك  �لفجر،  بعد  لل�شيام  ��شتعد�دً�  �ل�شحر 

تدعوه).

قال �لنبي J: "�ل�شحور �أكُله بركة  فال تدعوه ولو �أن يجرع �أحدكم جرعة ماء، فاإن 
�هلل ومالئكته ي�شلون على �ملت�شحرين")))

)-    ح�شن: �شحيح �جلامع )3683) ، �شحيح �بن حبان )3467) ، �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )3409) ، �شحيح �لرتغيب )070)) عن �أبي �شعيد 
�خلدري  و�بن عمر.
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العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أتناول �ل�شحور يف �لثلث �لأخري من �لليل عندما �أ�شوم رم�شان 
�أو �لنافلة

من  ثبت  وما  وبركاته  وفو�ئده  �ل�شحور  عن  بحثًا  �أو  كلمة  �أُعد  �أن  قررت  �ليوم..  من 
�لأحاديث عنه ثم �أُلقيها على م�شامع �مل�شلني يف �مل�شجد. 

يقِوّي  لكونه  )�لربكة  فيه:  فقال  �لباري  فتح  �شاحب  على  �ل�شحور  بركة  �هلل يف  فتح 
على �ل�شوم وين�شط له ويخفف �مل�شقة فيه، وقيل �لربكة ما يت�شمن من �ل�شتيقاظ 
و�لدعاء يف �ل�شحر، و�لأَوىل �إن �لربكة يف �ل�شحور حت�شل بجهات متعددة، وهى �إتباع 
�ل�شنة، وخمالفة �أهل �لكتاب، و�لتقّوِى به على �لعبادة، و�لزيادة يف �لن�شاط، ومد�فعة 
�أو يجتمع  �إذ ذ�ك  �شوء �خللق �لذي يثريه �جلوع، و�لت�شبب بال�شدقة على من ي�شاأل 
معه على �لأكل، و�لت�شبب للذكر و�لدعاء وقت مظنة �لإجابة، وتد�رك نية �ل�شوم ملن 

�أغفلها قبل �أن ينام)))

�أيها �لز�هد يف �أكلة �ل�شحور .. يا من تنام عينك عنها ويغفل قلبك عن �شحرها!! �أل 
تر�شى �أن يت�شدق �هلل عليك ب�شيء من نعمه تكون لك بركة، وتقوى بها على �أعمال 

يومك و�أنت �شائم، وفوق هذ� ُي�شلي �هلل عليك و�ملالئكة؟؟ 

�ضبحان من ُيطعمنا من نعمه، وي�ضلي علينا بنعمه.   

)-    فتح �لباري )40/4)) بت�شرف ي�شري
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عيادة املري�س  7

يا هلل .. كم على جنبات �لأَ�ِشرة �لبي�شاء من ق�ش�س وحكايات، وكم عليها من �آهات 
و�أنات .. كم يحتاج �أولئك �لر�قدون على تلك �لأ�شرة ليومني �أو �شنتني �أو ع�شرين �أن 
يجدو� �لعون و�ل�شلوى من �لأهل، وبّث للعزمية و�لأمل و�لطماأنينة و�ل�شرور من �لنا�س، 

و�إظهار لالإهتمام لهم من �لأ�شحاب. 

ملك  �ألف  �شبعني  �هلل  �بتعث  �إل  م�شلمًا  يعود  م�شلم  �مرئ  من  "ما   :J �لنبي  قال 
حتى  كان  �لليل  �شاعات  و�أي  مي�شي،  حتى  كان  �لنهار  �شاعات  �أي  يف  عليه  ي�شلون 

ي�شبح")))
)-    �شحيح: م�شند �أحمد )97/2)) ، �شحيح �جلامع )5687) ، �شحيح �لرتغيب )3476) ، �شحيح �بن حبان )2958) عن علي بن �أبي 

طالب

فُعْدته �حلبيب  مِر�َس 
عليه حذري  من  فمر�شت 

يعودين  �حلبيب  فاأتى 
�إليـه نظري  من  ف�ُشفيت 

ها هو يرقد على �شرير �مل�شت�شفى، قد بلغ من �لعمر �أربعني �شنة، من �أن�شر �لنا�س وجهًا 
و�أح�شنهم قو�مًا، لكن ج�شده كله م�شلول ل يتحرك منه �إل ر�أ�شه وبع�س رقبته، لو �أخذت 
فاأ�شًا وقّطعت ج�شده من رجليه �إىل �شدره ملا �شعر ب�شئ، رن جر�س �لهاتف ف�شاح ل�شاب 
بها  كان حوله: هال �أدركت �لهاتف قبل �أن ينقطع �لإت�شال، رفع �ل�شاب �شماعة �لهاتف وقرَّ
�إىل �أذنه و�نتظر قلياًل حتى �أنهى مكاملته ثم �أرجع �ل�شماعة مكانها .. ثم �شاأله: منذ متى 

و�أنت على هذ� �حلال؟ فقال: منذ ع�شرين �شنة، و�أنا م�شلول على هذ� �ل�شرير!!

ق�ضة
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ما �أحوج �ملر�شى ل�شماع مثل تلك �لكلمات من �أنا�س يعودونهم ويزورونهم ويحت�شبون 
�لإ�شالم،  حلق  �ملوؤدون  �لرحمة،  يف  �ملنغم�شون  هم  �أولئك   .. خطو�تهم  يف  �لأجر 
�ملتقربون لربهم، �ملناَدون من �ل�شماء: طبتم وطاب مم�شاكم وتبو�أمت من �جلنة منزًل، 
وفوق ذلك فهم �حلائزون على �جلائزة �لربانية وقدرها: �شبعون �ألف ملك من مالئكة 

�لرحمن ي�شلُّون عليهم وي�شتغفرون لهم.    

�أيها �ملر�شى .. �إذ� ز�رتكم �شدة فاعلمو� �أنها �شحابة �شيف عن قليل باإذن �هلل تنق�شع، 
يكون  �أن  وع�شى   .. بالغيث  كانت حمملة  برقها فرمبا  يرهبكم  ول  يخيفكم رعدها  فال 
عناية،  مر�دكم  وتاأخركم عن  لطفًا،  رغبتكم  وحْجزكم عن  لكم عطاًء،  �شبحانه  َمْنُعه 

فاإنه �أب�شر بكم منكم.

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أعود مري�شًا مرة يف �ل�شهر حتى لو مل �أكن �أعرفه، و�إن ��شتطعت 
ف�شاأدخل �إىل قلبه �ل�شرور بهدية �أو باقة ورد.

من �ليوم.. قررت �أن �أتعلم �لرقية �ل�شرعية فاأرقي من �أعوده ، و�أتعلم �أدعية �ل�شفاء وما 
ُيقال عند زيارة �ملري�س ، و�أتعلم �آد�ب �لزيارة كاأن تكون يف وقت منا�شب و�أل �أطيل يف 
�أو �أزعجه بل �أكون خفيف  �لزيارة و�أل �أكلفه �لكالم كثريً� و�أن �أذكره باهلل ، ول �أقلقه 

�لظل .
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حديث خمتلف يف �ضحته

• لُّوَن على َمَياِمِن �ل�شفوِف"	 قوله J: "�إنَّ �هلَل تعاىل ومالئكَته ُي�شَ

�شعفه �لألباين يف  �شعيف �جلامع )668)) و�شعيف �بن ماجه )90)) و�شعيف �أبي د�ود )676) 
و�شححه �آخرون كما يف �شحيح �بن حبان )253)) و�شكت عنه �أبو د�ود يف �شننه )676) وقد قال 

يف ر�شالته لأهل مكة:كل ما �شكتُّ عنه فهو �شالح
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الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

ملخ�ص ف�صل: ))كيف ي�صلي عليك �لله ومالئكته(

ماو�ِت  َ ومالِئكَتُه و�أَهَل �ل�شَّ قال �لنبي J: "�إنَّ �هللَّ
ملَة يف ُجحِرها وحتَّى �حلوَت لي�شلُّوَن  و�لأر�ِس حتَّى �لنَّ

ا�ِس �خلرَي"   على معلِِّم �لنَّ

�لذين ُيعلمون �لنا�س 
�خلري

قال �لنبي J: "من �شلَّى علي �شالة �شلى �هلل عليه بها 
ع�شرً�"

وقال J: "ما مْن عبٍد ي�شِلي عليَّ �إل �شلَّْت عليِه �ملالئكُة 
" ، فلُيِقلَّ �لعبُد مْن ذلَك �أو ِلُيْكرِثَ ما د�َم ي�شلِّي عليَّ

�ل�شالة على �لنبي

قال �لنبي J: "�ملالئكة ت�شلي على �أحدكم ما د�م يف 
م�شاله �لذي �شلى فيه ما مل يحدث فيه تقول �للهم 

�غفر له �للهم �رحمه" 

�لذين ينتظرون 
�ل�شالة يف �مل�شجد

ُلون على �ل�شف  قال �لنبي J: "�إن �هلل ومالئكته ُي�شَ
�لأول"

ُلون يف  �لذين ُي�شَ
�ل�شف �لأول

َ ومالِئكَتُه ُي�شلِّوَن على �لَّذيَن  قال �لنبي J: "�إنَّ �هللَّ
ُ ِبها درجًة" فوَف، ومن �شدَّ فرجًة رفَعُه �هللَّ ُلون �ل�شُّ َي�شِ

ُلون  �لذين َي�شِ
�ل�شفوف 

قال �لنبي J: "�ل�شحور �أكُله بركة  فال تدعوه ولو �أن 
يجرع �أحدكم جرعة ماء، فاإن �هلل ومالئكته ي�شلون 

على �ملت�شحرين"
�أكل �أكلة �ل�شحر 

قال �لنبي J: "ما من �مرئ م�شلم يعود م�شلمًا �إل �بتعث 
�هلل �شبعني �ألف ملك ي�شلون عليه يف �أي �شاعات �لنهار 
كان حتى مي�شي، و�أي �شاعات �لليل كان حتى ي�شبح"

عيادة �ملري�س 7

6

5

4

3

2

1





الف�صل اخلام�س

كيف ُيغفر لك ما تقدم من 
ذنبك؟

كيف ُتغفر ال�ضغائر؟ 
وكيف ُتغفر الكبائر؟
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�إنها حلظات �إميانية رقيقة ما �أجملها .. تلك �لتي نقف فيها بني يدي �هلل يف ظلمة ليل 
�أن يغفر زلتنا  ون�شاأله  نتذكر ذنوبنا و�شعفنا  �لغفور �لرحيم،  لن�شتغفر  �نتباهة قلب  �أو 
وميحو �شيئاتنا ويقيل عرث�تنا م�شت�شعرين ذلك �لند�ء �لرباين �حلاين منه �شبحانه لنا 
 َ ِ �إَِنّ �هلَلّ ْحَمِة �هلَلّ وهو ينادينا {ُقْل َيا ِعَباِدَي �َلِّذيَن �أَ�ْشَرُفو� َعَلى �أَنُف�ِشِهْم ل َتْقَنُطو� ِمن َرّ

ِحيُم} )�لزمر 53) ُه ُهَو �ْلَغُفوُر �لَرّ ُنوَب َجِميًعا �إَِنّ َيْغِفُر �لُذّ

هل تعرف �شخ�شًا مل يذنب يف حياته قط ومل يقرتف ذنبًا �أو ياأتي خطيئة؟؟!! هل تعرف �أحدً� مل 
يع�س �هلل طرفة عني ومل تكن له كبوة؟؟!! هل قابلت رجاًل مل ُتكتب يف �شحائفه مع�شية قط؟!

قط �أذنب  ما  �لذي  ذ�  فقطمن  �حل�شنى  له  ومن 

دو �لذنب ر�شوُل �هلل J يوم قال: "كل �بن �آدم خطاء،  لقد  �أقرَّ بحقيقة �أننا كثريو �خلطاأ ُمَعدِّ
و�لن�شيان  �خلطاأ  منه  يكون  �شعيف،  وِجِبلَِّته  بطبعه  �لإن�شان  �إن  �لتو�بون"  ..  �خلطائني  وخري 
و�جلهالة، ل�شعفه ومت�شكه ب�شهو�ت �لأر�س من حب �ملال و�لن�شاء و�جلاه و�لكرب و�لغرور وطول 
�أننا �إىل �هلل ر�جعون و�أنه �شبحانه مطلع علينا رقيب، و�أن  �لأمل، ولن�شيانه وغفلته عن حقيقة 
ثمة مالئكة كر�م بررة ي�شطرون ما يقول ويفعل.. كل ذلك يجعلنا ل حمالة ُنذنُب ونع�شي ونتبع 
�لهوى، وو�هلل لو كان لأج�شادنا وجو�رحنا �أل�شنة لنطقت بذنوبنا وف�شحتنا، ولو كان للذنب ر�ئحة 
ان �لذي ي�شدله على عباده فال يف�شحهم ول  لزكمت �أنوفنا من ر�ئحة �لذنوب .. لكنه �شرت �ملنَّ

يهتك �شرتهم.

�أنه يخطيء .. بل خلقه ليخطيء فيتوب، وي�شتغفر فيتجلى �هلل  �إن �هلل خلق �بن �آدم وهو يعلم 
باأ�شمائه �حل�شنى و�شفاته �لعلى �لتي يحب �أن ُيعبد بها وتظهر على �لعباد �آثارها، فيغفر لذلك 

�ملخطيء وميحو زلة ذ�ك �ملذنب.

بُقر�به� �أتى  فلو  �لغفور  من غري �شرك بل من �لع�شيانوهو 
قر�به�  ِمْلَء  بالغفر�ن  �لغفر�نلأتاه  و��شع  هو  �شبحانه 
�أو�شافه  من  �ب  �لتوَّ نوعانوكذلك  �أو�شافه  يف  و�لتوب 
وقبولها  عبده  بتوبة  �ملنان�إِْذٌن  مبنة  �ملتاب  بعد 
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هل تريد اأن ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك واأن متحو ذنوبك ال�سابقات؟

األ حتبون اأن يغفر اهلل لكم؟ األ اأدلك على ما ميحو اهلل به �ضغائر الذنوب؟ وكبائرها؟

هل تريد عماًل اإن فعلته جاء اهلل على ذنوبك فجعلها باإذنه �ضبحانه قاعًا �ضف�ضفًا 
وهباًء منثورًا؟

ق�شم �أهل �لعلم �لذنوب �إىل نوعني:
فائدة

اإِالرَّ  اِح�ضرَ  ورَ اْلفرَ ورَ ااْلإِْثِم  برَاِئررَ  كرَ يرَْجترَِنُبونرَ  {الرَِّذينرَ  تعاىل:  لقوله  واللَّمم:  ال�سغائر 
} )النجم 32(. مرَ اللرَّمرَ

ئرَاِتُكْم}  ِيّ ْنُكْم �سرَ ْر عرَ ِفّ ْنُه ُنكرَ ْونرَ عرَ ا ُتْنهرَ برَاِئررَ مرَ ترَِنُبوا كرَ ْ الكبائر: لقوله تعاىل: {اإِْن ترَ
اجلمعِة،  اإىل  واجلُمعُة  اخلم�ُض،  لواُت  "ال�سَّ  :J النبي  ولقول   ،)31 )الن�ساء 

((( " راٌت ما بينرَهنَّ اإذا اجتنرَبرَ اْلكبائررَ ورم�ساُن اإىل رم�سانرَ ُمكفِّ

)-   �شحيح: �شحيح م�شلم )233) ، �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )3322) ، �شحيح �جلامع )3875) عن �أبي هريرة.

َئاِت}، و�لتوبة متحو ما قبلها، فاإن هنالك �أعماًل �إن فعلها  ِيّ �َشَناِت ُيْذِهْبَ �ل�َشّ ومع �أن {�حْلَ
�مل�شلم ُغفر له ما تقدم من ذنبه.

ت�ضعة ع�ضر عماًل، اإن فعلت اأية واحدة منها غفر اهلل لك ما تقدم من �ضغائر ذنوبك؟

بينك  التي  الذنوب  كبائر  باإذنه  لك  اهلل  غفر  منها  واحدة  اأية  فعلت  اإن  اأعمال  و�ضتة 

وبينه ما مل يكن للنا�س فيها حق.
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اأوًل: كيف ُتغفر �ضغائر الذنوب  )1-8( اأعمال متعلقة بال�ضالة

الو�ضوء عمومًا )لل�ضالة ولغري ال�ضالة( 1

ر ظاهر �لأبد�ن، فهي  ب�شائر �لطهارة ل تنق�شي، وعجائبها ل تنفد .. فكما �أنها ُتطهِّ
كذلك تطهر �لباطن و�لقلب من �لأدر�ن .. يحدث ذلك �لتفاعل بني �ملاء و�لأع�شاء 
�أر�س  فين�شكب �ملاء على �جلو�رح مطهرً� تلك �لأع�شاء، فتفرح تلك �لأع�شاء كاأنها 

قحل قد �أُمطرت فاهتزت وَرَبْت .. وي�شقط عنها ما �لت�شق بها من ذنوب.

قال �لنبي J: "�إذ� تو�شاأ �لعبُد �مل�شلُم )�أو �ملوؤمُن) فغ�شل وجَهه، خرج من وجِهه كُل 
خطيئٍة نظر �إليها بعينيه مع �ملاِء )�أو مع �آخِر قطِر �ملاِء) فاإذ� غ�شل يديه خرج من 
يديه كُل خطيئٍة كان بط�شتها يد�ه مع �ملاِء )�أو مع �آخِر قطِر �ملاِء) فاإذ� غ�شل رجليه 
خرجت كلُّ خطيئٍة م�شتها رجاله مع �ملاِء )�أو مع �آخِر قطِر �ملاِء) حتى يخرَج نقيًا من 

�لذنوِب"  )))
)-   �شحيح: �شحيح م�شلم )244) ، �شحيح �لرتمذي )2) ، �شحيح �جلامع )450) عن �أبي هريرة.

وقال �لنبي J: " �أل �أدُلكم على ما ميحو �هلُل بِه �خلطايا ويرفُع بِه �لدرجاِت؟ قالو�: 
بلى يا ر�شوَل �هلِل! قال �إ�شباُغ �لو�شوِء على �ملكارِه ... " )))

)-   �شحيح: �شحيح م�شلم ))25 ) ، �شحيح �لن�شائي )43)) ، �شحيح �لرتمذي ))5) ، �شحيح �جلامع )8)26) ، م�شند �أحمد )5)/53)) 
، �شحيح �بن حبان )038)) عن �أبي هريرة.

العمل

من اليوم:

�لنوم وقر�ءة  �أبقى د�ئمًا على و�شوء ما ��شتطعت ل �شيما قبل  �أن  �ليوم .. قررت  من 
�لقر�آن وقبل �خلروج للعمل �أو �لدر��شة. 

قال  �أكون ممن  ل  و�شروطه حتى  و�شننه  �لو�شوء  فر�ئ�س  �أتعلم  �أن  �ليوم.. قررت  من 
فيهم �لنبي J: "ويل لالأعقاب من �لنار".
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الو�ضوء ثم �ضالة ركعتني بخ�ضوع  2

اأ للوقوف بخ�شوع بني يدي �هلل كفيلة با�شتخر�ج  قطر�ت ماء تتدىل على ج�شد يتهيَّ
�لذنوب من �أع�شاٍء �قرتفت من �لذنوب ما �قرتفت، و�ختزنت من خمالفات ومعا�شي 
ل  ركعتان  َيعُقبه  و�شوء  �إل  هو  ما   .. �لأمر  ُق�شي  ذلك؟  تخيلت  .. هل  �ختزنت  ما 
ثك نف�شك فيهما ب�شيء من �لدنيا وزينتها ومالها و�أ�شغالها، ول ت�شهو فيهما عن  حُتدِّ
�خل�شوع هلل بخ�شوع، حتى �إذ� ما �شلَّمَت عن �ليمني و�ل�شمال حظيت مبغفرة من ذي 

�جلالل.

�إن �خل�شوع هو �شمة �ملفلحني و�شبغة �لعارفني.. فاخلا�شع غلب على حاله ذلة هلل 
دليل على  فما جناه من حالوة �خل�شوع   و�خللو�ت..  �ل�شجد�ت  وبكاء يف  و�نك�شار 
م �لوقوف بني يديه، فات�شمت �جلو�رح باخل�شوع، و�شكن  �شالح قلٍب عّظم ربه فَعظَّ
�لقلب من هول �خل�شوع.. وملا كانت عملية �لو�شوء تهيئًة للخ�شوع و�لوقوف بني يديه 

�شبحانه كان ل بد منها لإمتام �ملغفرة.

قال �لنبي J: "من تو�شاأ مثل و�شوئي هذ� ثم قام ف�شلى ركعتني ل يحدث فيهما 
نف�شه ب�شيء ُغِفر له ما تقدم من ذنبه" )))

)-   �شحيح:  �شحيح م�شلم )226) ، �شحيح �لبخاري )934)) ، �شحيح �لن�شائي )85) ، �شحيح �أبي د�ود )06)) ، �شحيح �جلامع )75)6) 
عن عثمان بن عفان.

َم  اأَ فاأح�شَن و�شوَءه ُثمَّ �شلَّى َركَعتنِي ل ي�شهو فيِهما ُغِفَر َله ما تقدَّ وقال J: " َمن تو�شَّ
ِمن َذنِبِه" )))

2-   ح�شن: �شحيح �أبي د�ود )905) ، �شحيح �لرتغيب )394) ، �شحيح �جلامع )65)6) عن زيد بن خالد �جلهني.

  = تتعطر  �ل�شالة  يف  �خل�شوع  بلذة  �لروح    + تتطهر  باملاء  �جلو�رح  املعادلة:  ملخ�ض 
مغفرة وعفو من �هلل �أكرب
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من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأُجاهد نف�سي باخل�سوع يف ال�سلوات.

من اليوم .. قررت اأن اأتفرغ يف يوم فاأتو�ساأ واأ�سلي ركعتني اأجاهد نف�سي فيهما اأن ال 
اأحدث نف�سي ب�سيء من الدنيا اأبداً. 

العمل
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الذكر بعد الأذان 3

ل �شيء �أدل على تقوى �لقلوب من تعظيم �شعائر عالم �لغيوب.. ولي�س �أدل من �لأذ�ن 
�إن  ..فما  �ملغفرة  ربه بعظيم  ،كافاأه  �ل�شعرية  تلك  �ل�شلو�ت.. فمن عّظم  ند�ء على 
�شمع �لأذ�ن حتى �شكت منه �لل�شان �إل من ترديد كلمات �لأذ�ن .. ف�شهد بالتوحيد 
و�أتبعه بالر�شا ف�شار من خري �لعبيد.. هي خم�س مر�ت يف �ليوم يردد �لعبد فيها 
�لأذ�ن مع �ملوؤذن وُيتبعها بهذ� �لذكر �لتوحيدي ليحظى مبغفرة من �لرب �لعلي تتجدد 

خم�س مر�ت يف �ليوم و�لليلة.

هي �ل�شهادتان بها يحيا وبها ميوت وبها ي�شلي، وبعد كل �أذ�ن يكررها ويجدد �لعهد 
مع ربه بها ليعلن لالأع�شاء و�جلو�رح و�لعقل �لظاهر منه و�لباطن �أنني على �لتوحيد 
ما�ٍس، وعليه باإذن �هلل �أموت .. وقد ر�شيت باهلل ربًا ومبن �أر�شله بالتوحيد نبيًا ومبا 

�أر�شل من �ل�شريعة و�لعقيدة دينًا.

قال �لنبي J: "َمن قال حنَي َي�ْشَمُع �ملوؤذَن: �أ�شهُد �أن ل �إلَه �إل �هلُل وحَده ل �شريَك له، 
يُت باهلِل ربًّا، ومبحمٍد ر�شوًل، وبالإ�شالِم ِديًنا؛ ُغِفَر له  و�أن حممًد� عبُده ور�شوُله، َر�شِ

ذنُبه"  )))
)-   �شحيح: �شحيح م�شلم )386) ، �شحيح �لرتمذي )0)2) ، �شحيح �لن�شائي )678) �شحيح عن �شعد بن �أبي وقا�س.

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأنزل تطبيق االأذان يف جوايل وحا�سوبي ليذكرين باالأذان.

من اليوم .. قررت اإن �سمعت االأذان اأن اأجاهد نف�سي لرتديد كلمات االأذان والذكر اأعاله 
واأال ي�سغلني عنه �سيء ما ا�ستطعت. 

العمل
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ال�ضلوات اخلم�س املكتوبة ، و�ضالة اجلماعة يف امل�ضجد 4

قال �لنبي J: "ما مِن �مرٍئ م�شلٍم حت�شرُه �شالٌة مكتوبٌة فُيح�شُن و�شوَءها وخ�شوَعها 
وركوَعها �إل كانْت كفارًة ملا قبلها مَن �لذنوِب، ما مْل ُتوؤَت كبرية. وذلَك �لدهَر كلَُّه"  ))) 

)-   �شحيح: �شحيح م�شلم )228) ، �شحيح �جلامع )5686) ، �شحيح �بن حبان )044)) عن عثمان بن عفان.

َم ِمن عمٍل"   ))) اأَ كما �أُِمَر، و�شلَّى كما �أُِمَر، ُغِفَر َلُه ما قدَّ وقال �لنبي J: "َمن َتو�شَّ

2-   �شحيح:  �شحيح �لن�شائي )44)) ، �شحيح �بن ماجه )53))) ، �شحيح �جلامع )72)6) ، �شحيح �بن حبان )042)) ، �شحيح �لرتغيب 
)396) عن �أبي �أيوب �لأن�شاري وعقبة بن عامر.

رم�شاَن  �إىل  ورم�شاُن  �إىل �جلمعِة،  و�جلُمعُة  لو�ُت �خلم�ُس،  "�ل�شَّ  :J �لنبي  وقال 
ر�ٌت ما بيَنهنَّ �إذ� �جتَنَب �لكبائَر"   ))) ُمكفِّ

4-   �شحيح: �شحيح م�شلم )233) ، �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )3322) ، �شحيح �جلامع )3875) عن �أبي هريرة.

وقال �لنبي J: "�أل �أدُلكم على ما ميحو �هلُل بِه �خلطايا ويرفُع بِه �لدرجاِت؟ قالو�: 
بلى يا ر�شوَل �هلِل! قال �إ�شباُغ �لو�شوِء على �ملكارِه، وكرثُة �خلطا �إىل �مل�شاِجِد، و�نتظاُر 

�ل�شالِة بعَد �ل�شالِة، فذلكْم �لرباُط"   )))

5-   �شحيح: �شحيح م�شلم ))25 ) ، �شحيح �لن�شائي )43)) ، �شحيح �لرتمذي ))5) ، �شحيح �جلامع )8)26) ، م�شند �أحمد )5)/53)) 
، �شحيح �بن حبان )038)) عن �أبي هريرة.

�ٍت  وقال �لنبي J: " �أر�أيُتْم لو �أنَّ َنْهًر� بباِب �أحِدُكم يغت�ِشُل منُه كلَّ يوٍم خم�َس مرَّ
لو�ِت  هل َيبقى من درِنِه �شيٌء ؟ قالو�: ل َيبقى من درِنِه �شيٌء. قاَل: فذِلَك مثُل �ل�شَّ

ُ ِبِهنَّ �خلطايا"   ))) �خلم�ِس، مَيحو �هللَّ

3-   �شحيح: �شحيح م�شلم )667) ، �شحيح �لرتمذي )2868) ، �شحيح �لن�شائي ))46) عن �أبي هريرة.
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لطاملا كانت �ل�شالة و�شاًل ُيرفع بها �لعبد درجة وف�شاًل.. ولطاملا كان ح�شن �إمتامها 
على حب �لإله دلياًل.. ومتاُم �إقامتها على �إميان يف �لقلب متعمقًا �أ�شياًل.. فحاله حاُل 
عا�شٍق وَجَد يف �شالته و�شاًل للحبيب فاأمتها، غري �أنه ليز�ل يف �لقلب َوَله، ولز�لت 
�لروح تاأمل زيادة يف �لو�شل، فما �نطفئ حر �ل�شوق وما �جنرب ك�شر �لقلب .. فرت�ه من 
حنينه �إىل مو�شع �شجوده يف بيت ربه د�ئم �خلطى �إليه حتى لو مل يِحْن وقت �ل�شالة، 
ينتظرها ويت�شوق ل�شماع �أذ�نها وند�ئها لي�شرتيح من �لكالل، كاأنه يقول �أرحنا بها يا 
رُبه قد  تقدم من ذنٍب  �ل�شالة يف �شالة، ومما  �نتظار  يز�ل يف دقائق  .. فال  بالل 

عافاه.. فكلما �أكرث �لعبد �إىل �مل�شجد ُخطاه.. ُغفر له ما تقدم من َخطاه.

كان �إبر�هيم �ملروزي �إذ� رفع �ملطرقة ف�شمع �لند�ء مل يرّدها. {تهذيب �لتهذيب)/)5)}

مرتني  �إل  منفرًد�  �لفري�شة  لِّ  �أُ�شَ "مل  �ملقد�شي:  حمزة  بن  �شليمان  �ل�شام  قا�شي  وقال 
لِّهما قط" مع �أنه قارب �لت�شعني. {ذيل طبقات �حلنابلة 365/2} وكاأين مل �أُ�شُ

وكان �شعيد بن عبد �لعزيز �إذ� فاتته �شالة �جلماعة بكى. {تذكرة �حلفاظ )/9)2}

من اليوم:

املغرب  بني  اأو  امل�سجد،  يف  وال�سحى  الفجر  بني  اأجل�ض  اأن  قررت  اليوم..  من 
والع�ساء يف االأ�سبوع مرة اأقراأ القراآن واأذكر اهلل تعاىل.

من اليوم .. قررت اأن اأكرث من �سالة اجلماعة يف امل�ساجد. 

العمل
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موافقة تاأمني املالئكة يف ال�ضالة 5

من �أعظم �شعائر �لدين ومن �أجمل �شور �لأُلفة و�لإجتماع �شالة �جلماعة ..يت�شاوى 
فيها غني وفقري، وي�شتوي فيها ُم�شنُّ و�شغري، قلوب تعا�شدت وبالقوة ��شتدت، �أرو�ح 
جتمعت وبامل�شاو�ة �ئتلفت، �أج�شاد يف �شفوف مرت��شة، و�أرو�ح على كالم ربها وذكره 
جمتمعة ..يوؤم �جلمَع فرٌد يتلو .. وهم من خلفه �إن�شاٌت ترى فيه �ل�شكون يعلو ..بفاحتة 
�لكتاب يبد�أ، فيحمد �هلل رب �لعاملني، وُيْثني عليه بالرحمن �لرحيم .. وُيتبعه بدعاء �أن 
نكون مهدّيني على �شر�ط �أهل �لنعيم ..عندئذ ي�شج �ل�شكون بـ "�آمني"  .. يف �لوقت 
�لذي ينطق فيه �ملالأ �لأعلى كذلك بـ "�آمني" .. فهنيئًا ملن كان تاأمينه لتاأمني �ملالئكة 
 .. لفظة مالئكية  فو�فق  �آمني  �لأر�س  قال يف  فمن  دعائهم مطابقًا..  ولذ�ت  مو�فقًا 

ف�شيكرمه ربه �أي�شًا ب�شفة مالئكية باأن يعود �شفحة بي�شاء ل ذنب فيها ول خطّية.

نو�، فاإنه من و�فَق تاأميُنه تاأمنَي �ملالئكِة ُغِفَر له  َن �لإماُم فاأمِّ قال �لنبي J: "�إذ� �أمَّ
َم من ذنِبه" ))) ما تقدَّ

)-   �شحيح:  �شحيح �لبخاري )780) ، �شحيح م�شلم )0)4) عن �أبي هريرة.

وقال J: "�إذ� قال �لإماُم: "غري �ملغ�شوب عليهم ول �ل�شالني" فقولو�: �آمني، فاإنه 
َم من ذنِبه" ))) من و�فَق قوُله قوَل �ملالئكِة ُغِفَر له ما تقدَّ

2-   �شحيح:  �شحيح �لبخاري )782) ، �شحيح م�شلم )0)4) ، �شحيح �لن�شائي )926) ، �شحيح �أبي د�ود )935) ، م�شند �أحمد )4)/78) 
، �شحيح �بن حبان )804)) عن �أبي هريرة.
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العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن ل �أ�شبق �لإمام بقول �آمني، بل �أنتظره حتى ينهي "ول �ل�شالني" 
فاأقول بقوله �آمني. 

ُيغفر يل ذنبي عندما  �أنه  �أ�شت�شعر يف كل �شالة جماعة جهرية  �أن  �ليوم.. قررت  من 
�أو�فق تاأمني �ملالئكة.

فائدة
ن�س �أهل �لعلم على �أن مو�فقة تاأمني �ملالئكة تكون مبو�فقة تاأمني �لإمام، قال �لنووي يف 
وُي�شنُّ   ... بعده  �لإمام ل قبله ول  تاأمني  �ملاأموم مع  تاأمني  �أن يكون  " ينبغي  �شرح م�شلم: 

لالإمام و�ملنفرد �جلهر بالتاأمني، وكذ� للماأموم على �ملذهب �ل�شحيح". 

تاأمني  تاأمينه  و�فق  )من  و  �ملالئكة)  قول  قوله  و�فق  )من   :J "وقوله   : �لنووي  وقال 
ن مع تاأمينهم فهذ� هو �ل�شحيح و�ل�شو�ب.  �ملالئكة) معناه: و�فقهم يف وقت �لتاأمني فاأمَّ

وحكى �لقا�شي عيا�س قوًل �أن معناه و�فقهم يف �ل�شفة و�خل�شوع و�لإخال�س.

و�ختلفو� يف هوؤلء �ملالئكة فقيل هم �حلفظة وقيل غريهم لقوله J رو�ية: "فو�فق قوله 
�إذ� قالها �حلا�شرون من �حلفظة قالها من  �أهل �ل�شماء"، و�أجاب �لأّولون عنه باأنه  قول 

فوقهم حتى ينتهي �إىل �أهل �ل�شماء"
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موافقة ت�ضميع املالئكة يف ال�ضالة 6

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أل �أ�شبق �لإمام بالرفع من �لركوع، بل �أنتظره حتى يقوم ويقول:"�شمع 
�هلل ملن حمده" فاأحمد �هلل ليو�فق تاأميني تاأمني �ملالئكة. 

�أو�فق  عندما  ذنبي  يل  ُيغفر  �أنه  جماعة  �شالة  كل  يف  �أ�شت�شعر  �أن  قررت  �ليوم..  من 
حتميد �ملالئكة بعد �لرفع من �لركوع.

ومي�شي �أهل �جلماعة بربكات �جلماعة ..فبعد �أن �أمت �لإمام �لقر�ءة َهمَّ بركوع يحنو 
به ج�شده وقلبه تعظيمًا و�نك�شارً� هلل.. فينحني �مل�شلُّون من خلفه ر�كعني م�شبحني �هلل 
مني، حتى �إذ� رفع �لإمام من �لركوع بخ�شوع وخ�شوع  وقال: �شمع �هلل ملن حمده،  ُمَعظِّ
د مع �أهل  قال �مل�شلون: ربنا ولك �حلمد، ويف �ملالأ �لأعلى وحول �مل�شلني مالئك حُتمِّ
�جلماعة .. فهنيئًا ملن كان حمده لتحميد �ملالئكة مو�فقًا ولذ�ت قولهم مطابقًا.. فُقْلها 
بحقها عّل حمدك �لأر�شي يطابق �حلمد �ملالئكي، فتناَل به مغفرًة من �لرب �لعلّي  )))

)-   ن�س �أهل �لعلم على �أن مو�فقة ت�شميع �ملالئكة تكون مبو�فقة ت�شميع �لإمام، وما قيل يف �لتاأمني ُيقال هنا يف �لت�شميع.

نا لك �حلمُد،  قال �لنبي J: "�إذ� قال �لإماُم: "�شِمع �هلُل مَلن حِمَده"، فقولو�: �للهم ربَّ
م من ذنِبه" ))) فاإنه َمن و�َفق قوُله قوَل �ملالئكِة، ُغِفَر له ما تقدَّ

)-   �شحيح:  �شحيح �لبخاري )796) ، �شحيح م�شلم )409) ، �شحيح �جلامع )705) ، �شحيح �لرتمذي )267) ، �شحيح �لن�شائي )062)) 
، �شحيح �بن حبان )))9)) عن �أبي هريرة.
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الذكر بعد ال�ضالة 7

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أ�شبح �هلل و�أحمده و�أكربه يف كل و�حدة 33 مرة بعد كل �شالة ثم 
�أتبعها بـ ل �إله �إل �هلل وحده ل �شريك له له �مللك وله �حلمد وهو على كل �شيء قدير.   

من �ليوم.. قررت �إن كنت على عجل �أن �أ�شبحه و�أحمده و�أكربه ع�شر مر�ت لكل و�حدة .

و�خلطيئات،  �لذنوب  وتكفري  �ل�شيئات  مبحو  كفيلة  �شالة  كل  بعد  دقيقتان  �أو  دقيقة 
ترّبع مكانك بعد �لت�شليم من �ل�شالة و�نطلق باأ�شابعك م�شّبحًا وحامدً� ومكرّبً� ثالثًا 
د نف�شك �أل تخرج من م�شالك بعد  وثالثني كل مرة.. م�شت�شعرً� عظمة من َتْذُكر.. عوِّ
�ل�شالة �إل وقد حموت �شيئاتك.. ل ت�شغلك �لدنيا، ول تن�شغل باجلو�ل بعد �ل�شالة.. 

فقط �أمّت هذ� �لذكر وهنيئًا لك مغفرة من �هلل ورحمة.

ثالًثا   َ �هللَّ وحمَد  وثالثنَي،  ثالًثا  �شالٍة  كلِّ  ُدُبِر  يف   َ �هللَّ َح  �شبَّ "من   :J �لنبي  قال 
 ُ َ ثالًثا وثالثنَي، فتلَك ت�شعٌة وت�شعوَن، وقاَل متاَم �ملائِة: ل �إلَه �إلَّ �هللَّ َ �هللَّ وثالثنَي، وكربَّ
وحَدُه ل �شريَك لُه لُه �مللُك ولُه �حلمُد وهَو على كلِّ �شيٍء قديٌر، ُغِفرت خطاياُه و�إن 

كانت مثَل َزَبِد �لبحِر" )))
)-   �شحيح:  �شحيح م�شلم )597) ، �شحيح �جلامع )6286) عن �أبي هريرة.
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اآداب اجلمعة 8

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أغت�شل كل يوم جمعة قبل �لذهاب �إىل �شالة �جلمعة. 

من �ليوم.. قررت �أن �أذهب مبكرً� �إىل �شالة �جلمعة فاأجل�س يف �ل�شفوف �لأَُول.

ر �هلل به �خلطيئات.. وُنتّم �لف�شل مع �أهل �مل�شاجد �حلري�شني على  وُنكمل فيما ُيكفِّ
�إمتام �لفر�ئ�س.. فاإن كان لأهل �لدنيا عيد يف �ل�شنة �أو عيد�ن فالأهل �لإميان �أعياد 
..ففي كل �أ�شبوع ُينعم �هلل بنفحة من نفحاته فيجعل لهم �جلمعة نفحة رحمة تعر�س 
لهم حاملة مغفرة وفوزً�.. وجعل من �آد�بها �أن ي�شتقبل �لعابد جمعته بُغ�شل يحظى به 
بحب �لإله �إذ هو �شبحانه يحب �ملتطهرين ..ثم ياأتي �مل�شجد يركع فيه مع �لر�كعني.. 
ولالإمام ين�شت تعظيمًا ل�شعرية رب �لعاملني، فُيتمُّ �شالته مع جموع �مل�شلني .. فاإن هو 

فعل ذلك فقد تعر�س ملغفرة ملا تقدم من ذنبه فيفوز مع �لفائزين. 

حتَّى  �أن�شت  ثمَّ  له،  ر  ُقدِّ ما  ف�شلَّى  �جلمعَة،  �أَتى  ثمَّ  �غت�شل،  "من   :J �لنبي  قال 
يفَرَغ من خطبِته، ثمَّ ي�شلِّي معه، ُغفر له ما بينه وبني �جلمعِة �لأخرى وف�شُل ثالثِة 

اٍم"))) �أيَّ

)-   �شحيح:  �شحيح م�شلم )857) و�للفظ له، �شحيح �جلامع )6062) ، �شحيح �أبي د�ود )343) ، عن �أبي هريرة.

رم�شاَن  �إىل  ورم�شاُن  �إىل �جلمعِة،  و�جلُمعُة  لو�ُت �خلم�ُس،  "�ل�شَّ  :J �لنبي  وقال 
ر�ٌت ما بيَنهنَّ �إذ� �جتَنَب �لكبائَر" ))) ُمكفِّ

2-   �شحيح: �شحيح م�شلم )233) ، �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )3322) ، �شحيح �جلامع )3875) عن �أبي هريرة.
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�ضيام رم�ضان  9

لي�س من عبادة يظهر فيها �ملعنى �جللي لالإخال�س كال�شوم، ميتنع فيه �شاحبه عن 
�لطعام و�ل�شر�ب ولو �أر�د �أن ياأكل �أو ي�شرب لفعل، لكن مر�قبة �هلل فوق كل قر�ر .. �إنه 
�لركن �لر�بع �لذي يربي �أ�شحابه على معاين وقيم �لتقوى و�ل�شكر و�لر�شاد كما بيَّنها 
�هلل يف �آيات �ل�شيام من �شورة �لبقرة "لعلكم تتقون" .. "ولعلكم ت�شكرون".. "لعلهم 
ير�شدون"، ومن و�شل �إىل هذه �لطبقات فقد �جتاز �ختبار �لإميان و�لإحت�شاب، ومن 

�جتازهما فقد ��شتحق �جلائزة �لربانية .. وهي مغفرة للذنوب حتمية.
�إن وعد �هلل ل يتخلف وجائزته ل تتاأخر .. نعم مغفرة حقيقية من �شكَّ فيها فهو كمن 

�شكَّ يف مغفرة ذنوبه ورجوعه كيوم ولدته �أمه بعد نزوله من جبل عرفات يف �حلج.

قال �لنبي J: "من �شام رم�شان �إميانًا و�حت�شابًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه" )))
)-�شحيح:  �شحيح �لبخاري )4)20) ، �شحيح م�شلم )760) ، �شحيح �أبي د�ود )372)) ، �شحيح �بن ماجه )338)) ، �شحيح �لن�شائي 

)2204)، �شحيح �لرتمذي )683) عن �أبي هريرة.

�إىل رم�شاَن  ورم�شاُن  �إىل �جلمعِة،  و�جلُمعُة  لو�ُت �خلم�ُس،  "�ل�شَّ  :J �لنبي  وقال 
ر�ٌت ما بيَنهنَّ �إذ� �جتَنَب �ْلكبائَر" )))   ُمكفِّ

2-�شحيح: �شحيح م�شلم )233) ، �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )3322) ، �شحيح �جلامع )3875) عن �أبي هريرة.

من اليوم:

من اليوم.. قررت اأن اأتعلم التقوى واالإخال�ض يف �سيامي.

من اليوم .. قررت اأن اأ�سوم رم�سان اإمياناً باهلل واحت�ساباً لالأجر، ال لوجه اأحد اإال هلل. 

العمل

)9 – 12 ( اأعمال متعلقة بال�ضيام
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قيام رم�ضان  10

فر�شة  نهاره  يف  فكما   .. �لأخيار  �ملباركات  و�أوقاته  �ملختار  �ل�شهر  ظالل  يف  ونبقى 
للمغفرة فكذلك َليُله مبارك فاحٌت �أبو�َبه ملن �أر�د �أن ميحو زلِته ويقيل عرث�ِته ويبدل 
�شيئاِته ح�شنات .. فقط وقوف بني يدي �هلل يف ليل رم�شان .. �شالة وتر�ويح .. دعاء 
وت�شابيح .. ِوْتٌر ُمريح .. تالوة لالآي .. و�إن�شات يف �ل�شالة لكالم �لرحمن ُيتلى .. 

فاإن �أمّت ليايل رم�شان بهذ� �حلال فقد ��شتحق جائزة �لغفر�ن.

َم من ذنِبه" )))   قال �لنبي J: "من قام رم�شاَن �إمياًنا و�حت�شاًبا ُغِفَر له ما تقدَّ

)-�شحيح:  �شحيح �لبخاري )37) ، �شحيح م�شلم )759) ، �شحيح �لن�شائي )99)2) ، �شحيح �لرتمذي )808) ، �شحيح �جلامع )6440) 
عن �أبي هريرة.

من اليوم:

�ساغل  �سغلني  فاإن  امل�سجد،  كلها يف  ليايل رم�سان  اأقوم  اأن  اليوم.. قررت  من 
ت ليلة من غري قيام ولو قاعداً. فاأ�سليها يف البيت وال اأُفوِّ

من اليوم .. قررت اأن اأقوم ليايل رم�سان اإمياناً واحت�ساباً ال اأُرائي بذلك اأحداً من النا�ض. 

العمل
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قيام ليلة القدر  11

ول ز�لت تظللنا نفحات رم�شان .. �شهر جمتبى وفاز فيه �ملجتبى ..باأيامه �شيام..
ولياليه قيام ..ومن تلك �لليايل ليلة َح�ْشُبها يف �لف�شل �أن �لقر�آن فيها �أُنزل .. وز�دها 
�شرفًا وتعظيمًا �أن �ملالئكة وجربيل فيها يتنزل.. فيها ُيْفَرُق كل �أمر حكيم.. فيا مريدً� 
و�حت�شابًا  �إميانًا  ُقْمتها  �إن  ..�أب�شر  و�لز�د  �لعدة  �لقدر هي خري  ..ليلة  �لر�شاد  �شبل 

بعظيم مغفرة.

قال �لنبي J: "من قام ليلة �لقدر �إميانًا و�حت�شابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" )))  

)- �شحيح:  �شحيح �لبخاري )4)20) ، �شحيح م�شلم )760) ، �شحيح �لن�شائي )92)2) ، �شحيح �أبي د�ود )372)) ، �شحيح �لرتمذي 
)683) عن �أبي هريرة.

من اليوم:

القدر،  ليلة  الأ�سمن  كلها  االأواخر  الع�سر  ليايل  اأقوم  اأن  قررت  اليوم..  من 
ال�سابع  ليلتي  يف  اأفرط  فلن  ُغلبت  فاإن  منها،  الوتر  الليايل  ففي  فرتت  فاإن 

والع�سرين والتا�سع والع�سرين.

من اليوم .. قررت اأن اأ�ساأل اهلل اأن يبلغني ليلة القدر. 

العمل

ميثاقًا  �لرحمن  ها  خطَّ ليلًة  يا 
�لأَغ�شاِن  َعلى  َقمريٌّ  ناَح  ما 

منزلة  �هلل  َحَباها  �شهر  �ألف  عن 
َو�لإِخو�ِن حِب  �ل�شَ َجميِع  َوَعلى 

بالوحي طافْت نفو�ٌس ق�سَّ َمرقَدها
�شوك �لذنوب فجاء �لروح ترياقًا

نا�شيتي  �لذنب  طال  عفوك  يارب 
ر�قا �ملنى  و�فى  من  كل  ليلة  يف 
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�ضيام عرفة وعا�ضوراء 12

 .. �لأ�شبوع  �أيام  �شائر  على  �جلمعة  ل  وف�شَّ  .. �ل�شهور  باقي  على  رم�شان  �هلل  ل  ف�شَّ
ل يوم عرفة على باقي �لأيام {َيْخُلُق  ل ليلة �لقدر على باقي ليال �لعام .. وف�شَّ وف�شَّ
َوَيْخَتاُر}، وجعل لعا�شور�ء )�لعا�شر من حمرم) ف�شاًل وذكرً� .. وجعل يوم  َما َي�َشاُء 
ُرئي  وما  منازع،  بال  �ل�شم�س  عليه  طلعت  يوم  خري  �حلجة)  ذي  من  )�لتا�شع  عرفة 
�ل�شيطان �أخزى منه يف يوم كيوم عرفة .. يوم ٌيغفر �هلل فيه لعباده �لذين �أتوه �شعثًا 
�أهل �ملوقف من غري �حلجاج  �أمهاتهم.. فكان ملن د�نى  غربً� لريجعو� كيوم ولدتهم 
ب�شيام ذلك �ليوم جائزة من جن�س ما �أعد �هلل لأهل �ملوقف، وهي مغفرة عامني.. 
فاإن كان �هلل قد غفر لأهل �ملوقف ذنوب �شنو�ت، فقد غفر ملن �شامه من غري �حلجاج 

ذنوب عامني .. ذلك كرم �هلل.

َر �ل�شنَة �لتي قبَله و�ل�شنَة  قال �لنبي J: "�شياُم يوِم عرفَة، �أَحت�شُب على �هلِل �أن ُيكفِّ
َر �ل�شنَة �لتي قبَله" ))) �لتي بعده. و�شياُم يوِم عا�شور�َء، �أَحت�شُب على �هلِل �أن ُيكفِّ

)-   �شحيح: �شحيح م�شلم )62))) ، �شحيح �أبي د�ود )2425) ، �شحيح �جلامع )3853) ، �شحيح �لرتمذي )749) و)752) ، و�شحيح �بن 
ماجه )6)4)) و)424)) عن �أبي قتادة �لأن�شاري.

وقال J: "من �شام يوَم عرفَة ُغِفَر له �شنٌة �أماَمه و�شنٌة خلَفه، ومن �شام عا�شور�َء 
ُغِفر له �شنٌة" )))

2-   �شحيح لغريه: �شحيح �لرتغيب )3)0)) ، �شحيح �بن ماجه )7)4)) ، �شحيح �جلامع )6335) عن �أبي �شعيد �خلدري.
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العمل

من اليوم:

ط فيهما.   من �ليوم .. قررت �أن �أ�شوم عا�شور�ء وعرفة من كل �شنة و�أن ل �أُفرِّ

�أكرث لأنال  �أو  ر �شائمًا  �أُفطِّ �أن  �أو كنُت على �شفر  �إن مر�شُت فيهما  �ليوم.. قررت  من 
لُت �أحدً� بالقيام بذلك. �أجره، و�إن مل �أمتكن وكَّ

يدنو منه يف �لف�شل يوم عا�شور�ء .. يوم �أن ن�شر �هلل مو�شى على فرعون، ولقي عدو 
�هلل فرعون جز�ءه .. فكان �ليهود ي�شومونه تعبُّدً� هلل وحبًا ملو�شى ..فلما قدم �لنبي 
�ملدينة ووجد يهود ي�شومونه قال: "نحن �أحق مبو�شى منهم" ف�شامه وندب ل�شيامه 
ت، �أمهاتهم �شتى ودينهم و�حد  .. �إنها عاطفة �لأخوة يف �لدين �إذ �لأنبياء �أخو�ت لَعالَّ
.. ون�شرة �حلق على �أعتى �لباطل هو يوم من �أيام �هلل ي�شتوجب �شكر وحمد من قال 

{كتب �هلل لأغلب �أنا ور�شلي}.
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حمد اهلل بعد الأكل 13

العمل

من اليوم:

ر من حويل.  من �ليوم .. قررت �أن �أحمد �هلل بعد كل وجبة طعام وب�شوت عاٍل حتى �أُذكِّ

من �ليوم.. قررت �أن �أ�شع ل�شقًا يف �ملطبخ يذكرين و�أهلي بدعاء �لفر�غ من �لطعام.

وحره  برده  ويف  �شعف،  وظماأه  �شعف  �لعبد  فُجْوُع  ب�شعف،  �لعباد  خلق  من  �شبحان 
�شعف، فهو جمبول على �حلاجة و�ل�شعف {وخلق �لإن�شان �شعيفًا} .. طعام وماء.. 
دفء ودو�ء.. وعادة �لن�شان �إل من رحم �هلل �أن ين�شغل بالنعمة عن �ملنعم وبالعطّية 
عن �ملعطي ..فكيف �إن كان �لعطاء غذ�ًء ل ُي�شتغنى عنه ول تقوم من غريه حياة .. 
�إن يف �لطعام �شهوة من طغيانها �أنها ُتن�شي �لعبد �أن يحمد ربه عليها .. فياألف �لعبد 
وجودها حتى يظن �أنها من ك�شب يديه و�أنه �أوتيها على علم عنده فال تزول عنه يومًا، 
ن�شي �أن ربه هو �ملعطي �ملتف�شل {وقليل من عبادي �ل�شكور} .. غري �أن من �لعباد من 
ل ين�شى ول يغفل فيعتقد �أنه ل حول له ول قوة يف حت�شيل هذه �لنعمة، بل هي من رزق 
�هلل عليه فيوؤدي حق �لنعمة حامدً� �شاكرً� معرتفًا بالف�شل ل�شاحب �لف�شل .. �أولئك 

�لذين ُوعدو� مبغفرة �لذنوب.

قال �لنبي J: "من �أكل طعامًا فقال: �حلمد هلل �لذي �أطعمني هذ� ورزقنيه من غري 
حول مني ول قوة؛ ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه" )))

)-   ح�شن:  �شحيح �لرتمذي )3458) ، �شحيح �أبي د�ود )4023) ، �شحيح �لرتغيب )2042) ، �شحيح �بن ماجه )2673) ، �شحيح �جلامع 
)6086)  عن معاذ بن �أن�س.

  )13 – 17( عبادات ل�ضانية
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دعاء لب�س الثوب 14

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أحمد �هلل بعد لب�س �أي ثوب، �إذ هو �شبحانه �لذي ك�شاين ورزقني 
ذلك �لثوب ولي�س من قدرتي �أنا �أو قوتي. 

�أ�شع ل�شقًا يف غرفة �لنوم يذكرين بدعاء لب�س �لثوب، و�أعلمه  �أن  من �ليوم.. قررت 
�أبنائي كذلك.

�إن �آدم عليه �ل�شالم يوم ع�شى ربه يف �جلنة �نك�شفت عورته 
�جلنة}..  ورق  من  عليهما  يخ�شفان  {فطفقا  عيبته  وبانت 
�لقيامة  يوم  ُيح�شرون  �لنا�س  �أن  J عائ�شة  �لنبي  �أَخرَبَ  وملا 
ُحفاة ُعَر�ة قالت متعجبة: يا ر�شول �هلل عر�ة ينظر بع�شهم 
�إىل عورة بع�س؟! �إن �ل�شرت نعمة من �هلل ل يجحدها �إل من 

�نتك�شت فطرتهم و�أوحلو� يف بهيميٍة ل �أخالقية.

هي نعمة من�شية يغفل عنها كثريون �إل �أولئك �أ�شحاب �لقلوب 
�لرقيقة و�لأل�شنة �لذ�كرة .. ل تعجبو� من ف�شل �هلل وكرمه 
ول تقولو� هل حقًا ُتغفر �لذنوب بذكر ي�شري بعد لب�س �لثوب؟؟ 
ل تعجب وقل يل كم من �لنا�س ينطلق ل�شانه بهذ� �لذكر عند 

�للبا�س لُيغفر لهم؟؟ {وقليل من عبادي �ل�شكور}.

قال �لنبي J: "ومن لب�س ثوبًا فقال: �حلمد هلل �لذي ك�شاين هذ� ورزقنيه من غري 
حول مني ول قوة؛ ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه" )))

2-   ح�شن: �شحيح �أبي د�ود )4023) ، �شحيح �لرتغيب )2042) ، �شحيح �جلامع )6086)  عن معاذ بن �أن�س.
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قول �ضبحان اهلل وبحمده مائة مرة 15

ه تعاىل .. وقلة ذكره دليُل  َمْن �أحبَّ �شيئًا �أكرث من ذكره.. فذكر �هلل كثريً� دليٌل على حبِّ
غفلة تورث �لعبد قلبًا لهيًا حزينًا.. و�أف�شل �لذكر ما جمع ت�شبيحًا وتنزيهًا، وحمدً� 
"�شبحان �هلل وبحمده" معرتفًا  �لل�شان بقول  .. فينطلق  وتاأكيدً�  على نعم �هلل تعاىل 
بالتنزيه ملن ي�شتحق وحده �حلمد �شبحانه.. فاأَكِرْم به من ذكر �إن �أكرثت منه �لرتديد 

.. فقد حظيت مبغفرة للذنوب و�إن كانت كزبد �لبحر �أو تزيد.

ت خطاياه و�إن  ٍة، ُحطَّ قال �لنبي J: "َمن قال: �شبحان �هلِل وبحمِده يف يوٍم مائَة مرَّ
كانت مثَل َزَبِد �لبحِر"  )))

)-   �شحيح:  �شحيح �لبخاري )6405 ) ، �شحيح م�شلم ))269) ، �شحيح �جلامع ))643) ، �شحيح �لرتمذي )3466) ، �شحيح �بن ماجه 
)3089) عن �أبي هريرة.

ملاذا �سبه النبي J الذنوب بزبد البحر؟فائدة

زبد �لبحر: هو رغوته �لتي تعلوه عند هيجانه.. وقد ذكرها �هلل تعاىل يف قوله:{�أَْنَزَل 
ا ُيوِقُدوَن َعَلْيِه  ْيُل َزَبًد� َر�ِبيًا َومِمَّ ْوِدَيٌة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل �ل�َشّ َماِء َماًء َف�َشاَلْت �أَ ِمَن �ل�َشّ
ْثُلُه} )�لرعد 7)).. وزبد �لبحر ظاهرة علمية  ِمّ َزَبٌد  َمَتاٍع  �أَْو  ِحْلَيٍة  �ْبِتَغاَء  اِر  �لَنّ يِف 
حتدث يف �لبحار نتيجة �متز�ج �شديد ملا حتمله مياه �لبحر من �شو�ئب ومو�د ع�شوية 
و�أمالح ونباتات ميتة و�أ�شماك متعفنة مما يوؤدي لت�شكل رغوة خفيفة جدً� كثيفة متتد 
�أحيانًا مل�شافة خم�شني كيلو مرتً� .. وقد �شبه �لنبي J �لذنوب بزبد �لبحر لأن كليهما 
َعَلْيَنا  ِمْل  حَتْ َوَل  َنا  {َرَبّ �لذنوب  يحتمل  فالإن�شان  و�ل�شيل،  �لإن�شان  يحتملها  �شو�ئب 
كذلك  وكالهما  �شو�ئب..  هو  �لذي  �لزبد  يحتمل  و�ل�شيل   ،(286 )�لبقرة  رً�}  �إِ�شْ
يذهب ُجفاًء باطاًل من غري فائدة، ففي �لإن�شان يبقى �لإميان وما ينفع �شاحبه يف 
�شاحبها     وين�شاها  و�لزبد  كالرغوة  وتتطاير  �لذنب  لذة  وتذهب  �لقلب،  �لباطن يف 
ا�َس َفَيْمُكُث يِف �ْلأَْر�ِس} )�لرعد 7))..  ا َما َيْنَفُع �لَنّ َمّ َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َو�أَ ا �لَزّ {َفاأََمّ
ولكرثة ما يحمل �لبحر من �لزبد �أخرب �لنبي J �أن �هلل يغفر ذنوب �لعا�شي بهذ� 

�لذكر حتى لو كانت من كرثتها كزبد �لبحر.. و�هلل �أعلم.
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العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أقول �شبحان �هلل وبحمده يف كل يوم مائة مرة. 

ر �شحبي و�أهلي و�إخو�ين كل �أ�شبوع بها عن طريق �جلو�ل �أو  من �ليوم.. قررت �أن �أَُذكِّ
و�شائل �لإت�شال �لإجتماعي.
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الذكر قبل النوم 16

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أل �أنام كل يوم حتى �أقول هذ� �لذكر فاأحظى باملغفرة.

ر �أ�شحابي و�أهل بيتي بهذ� �لذكر كل يوم قبل �لنوم بر�شالة �أو  من �ليوم.. قررت �أن �أَُذكِّ
باإحدى و�شائل �لتو��شل �لإجتماعي كالو�ت�س �أب و�لفي�شبوك وتويرت وغريها.

.. فيكون �هلل جل وعال  بذكر  و�أن يختمه كذلك  بذكر،  يومه  �ملرء  يبد�أ  �أن  �أجمَل  ما 
�أول ما يخطر على قلبه ول�شانه �شباحًا، و�آخر ما ينطق به م�شاًء قبل �أن يتوفى �لوفاة 
�ل�شغرى وهي �لنوم، فياأتي على ما �قرتفته جو�رحه يف �لنهار و�لليل ليمحوها بذكر 
جميل رقيق ت�شع منه معاين �لتوحيد �خلال�س مع تنزيه جلالل �هلل وعظمته وحمٍد له 
ر هذ� �لذكر،  لقلٍب تذكَّ .. فهنيئًا  �آلئه ونعمه، وتكبريه �شبحانه عن كل خملوق  على 

وهنيئًا لل�شاٍن ذكره فغفر له.

له،  �هلُل وحده ل �شريك  �إل  �إله  �إىل فر��ِشه: ل  ياأوي  "من قال حني   :J �لنبي  قال 
له �مللُك وله �حلمُد، وهو على كلِّ �شيٍء قديٌر، لحوَل ول قوَة �إل باهلل �لعليِّ �لعظيِم، 
�شبحان �هلِل وبحمده، و�حلمُد هلل، ول �إله �إل �هلُل، و�هلُل �أكرُب ؛ ُغِفَرْت له ذنوُبه ولو 

كانت مثَل َزَبِد �لبحِر"  )))
)-   �شحيح:  �ل�شل�شلة �ل�شحيحة ) 4)34) ، �شحيح �بن حبان )850) ، �شحيح �لرتغيب )607) عن �أبي هريرة.
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قراءة �ضورة تبارك 17

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أقر�أ �شورة �مللك كل �أ�شبوع مرة.  

�أو كنت يف  �إذ� كنت على على �شفر  فاأقر�أها  �مللك  �شورة  �أحفظ  �أن  �ليوم.. قررت  من 
حلظات �نتظار.

�قر�أ �شورة �مللك وتاأمل ما فيها من �إثبات عظمة �هلل وقدرته على �لإحياء و�لإماتة .. 
و�إقامة �لأدلة و�لرب�هني على وحد�نية رب �لعاملني.. ثم بيان عاقبة �ملكذبني �جلاحدين 
للبعث و�لن�شور، �ْتُلها يف كل يوم و�نظر ما �شتحدثه من تغيري يف قلبك وم�شتوى �إميانك 
لتكون �شببًا ملغفرة ذنوبك.. �قر�أها و�أكرْث من قر�ءتها و�شتجد مفعوًل عجيبًا يف قلبك 

و�إقبالك على �هلل.. ��شمعها من �شوت خا�شع يف قر�ءتها و�نظر ما حُتدثه فيك.

وهي          له  ُغِفَر  حتى  لرجل  �شفعت  �آية  ثالثون  �لقر�آن  من  �شورة  "�إن   :J �لنبي  قال 
{تبارك �لذي بيده �مللك}" )))

)-   �شحيح:  �شحيح �لرتمذي ))289 ) ، �شحيح �بن ماجه )3068) ، م�شند �أحمد )5)/29)) ، �شحيح �لرتغيب )474)) ، �شحيح 
�جلامع ))209) عن �أبي هريرة.
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م�ضافحة امل�ضلمني 18

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �إن لقيت �أخًا يل يف �هلل �أن �أ�شافحه ول �أكتفي مبجرد �ل�شالم �ل�شفهي.  

من �ليوم.. قررت �إن �لقيت مع جماعة من �لنا�س �أن �أ�شافحهم �إن كان �ملوقف ياأذن، 
ول �أكتفي مبجرد �ل�شالم �ل�شفهي.

تاأمل يف كلمتي )�لت�شافح) و )�ل�شفح) جتدهما يف �جلذر �شو�ء .. وتاأمل يف كلمتي 
)�ل�شالم) و)�لإ�شالم) جتدهما يف �جلذر �شو�ء .. هو �ملوؤمن ل ُيعرف بوجهه �إل ِب�ْشٌر 
ول ُي�شمع بحديثه �إل ودٌّ و�ألفة.. فاإن �أقبل ُعِرف يف لقياه ��شتياق ولهفة ..و�إن لقي �أخاه 
�أظهر �شوقه مبد �ليد م�شافحًا .. فاإن كان يف �لقلب ِغلٌّ �أو معاتبة دلَّْت على �ل�شفح 
�مل�شافحة .. وَمْن مدَّ يده لل�شالم و�لت�شافح فاأحرى بقلبه �أن ميد لأخيه ودً� وي�شفح 

عن زلته لينال كالهما بركة �ملغفرة. 

قا" ))) قال �لنبي J: "ما ِمن ُم�ْشِلَمنِي يلَتقياِن فيَت�شاَفحاِن �إلَّ ُغِفَر َلُهما قبَل �أن َيتفرَّ

)-   ح�شن:  �شحيح �بن ماجه )3003) ، �شحيح �أبي د�ود )2)52) ، �شحيح �لرتمذي )2727) ، �شحيح �جلامع )5777 ) ، �شحيح 
�لرتغيب )8)27) ، �جلامع �ل�شغري )09)8) عن �لرب�ء بن عازب.

  عبادات اأخرى



225

خطوات نحو املَلِك 
ك؟

ذنب
من 

دم 
تق

ما 
ك 

ر ل
غف

ف ُي
كي

�س
خلام

ل ا
ف�ض

ال

متابعة العمرة 19

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أعتمر �لبيت و�أزوره مرة كل عام.  

من �ليوم.. قررت �أن �أقتطع من دخلي جزءً� كل �شهر لأ�شع ميز�نية خا�شة لل�شفر للعمرة.

زيارة تلو �أخرى لكعبة �هلل ُتطفيء بها �شوقك وجتدد �إميانك كفيلة مبحو �لذنوب و�شرت 
ار هم �شيوف على �لرحمن وفدو� على �أكرم  �لعيوب و�لقرب من عالم �لغيوب.. �إن �لُعمَّ
�لأكرمني ونزلو� ببيت رب �لعاملني، ولئن كان �هلل قد �أمرنا باإكر�م �ل�شيف و�لإح�شان �إليه 
فكيف به �شبحانه وهو �أكرم �لأكرمني ل يح�شن �إىل �شيوفه ويكرمهم .. �إن كرمه �شبحانه 

�أنه يغفر لهم ذنوبهم و�إ�شر�فهم يف �أمرهم.

علم بذلك �لعارفون فكان لبع�شهم عمرة للبيت كل عام يقطع بها �لفيايف ليحظى بتلك �ملغفرة: 

• يقول نافع: �شافرت مع �بن عمر ب�شعًا وثالثني حجة وعمرة. )�ل�شري 97/5)	

• وكان �شعيد بن جبري ُيحرم كل �شنة مرتني، مرة للحج ومرة للعمرة. )�ل�شري 325/4)	

• وز�ر عمرو بن ميمون �لبيت �شتني مرة بني حج وعمرة. )�ل�شري 60/4))	

• وز�ر �لأ�شود بن يزيد �لبيت ثمانني مرة بني حج وعمرة. )�ل�شري 4/)5)	

• و�ألف �بن �لقيم كتابه )مفتاح د�ر �ل�شعادة) يف مكة من كرثة نزوله و�نقطاعه عند 	
�لبيت �حلر�م.

ارٌة مِلا بيَنُهما"  ))) قال �لنبي J: "�لُعمرُة �إىل �لُعمرِة كفَّ
)-   �شحيح: �شحيح �لبخاري )37)) ، �شحيح م�شلم )349)) ، �شحيح �بن حبان )3427) ، �شحيح �لن�شائي )2628) ، �شحيح �لن�شائي 

)2628) عن �أبي هريرة.
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  اأعمال ي�ضكر اهلل لأ�ضحابها فيغفر لهم

اإنظار املع�ضر 20

�لفا�شلة  �لر�ئعة  �ل�شورة  تلك  �أفر�ده  �ملجتمعي بني  و�لتكامل  �لتكافل  �أروع �شور  من 
بني �أغنيائه وفقر�ئه يوم يكون بينهم �شلة وو�شائج تقودها �لأخالق �لر�قية و�لعاطفة 
�لإن�شانية فال ظلم ول جترب ول تكرب ول طبقية، بل �إعذ�ر وم�شاحمة وتقدير للظروف.

�إن �هلل �شبحانه رفع �لعباد فوق بع�شهم درجات {و�هلل ف�شل بع�شكم على بع�س يف 
�لرزق} فاأكرم �لبع�س بوفري مال و�بتلى �آخرين بقلة ذ�ت �ليد �أو كثري عيال.. ويف كل 
�ختبار و�متحان.. وجعل عند �لبع�س للبع�س حاجات من َدين �أو عمل �أو �إعانة، فاليد 
ت �شكرها  �إن هي �شكرت تلك �لنعمة و�أدَّ �لعليا خري و�أحب �إىل �هلل من �ليد �ل�شفلى 

كرمًا وبذًل من غري منٍّ ول �أذى.

لقد كان ذلك �لرجل يف �حلديث تاجرً� من بني �إ�شر�ئيل ومل يكن يفعل من �خلري 
�شيئًا.. ل قيام ليل ول �شيام نهار ول جهاد يف �شبيل �هلل .. غري �أنه باأخالقه بلغ ما بلغه 
�ل�شائم �لنهار �لقائم �لليل - ولرمبا �شبق بع�س �لأغنياء بع�س �لعباد و�لعلماء باإنظاره 
للمع�شر {و�إن كان ذو ع�شرة فنظرة �إىل مي�شرة} - وملا كان �جلز�ء من جن�س �لعمل، 
جاز�ه �هلل بتجاوزه و�إنظاره عن �لنا�س باأن جتاوز �هلل عنه �شبحانه �إذ هو �أهل �لكرم 
و�ملّن وهو �أوىل بالتجاوز عن �إ�شاءة �مل�شيئني .. �أيكون عبٌد من بني �إ�شر�ئيل �أكرم و�أمّن 

من �هلل �شاحب �جلود و�لكرم؟؟!!

ن كان َقبَلُكم فقالو�: �أَعِملَت ِمن �خلرِي  ِت �ملالِئَكُة روَح رجٍل ممَّ قال �لنبي J: "َتَلقَّ
ر. قال: ُكنُت �أُد�ِيُن �لنا�َس، فاآُمُر فتياين �أْن ُينِظرو� �ملُع�ِشَر  �شيًئا؟ قال: ل. قالو�: َتَذكَّ
ُزو� عنه" )))  ويف رو�ية: )قال �هلُل تعاىل:  وَّ : جَتَ زو� َعن �ملو�ِشِر. قال �هلُل عزَّ وجلَّ وَيَتَجوَّ

�أنا �أحقُّ بذلك منك، جتاوز� عن عبدي).  

)-   �شحيح: �شحيح �لبخاري )2077) ، �شحيح م�شلم )560)) ، �شحيح �لرتغيب ))75)) ، �شحيح �جلامع )25)) عن حذيفة بن �ليمان.
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �إن كان يل َدين على �أحد وكان فقريً� ُمعدمًا �أن �أ�شاحمه يف َدينه هلل 
ول �أطلبه منه. 

من �ليوم.. قررت �إن كان يل َدين على �أحد ومل يكن يل حاجة ما�شة له �أن �أُنظره و�أطالبه 
به لحقًا.
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اإماطة الأذى عن الطريق 21

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �إن لقيت حجرً� �أو جذع �شجرة �أو ق�شرة موز يف �لطريق �أن �أُنحيه حتى 
ل يوؤذي �مل�شلمني.  

و�أعظه  �أكلمه  �أن  �لنا�س  يوؤذي  ما  �لطريق  يرمي يف  �أحدً�  ر�أيت  �إن  قررت  �ليوم..  من 
ه �أبنائي على ذلك. بلطف و�أدب، و�أن �أنبِّ

�أي �شفاء تعبق به تلك �لنف�س �لتي تبادر �إخو�نها و�إن مل ترهم �أو تعرفهم باإماطة �أذى 
هم �أو يعيق �شائرهم.. �إنها نف�س �ملوؤمن �لتو�قة للكمال، �مل�شكونة بحب  قد يوؤذي مارَّ

�خلري وح�شن �لفعال .. 

ُيوؤَخر غ�شن ذلك  ُتَرى ما �لذي كان يفكر فيه ذلك �ملميط لالأذى عن �لطريق وهو 
يف  �ل�شكن  ي�شاركونه  �لذين  �أمته  لأفر�د  �ملجتمعية  �لإن�شانية  �لأخوة  �إنها  �ل�شوك؟؟ 
تلك �لقرية و�لعبور من ذلك �لطريق .. لقد كان با�شتطاعته �أن يحذر ذلك �لغ�شن 
ومي�شي، غري �أن �ل�شعور بامل�شوؤولية دفعه لتلك �لإيجابية �لتي ل ينتظر منها مكافاأة 
من حاكم �أو �شكرً� من و�شائل �لإعالم .. لقد حاز �شيئًا �أعظم و�أبقى وهو �شكر �هلل له 

ومغفرته لذنوبه.. �أَِمط �لأذى عن �لدروب لتنعم مبغفرة �لذنوب.

له  فاأّخره ف�شكر �هلل  �شوك  "بينما رجل مي�شي بطريق وجد غ�شن   :J �لنبي  قال 
فغفر �هلل له" )))

)-   �شحيح:  �شحيح �لبخاري )652) ، �شحيح م�شلم )4)9)) �شحيح �لرتمذي )958)) ، �شحيح �بن حبان )536) ، �شحيح �جلامع 
)2874) عن �أبي هريرة.
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الرفق باحليوان 3

�إليه يف وقت مل يكن  �أول من جاء بفكرة ومنهج �لرفق باحليو�ن ودعا  �إن �لوحي هو 
ملنظمات وجمعيات �لرفق باحليو�ن وجود، بل كان ُيهان فيها �لإن�شان و�لطفل و�ملر�أة 
و�لعبيد باأب�شع �شور �لإهانة و�حلط من قدر �لإن�شانية، فكيف كانو� �شيفكرون يف �لرفق 

مبخلوقات �أخرى من غري بني جن�شهم.

ذبحُتم  " و�إذ�  و�لعقيقة:  �لأ�شحية  ذبح  بالإح�شان حتى يف  ياأمرنا   J �لنبي  هو  ها 
ْح ذبيحَته" ، وها هو نبي �هلل �شليمان  فاأْح�ِشنو� �لذْبَح، وْليحدَّ �أحُدكم �شفرَته ثم لرُيِ

يوقف �جلند باأكملهم ويغريِّ م�شريهم ب�شبب منلة.

�أ�شمى �شور �لتعامل  �أنه روح وكبد رطبة هو من  �إن مبد�أ �لتعامل مع �حليو�ن على 
�ملعتدل �ملطلوب يف هذ� �لوجود من غري �إهمال ول مبالغة.. ومن كان �لعطف �شمته مع 
�ملخلوقات فكيف �شيكون تعامله مع �لب�شر من بني جن�شه.. �إن �ملوؤمن يف ذ�ته في�س من 
�لرحمات على �شائر ما خلق �هلل من �لكائنات .. فالرحمة و�حدة ل تختلف مع �أي من 

�ملخلوقات.. فلُيْب�ِشْر �إذن من هذ� حاله برحمات .. للذنوب ماحيات.

قال �لنبي J: "بينما رجٌل مي�شي بطريٍق، ��شتدَّ عليه �لعط�ُس فوجد بئرً� فنزل فيها 
ى من �لعط�ِس. فقال �لرجُل: لقد بلغ هذ�  ف�شرب ثم خرج، فاإذ� كلٌب يلهُث ياأكُل �لرثَّ
ه ماًء ثم �أم�شكه بِفيه  �لكلُب من �لعط�ِس مثَل �لذي كان بلغ مني. فنزل �لبئَر فمالأ ُخفَّ
حتى رِقَي ف�شقى �لكلَب ف�شكر �هلُل له فَغفر له. قالو�: يا ر�شوَل �هلِل! و�إنَّ لنا يف هذه 

�لبهائِم َلأجرً�؟ فقال: يف كلِّ كبٍد رطبٍة �أجٌر" )))

)-   �شحيح: �شحيح �لبخاري )6009) ،�شحيح م�شلم )2244) ، �شحيح �أبي د�ود )2550) ، �شحيح �جلامع )2873) ، �شحيح �بن حبان 
)544) عن �أبي هريرة.

ْت بكلب على ر�أ�س َرِكيٍّ )بئر مل ُتطَو) يلهث  وقال �لنبي J: "ُغِفَر لأمر�أة موم�شة، مرَّ
كاد يقتله �لعط�س، فنزعت خفها فاأوثقته بخمارها، فنزعت له من �ملاء، فُغِفَر لها 

بذلك" )))
)-   �شحيح:  �شحيح �لبخاري ))332 ) ، �شحيح م�شلم )2245) ، �شحيح �جلامع )63)4) ، �شحيح �بن حبان )386) ، عن �أبي هريرة.
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �إن بقي ف�شلة من �لأكل �أل �أُلقيها يف �لقمامة، بل �أجمعها و�أقدمها 
لقطٍّ �أو حيو�ن يف �ل�شارع ينتفع بها، فاإن مل �أجد و�شعتها مفتوحة بجانب حاوية �لقمامة 

لينتفع بها قطٌّ �أو ع�شفور.   

من �ليوم.. قررت �أن ل �أٌ�شيء �إىل حيو�ن �أليف �أبدً� ما مل يكن مفرت�شًا يحاول �لإعتد�ء 
عليَّ �أو على �مل�شلمني.
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ثانيًا: كيف ُتغفر كبائر الذنوب

من �أح�شن تعاريف �لكبرية قول �لقرطبي رحمه �هلل: 

"كل ذنب �أُطِلَق عليه بن�س كتاٍب �أو �شنٍة �أو �إجماٍع �أنه كبرية �أو عظيم، �أو �أخرب فيه ب�شدة �لعقاب، 
د �لنكري عليه فهو كبرية"  ))) �أو علَّق عليه �حلّد، �أو �شدَّ

رة كالغ�شب و�للعنة و�لنار"  �أي �لتي �أوجب �هلل  وز�د �شيخ �لإ�شالم �بن تيمية فقال: "و�لعقوبات �ملقدَّ
لها غ�شبه ولعنته و�لنار.)2)

و�ل�شحر  و�لزنا  و�لقتل  �أنه كبرية كال�شرك  بالن�س  وعلى هذ� .. فالكبائر كل ما ثبت 
وقذف �ملح�شنات و�لفر�ر من �لزحف و�أكل مال �ليتيم و�أكل �لربا وعقوق �لو�لدين و�شهادة �لزور.. 
د �هلل �شاحبه باأنه ل يدخل �جلنة �أو ل ي�شم  وغريها من �لذنوب �لتي فيها وعيد خا�س، وكل ذنب توعَّ
ر�ئحتها، �أو قيل فيه: من فعله فلي�س منا.. وهي تتفاوت يف �لقبح و�جلرم، و�أعظمها �ل�شبع �ملوبقات 

�ملهلكات.

)-   فتح �لباري ) 2) / 84))، �ملفهم ملا �أ�شكل من تلخي�س كتاب م�شلم )2 / 46).
2-   جمموع �لفتاوى ))) / )65).

ما هي الكبرية؟
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ق�شم �أهل �لعلم كبائر �لذنوب �إىل �أق�شام من حيث عالقتها باهلل و�لعباد:

َئاِتُكْم}  َر َعْنُكْم �َشِيّ ُكْم �أَْن ُيَكِفّ وًحا َع�َشى َرُبّ ِ َتْوَبًة َن�شُ َها �َلِّذيَن �آَمُنو� ُتوُبو� �إِىَل �هلَلّ قال �هلل تعاىل: {َيا �أَُيّ
)�لتحرمي 8)، وقوله تعاىل بعد ما ذكر �شفات عباد �لرحمن و�أن من يفعل �لكبائر ي�شاعف له �لعذ�ب: 

َئاِتِهْم َح�َشَناٍت} )�لفرقان 70) ُ �َشِيّ ُل �هلَلّ ا َفاأُْوَلِئَك ُيَبِدّ احِلً {�إَِلّ َمْن َتاَب َو�آَمَن َوَعِمَل َعَماًل �شَ

اأنواع الكبائر *

ل بد من التوبة:

�ليتيم.  مال  و�أكل  �ملح�شنات،  وقذف  و�لإغت�شاب،  �لعمد،  كالقتل  للعباد:  فيها حٌق  كبائر 
وكفارتها �لتوبة وبر�ءة �لذمة من �شاحب �حلق �أو �إقامة �حلّد �إن كان فيه حّد.

كبائر فيها حٌق هلل:  وهي �ملع�شية تكون بني �لعبد وربه، ولي�س فيها تعدٍّ على حقوق �لنا�س، 
وهي ق�شمان:

ٌل وِعورَ�ض: كرتك �ل�شالة �أو �ل�شيام، فكفارته ق�شاء ما فاته من �شالة  ذنوب فيها بدرَ
و�شيام، وهكذ�.

�لذنب  ترك  وكفارتها  مثاًل،  �خلمر  ب�شرب  �أذنب  كمن  ِعورَ�ض:  وال  لها  لرَ  بدرَ ال  ذنوب 
و�لتوبة منه، وبع�شها �إقامة �حلّد عليه �إن كانت لها حّد و�أمكن قيامه، و�إل فهي �لإِقالع 

عن �لذنب و�لندم عليه و�لعزم على عدم �لعود .

وقد تتدخل م�شيئة �هلّل يف �أيٍّ مما تقدم فيغفر �هلّل كل �شيء من �لذنوب يقع من �لعبد ما عد� 
َ َل َيْغِفُر �أَن ُي�ْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَن َي�َشاء} )�لن�شاء  �لإِ�شر�ك باهلّل لقوله �شبحانه {�إَِنّ �هلَلّ

(((6

األ اأدلك على ما ُتغفر به كبائر الذنوب؟

*-  ملخ�س من كتاب )�لزو�جر عن �قرت�ف �لكبائر) لبن حجر �لهيتمي.
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الدخول يف الإ�ضالم  1

و�لديه  �إىل  دينه  �أمر  و�أن  مولود..  �لفطرة  على  �لعبد  �أن  �مل�شطفى  �حلبيب  �أخرب 
�أتبعانه  �حلنيفية  و�إن غري   .. هّيئانه  فللنجاة  رّبيانه  �لتوحيد  على  فاإن هما  معهود.. 
�شحيفته  لكن  فلّبى،  �ل�شالل  بعد  �لفطرة  نادته  عبد  من  وكم  �أورد�نه..  فللعذ�ب 
بال�شرك و�لكبائر و�ملعا�شي ملئى.. فاإن �هتدى لدين �لإ�شالم وعاد ..فقد رجع حينها 
بُّ وتهدم ما قبلها ..  كطفل ذي �شفحة بي�شاء حديِث �مليالد.. لأن �شهادة �لتوحيد جَتُ

فال ذنب يعظم على �ملغفرة �إن خالط �لقلوب �شدقها.

عن عمرو بن �لعا�س قال: ملا جعل �هلل �لإ�شالم يف قلبي �أتيت �لنبي J فقلت: �ب�شط 
ميينك فالأبايعك. فب�شط ميينه. قال فقب�شت يدي. فقال J: مالك يا عمرو؟ فقلت: 
�أردت �أن �أ�شرتط. قال: ت�شرتط مباذ�؟ قلت: �أن يغفر يل. قال J: " �أما علمت �أن 
�لإ�شالم يهدم ما كان قبله؟ و�أن �لهجرة تهدم ما كان قبلها؟ و�أن �حلج يهدم ما كان 

قبله؟ " )))

)-   �شحيح:  �شحيح م�شلم ))2)) ، �شحيح �جلامع )329)) ، �شحيح �لرتغيب )097)) عن عمرو بن �لعا�س.

جاء رجل �إىل ر�شول �هلل J ومل يرتك ذنبًا �إل عمله، فقال للنبي J: "�أر�أيَت َمن عمل 
ًة �إل �أتاها،))) فهل  ًة ول د�جَّ �لذنوَب كلَّها ومل يرتْك منها �شيًئا وهو يف ذلك مل يرتك حاجَّ
ر�شوُل  و�أنك  �هلُل،  �إل  �إله  ل  �أن  فاأ�شهُد  �أنا  �أما  قال:  �أ�شلمَت؟  فهل  قال:  توبٍة؟  لذلك من 
�هلِل قال: تفعل �خلري�ِت، وترتك �ل�شيئاِت، فيجعلهنَّ �هلُل لك خري�ٍت كلِّهنَّ قال وَغَدر�تي 
ُ حتى َتو�َرى")2)   وَفَجر�تي )�أي ذنوبي ومعا�شّي)؟ قال: نعم. قال: �هلُل �أكرُب، فما ز�ل ُيكربِّ

َلْت �شيئاُتك ح�شناٍت" ويف رو�ية:"�ذهْب فقد ُبدِّ

ة: �لذي يقطُع عليهم �لطريق �إذ� رَجعو�. هو� للحج،  و�لد�جَّ ريَق على �حلجاّج �إذ� توجَّ ة: �لذي يقطُع �لطَّ )-   �حلاجَّ
2-   �شحيح: �شحيح �لرتغيب )64)3) ، جممع �لزو�ئد ))/36) عن �شطب �ملمدود.

ق�ضة
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الهجرة يف �ضبيل اهلل 2

ترك �لديار وهجرة �لأوطان لي�س �أمرً� ي�شريً� �لبتة، فعالئق �لروح باملكان وحنينها �إىل 
م�شقط �لر�أ�س و�شائُج ل تقل عن �رتباط �لأخوة و�لن�شب .. ها هو �شيد �خللق وحبيب 
�حلق J يقف على عتبات مكة مهاجرً� فيلتفُت �إليها وما �أ�شعبها من �لتفاتة، وي�شكب 
عرب�ٍت وما �أغالها من دموع .. يخاطبها كما يخاطب �لو�لد طفله فيقول: "ما �أطيَبِك 
، ولول �أنَّ قومي �أخرجوين منِك ما �َشَكنُت غرَيِك"))) ..  �إنها عالقة  ِك �إيلَّ من بلٍد و�أحبَّ

�لإن�شان بالأر�س و�لأهل و�شاكني �لديار.

لكن �لنبي J يعلمنا مبد�أً عظيمًا من مباديء هذ� �لدين وهذه �حلياة، وهو �أن تلك 
�لديار �إن كانت ديار كفر وظلم ومع�شية وجتربُّ ل ُي�شمح لك فيها بحرية �لتدين ومناجاة 
�هلل، فاإن تلك �لديار و�إن كانت �لوطن �لغايل بل و�إن كانت مكة فيجب �لإنتقال منها 
�إىل مكان ت�شتمتع فيه بعبادة ربك من غري ت�شييق عليك.. �إنها �لهجرة �إذن يف �شبيل 
�هلل – وما �أ�شعبها على �لنف�س – ل ُيخرجك �إل �هلل، كفيلة باأن متحو �لذنوب كلها 
 J كبريها و�شغريها.. لذلك �شبق �ل�شحابة �ملهاجرون بهجرة تبعْتها ن�شرٌة ملحمد

ودينه.. و��شتحقو� �ملغفرة من �هلل.

)-   �شحيح: �شحيح �لرتمذي )3926) ، �شحيح �جلامع )5536) ، �شحيح �بن حبان )3709) عن عبد�هلل بن عبا�س.

كان  ما  تهدم  �لهجرة  " و�أن  �ل�شابق:  �لعا�س يف �حلديث  بن  لعمرو   J �لنبي  قال 
قبلها؟"



235

خطوات نحو املَلِك 
ك؟

ذنب
من 

دم 
تق

ما 
ك 

ر ل
غف

ف ُي
كي

�س
خلام

ل ا
ف�ض

ال

235

احلج املربور 3

و�جلهد  و�لتحمل  �لعذ�ب  معاين  �حلج  يف  فاإن  �لعذ�ب،  من  قطعة  �ل�شفر  كان  �إذ� 
لُي�شلي يف  وَيِفُد من كل فجٍّ عميق  و�لقفار  �لفيايف  .. فاحلاج م�شافر يقطع  و�جلهاد 
يف  كال�شائم  و�حلاج   .. ��شتقر�ره  وعدم  تنقله  يف  جماهد  و�حلاج   .. �لعتيق  �لبيت 
حتمله �جلوع �أحيانًا و�لعط�س .. و�حلاج يف طو�فه كامل�شلي .. ويف �شعيه بني �ل�شفا 
و�ملروة كهاَجر عليها �ل�شالم، تلك �ملر�أة �ل�شعيفة �لتي كانت تبحث عن �لرزق و�ملاء 
لطفلها �إ�شماعيل .. ويف رجمه لإبلي�س كاملجاهد يرمي عدوه �لذي يجري فيه جمرى 
وهو  له..  يو�شو�س  ملن  و�لرجم  �ل�شخط  �إعالنه  يف  كالتائب  وهو   .. �لعروق  من  �لدم 
كاملنفق يف �شبيل �هلل باإنفاقه لي�شل �إىل تلك �لديار على نفقته �خلا�شة .. هكذ� هو 
�حلج جامعة مكتملة �لأركان لكل معاين وفر�ئ�س �لإ�شالم معلنًا ذلك بتلك �لدعو�ت 
و�لتلبيات قائاًل: لبيك جئناك �شعثًا غربً� ..لبيك جئناك غنى وفقرً�..لبيك من كل فج 
ينا ..لبيك �إحر�مًا لزمنا .. لبيك ر�شاك �شاألنا.. و�أن  �أتينا ..رجاًل وعلى كل �شامر لبَّ

نعود كيوم �ملولد رجونا .. لبيك حجًا مربورً� و�شعيًا م�شكورً� وذنبًا مغفورً�.

قال �لنبي J لعمرو بن �لعا�س يف �حلديث �ل�شابق: "و�أن �حلج يهدم ما كان قبله؟ "
وقال J: "من حج فلم يرفث ومل يف�شق، رجع كيوم ولدته �أمه"  )))

)-   �شحيح: �شحيح �لبخاري ))52)) ، �شحيح م�شلم )350)) ، �شحيح �بن حبان )3899) ، �شحيح �جلامع )97)6) عن �أبي هريرة.
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ْين( ال�ضهادة يف �ضبيل اهلل )اإل الدَّ 4

�شبحانه ل �أعظم منه م�شرٍت ول �أعظم من جنته ثمن.. فِمن في�س كرمه �أنه ��شرتى 
ما ميلكه منك وهو عندك وديعة بني جنبيك وهي نف�شك، فالأنف�س مهما بلغت لي�شت 
لأ�شحابها عليها �شلطان لأنها ملك هلل! لكنه �لكرمي �شبحانه ل �أكرم منه.. فَمن جاد 
بنف�شه من عباده لأجله جاد �هلل عليه مبغفرته، فهو �شبحانه ل ي�شرتي �شلعة بالذنوب 
معيبة �أو لل�شوء م�شيبة .. �أل�شت قد �آمنت �أن �هلل ��شرتى من �ملوؤمنني �أنف�شهم باأن لهم 
�جلنة؟.. �إذن فلتب�شر مبغفرة من �هلل ور�شو�ن .. فمن بادر باجلهاد وبيع �لنف�س فاهلل 

يها من كل رج�س. تعاىل ينقِّ

ِ �شابرً�  ، �أر�أيَت �إن ُقِتلُت يف �شبيِل �هللَّ ِ ِ J فقاَل: يا ر�شوَل �هللَّ جاَء رجٌل �إىل ر�شوِل �هللَّ
جُل  �لرَّ وىلَّ  ا  فلمَّ نَعم،  قاَل:  خطاياَي؟  ي  عنِّ  ُ �هللَّ ُر  �أُيَكفِّ مدبٍر،  غرَي  مقباًل  حمت�ِشبًا 
يَن،  : نَعم، �إلَّ �لدَّ ِ ِ فقاَل: كيَف ُقلَت؟ فاأعاَد عَليِه قوَلُه، فقاَل ر�شوُل �هللَّ ناد�ُه ر�شوُل �هللَّ

كذِلَك قاَل يل جربيُل"  )))
)-   �شحيح: �شحيح م�شلم )885)) ، �شحيح �لن�شائي )56)3) ، �شحيح �جلامع )425)) ، �شحيح �لرتمذي )2)7)) عن �أبي قتادة.
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اإقامة احلد على مرتكب الكبرية 5

�إن للحدِّ من ��شمه ن�شيب، فهو �خلط �لفا�شل بني �ملمكن �ملت�شاهل فيه وبني �ملحظور 
ر رجل رعيته باأن ل يتعدو� حدودهم،  �ملمنوع.. و�إن للحدِّ من ��شمه هيبة، فعندما يحذِّ
ِ َفاَل َتْعَتُدوَها} )�لبقرة 229)، {ِتْلَك ُحُدوُد  فهي كلمة ردع وتخويف .. {ِتْلَك ُحُدوُد �هللَّ
امِلُوَن} )�لبقرة  ِ َفاأُوَلِئَك ُهُم �لظَّ ِ َفاَل َتْقَرُبوَها} )�لبقرة 87)) ، َ{َمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد �هللَّ �هللَّ

.(229

عًا حلفظ �ل�شروريات �خلم�س وهي: حفظ �لدين..  لقد جاء �لإ�شالم مناديًا ُم�شرِّ
وحفظ �لنفو�س.. وحفظ �لن�شل.. وحفظ �ملال.. وحفظ �لعقل. و�أقام يف ذلك �لعقوبات 
على من تعدى وظلم .. زجرً� للنا�س ولردعهم عن �قرت�ف �جلر�ئم، و�شيانة للمجتمع 
من �لف�شاد، ومنعًا من وقوع �جلرمية وتكر�رها، وزجرً� للمتهم عن �لوقوع يف �جلرمية 
مرة �أخرى، و�إ�شالحًا للجاين وتهذيبًا له، وقطعًا لد�بر �جلرمية، و�إطفاًء لنار �حلقد 
�لعدل بني  �أقاربه، وحل�شول �لأمن وحتقيق  �أو  �ملعتدى عليه  و�لغيظ �مل�شطرمة لدى 
�لنا�س.. فمن �رتكب كبرية من �لكبائر فيها حق لفرد �أو جماعة وكان فيها ت�شريع حلّد 

(((  .J ر بهذ� �حلدِّ خطيئته بن�س حديث ر�شول �هلل فاأُقيم عليه فقد كفَّ

)-   ر�جع فتح �لباري �شرح �شحيح �لبخاري، باب )�حلدود كفارة) و�نظر تعليق �بن حجر �لنفي�س على �حلديث �ل�شابق وعدم تعار�شه مع 
حديث: " ما �أدري �حلدود كفارة لأهلها �أو ل"

ل  �أن  �لن�شاِء:  على  �أخذ  كما   J �هلِل  ر�شوُل  علينا  "�أخذ  �ل�شامت:  بن  عبادة  قال 
نا بع�شًا.))) ُه بع�شُ ن�شرَك باهلِل �شيًئا، ول ن�شرَق، ول نزين، ول نقتَل �أولدنا، ول َيْع�شَ

� فاأُِقيَم عليِه فهو كفارُته، ومن  ى منكم فاأجُره على �هلِل، ومن �أتى منكم حدًّ  فمن وفَّ
َبه، و�إن �شاء غفَر له"  )2) �شرَته �هلُل عليِه فاأمُره �إىل �هلِل، �إن �شاء عذَّ

ه: �أي ي�شبُّ �أو ياأتي ببهتان. )-   يْع�شَ
2-   �شحيح : �شحيح �لبخاري )6402) ، �شحيح م�شلم )709)) ، �شحيح �بن ماجه )26)2) ، �شحيح �جلامع )6039) ، �شحيح �بن حبان 

)4405)  عبادة بن �ل�شامت.
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التحلُّل من �ضاحب احلق 6

و�هٌم َمْن يظن �أن باإمكانه �أن يظلم وي�شرق ويغت�شب ويقتل ثم يذهب بحجٍّ ميحو به 
ما بط�شت ميينه من حقوق �لعباد، �إن هذ� خمالف لقانون �لعدل �لإلهي �لذي يقت�سُّ 
يوم �لقيامة للمظلوم ممن ظلمه وياأخذ له بحقه، حتى �إنه �شيقت�س لل�شاة �جللحاء 
)بدون قرن) من �ل�شاة �لقرناء يوم �لقيامة .. �إن �لذنب �لذي بني �لعبد وربه يغفره 
�لتحلُّل من �شاحب  �إىل  �لعباد فتحتاج  �أما حقوق   .. ما �شبق ذكره من حج وهجرة 

ًا، و�إرجاع �حلق له. �حلق وطلب �ل�شماح و�لعفو منه ما د�م حيَّ
مل  و�إل  مل�شتحقها،  �إي�شالها  �إىل  يحتاج  �هلل  غري  "وحّق  �هلل:  رحمه  حجر  �بن  قال 
بعد بذله  �لإي�شال  �لذنب، لكن من مل يقدر على  يح�شل �خلال�س من �شرر ذلك 
�لو�شع يف ذلك فعفو �هلل ماأمول، فاإنه ي�شمن �لتبعات، ويبدل �ل�شيئات ح�شنات" .  )))
�أما �لقتل ففيه ثالثة حقوق: ))) حّق �هلل.  )2) حق �لويل و�لو�رث.  )3) حق �ملقتول.

فحق �هلل يزول بالتوبة، و�لو�رث خمري بني ثالثة �أ�شياء: �لق�شا�س، و�لعفو من غري 
تعوي�س، و�لعفو مقابل مال.

ويبقى حق �ملقتول .. يقول �بن �لقيم رحمه �هلل: 
طوعًا  نف�شه  و�شلَّم  �هلل،  حق  من  �لقاتل  تاب  �إذ�  يقال:  �أن  �أعلم  و�هلل  "فال�شو�ب 
ل  �ملوروث  حق  وبقي  ان.  �حلقَّ عنه  �شقط  موروثه،  حق  منه  لي�شتويف  �لو�رث  �إىل 
ي�شّيعه �هلل. ويجعل من متام مغفرته للقاتل: تعوي�س �ملقتول. لأن م�شيبته مل تنجرب 
بقتل قاتله، و�لتوبة �لن�شوح تهدم ما قبلها. فيعو�س هذ� عن مظلمته. ول يعاقب هذ� 
لكمال توبته. و�شار هذ� كالكافر �ملحارب هلل ولر�شوله �إذ� قتل م�شلمًا يف �ل�شف، ثم 
للكافر  �ملقتول، ويغفر  �ل�شهيد  يعّو�س هذ�  فاإن �هلل �شبحانه  �إ�شالمه؛  �أ�شلم وح�شن 

باإ�شالمه، ول يوؤ�خذه بقتل �مل�شلم ظلمًا"  )2)

)-   فتح �لباري )))/03))
2-   مد�رج �ل�شالكني

قال �لنبي J: "َمْن كانت عنده َمظلمٌة لأخيه فليتحلَّْله منها، فاإنَّه لي�س َثمَّ ديناٌر ول 
ئاِت  درهٌم، من قبِل �أن ُيوؤَخَذ لأخيه من ح�شناِته، فاإن مل يُكْن له ح�شناٌت �أخذ من �شيِّ

�أخيه فُطِرحت عليه"  )))
)-   �شحيح: �شحيح �لبخاري )6534) ، �شحيح �لرتغيب )2222) عن �أبي هريرة.
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الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

ملخ�ص ف�صل: ))كيف ُيغفر ما تقّدم من ذنبك(

قال �لنبي J: "�إذ� تو�شاأ �لعبُد �مل�شلُم )�أو �ملوؤمُن) 
فغ�شل وجَهه، خرج من وجِهه كُل خطيئٍة نظر �إليها 

بعينيه مع �ملاِء )�أو مع �آخِر قطِر �ملاِء) فاإذ� غ�شل يديه 
خرج من يديه كُل خطيئٍة كان بط�شتها يد�ه مع �ملاِء 
)�أو مع �آخِر قطِر �ملاِء) فاإذ� غ�شل رجليه خرجت كلُّ 
خطيئٍة م�شتها رجاله مع �ملاِء )�أو مع �آخِر قطِر �ملاِء) 

حتى يخرَج نقيًا من �لذنوِب"

�لو�شوء عمومًا 
)لل�شالة ولغري 

�ل�شالة)
1

قال �لنبي J: "من تو�شاأ مثل و�شوئي هذ� ثم قام 
ف�شلى ركعتني ل يحدث فيهما نف�شه ب�شيء ُغِفر له ما 

تقدم من ذنبه"

�لو�شوء ثم �شالة 
ركعتني بخ�شوع 2

قال �لنبي J: "َمن قال حنَي َي�ْشَمُع �ملوؤذَن: �أ�شهُد 
�أن ل �إلَه �إل �هلُل وحَده ل �شريَك له، و�أن حممًد� عبُده 
يُت باهلِل ربًّا، ومبحمٍد ر�شوًل، وبالإ�شالِم  ور�شوُله، َر�شِ

ِديًنا؛ ُغِفَر له ذنُبه"

�لذكر بعد �لأذ�ن 3

كيف ُتغفر �ضغائر الذنوب )1-8( اأعمال متعلقة بال�ضالة
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الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

قال �لنبي J: "ما مِن �مرٍئ م�شلٍم حت�شرُه �شالٌة 
مكتوبٌة فُيح�شُن و�شوَءها وخ�شوَعها وركوَعها �إل كانْت 
كفارًة ملا قبلها مَن �لذنوِب، ما مْل ُتوؤَت كبرية. وذلَك 

�لدهَر كلَُّه"
وقال �لنبي J: "�أل �أدُلكم على ما ميحو �هلُل بِه 
�خلطايا ويرفُع بِه �لدرجاِت؟ قالو�: بلى يا ر�شوَل 

�هلِل! قال �إ�شباُغ �لو�شوِء على �ملكارِه، وكرثُة �خلطا 
�إىل �مل�شاِجِد، و�نتظاُر �ل�شالِة بعَد �ل�شالِة، فذلكْم 

�لرباُط"

�ل�شلو�ت �خلم�س 
�ملكتوبة ، و�ل�شالة 
�جلماعة يف �مل�شجد

4

قال �لنبي J: "�إذ� قال �لإماُم: "�شِمع �هلُل مَلن حِمَده"، 
نا لك �حلمُد، فاإنه َمن و�َفق قوُله قوَل  فقولو�: �للهم ربَّ

م من ذنِبه" �ملالئكِة، ُغِفَر له ما تقدَّ

مو�فقة ت�شميع �ملالئكة 
يف �ل�شالة 6

َ يف ُدُبِر كلِّ �شالٍة ثالًثا  َح �هللَّ قال �لنبي J: "من �شبَّ
َ ثالًثا  َ �هللَّ َ ثالًثا وثالثنَي، وكربَّ وثالثنَي، وحمَد �هللَّ
وثالثنَي، فتلَك ت�شعٌة وت�شعوَن، وقاَل متاَم �ملائِة: ل 

ُ وحَدُه ل �شريَك لُه لُه �مللُك ولُه �حلمُد وهَو  �إلَه �إلَّ �هللَّ
على كلِّ �شيٍء قديٌر، ُغِفرت خطاياُه و�إن كانت مثَل َزَبِد 

�لبحِر"

�لذكر بعد �ل�شالة 7

قال �لنبي J: "من �غت�شل، ثمَّ �أَتى �جلمعَة، ف�شلَّى 
ر له، ثمَّ �أن�شت حتَّى يفَرَغ من خطبِته، ثمَّ ي�شلِّي  ما ُقدِّ
معه، ُغفر له ما بينه وبني �جلمعِة �لأخرى وف�شُل ثالثِة 

اٍم"  �أيَّ
�آد�ب �جلمعة 8

نو�، فاإنه من و�فَق  َن �لإماُم فاأمِّ قال �لنبي J: "�إذ� �أمَّ
َم من ذنِبه" تاأميُنه تاأمنَي �ملالئكِة ُغِفَر له ما تقدَّ

مو�فقة تاأمني �ملالئكة 
يف �ل�شالة 5
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الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنة

الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنة

قال �لنبي J: "من �شام يوَم عرفَة ُغِفَر له �شنٌة �أماَمه 
و �شنٌة خلَفه، و من �شام عا�شور�َء ُغِفر له �شنٌة" �شيام عرفة وعا�شور�ء 12

اأعمال متعلقة بال�ضيام )12-9(

عبادات ل�ضانية )13 - 17(

قال �لنبي J: "من قام ليلة �لقدر �إميانًا و�حت�شابًا 
ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه" قيام ليلة �لقدر  11

قال �لنبي J: "من قام رم�شاَن، �إميانًا و�حت�شابًا ُغِفَر 
َم من ذنِبه" له ما تقدَّ قيام رم�شان  10

قال �لنبي J: "َمْن �شام رم�شان �إميانًا و�حت�شابًا ُغفر 
له ما تقدم من ذنبه" �شيام رم�شان  9

قال �لنبي J: "َمن قال: �شبحان �هلِل وبحمِده، يف يوٍم 
ت خطاياه و�إن كانت مثَل زبِد �لبحِر" ٍة، ُحطَّ مائَة مرَّ

قول �شبحان �هلل 
وبحمده مائة مرة 15

قال �لنبي J: " ومن لب�س ثوبا فقال: �حلمد هلل �لذي 
ك�شاين هذ� ورزقنيه من غري حول مني ول قوة؛ ُغِفَر له 

ما تقدم من ذنبه"
دعاء لب�س �لثوب 14

قال �لنبي J: "من �أكل طعاما فقال: �حلمد هلل �لذي 
�أطعمني هذ� ورزقنيه من غري حول مني ول قوة؛ ُغِفَر 

له ما تقدم من ذنبه"
حمد �هلل بعد �لأكل 13
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الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل
قال �لنبي J: "من قال حني ياأوي �إىل فر��ِشه: ل 
�إله �إل �هلُل وحده ل �شريك له، له �مللُك وله �حلمُد، 

وهو على كلِّ �شيٍء قديٌر، لحوَل ول قوَة �إل باهلل �لعليِّ 
�لعظيِم، �شبحان �هلِل وبحمده، و�حلمُد هلل، ول �إله �إل 
�هلُل، و�هلُل �أكرُب ؛ ُغِفَرْت له ذنوُبه ولو كانت مثَل َزَبِد 

�لبحِر"

�لذكر قبل �لنوم 16

قال �لنبي J: "�إن �شورة من �لقر�آن ثالثون �آية �شفعت 
لرجل حتى غفر له وهي {تبارك �لذي بيده �مللك}" قر�ءة �شورة تبارك 17

العمل

العمل

الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنة

الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنة

اأعمال اأخرى )18 – 19(

اأعمال ي�ضكر اهلل لأ�ضحابها فيغفر لهم )20 – 22(

ارٌة مِلا بيَنُهما"19 قال �لنبي J: "�لُعمرُة �إىل �لُعمرِة كفَّ متابعة �لعمرة

قال �لنبي J: "ما ِمن ُم�ْشِلَمنِي يلَتقياِن فيَت�شاَفحاِن، 
قا" �إلَّ ُغِفَر َلُهما قبَل �أن َيتفرَّ م�شافحة �مل�شلمني 18

ن كان  ِت �ملالِئَكُة روَح رجٍل ممَّ قال �لنبي J: "َتَلقَّ
َقبَلُكم . فقالو�: �أَعِملَت ِمن �خلرِي �شيًئا؟ قال: ل . 

ر . قال: ُكنُت �أُد�ِيُن �لنا�َس . فاآُمُر فتياين �أْن  قالو�: َتَذكَّ
زو� َعن �ملو�ِشِر . قال: قال �هلُل عزَّ  ُينِظرو� �ملُع�ِشَر وَيَتَجوَّ

ُزو� عنه" وَّ : جَتَ وجلَّ

�إنظار �ملع�شر 20
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6
قال �لنبي J: "َمْن كانت عنده َمظلمٌة لأخيه فليتحلَّْله 
منها، فاإنَّه لي�س َثمَّ ديناٌر ول درهٌم، من قبِل �أن ُيوؤَخَذ 
لأخيه من ح�شناِته، فاإن مل يُكْن له ح�شناٌت �أخذ من 

ئاِت �أخيه فُطِرحت عليه" �شيِّ

�لتحلُّل من �شاحب 
�حلق

كيف تغفر كبائر الذنوب

� فاأُِقيَم عليِه فهو 5 قال �لنبي J: "ومن �أتى منكم حدًّ
كفارُته" �إقامة �حلد

الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

4
، �أر�أيَت �إن  ِ جاَء رجٌل �إىل �لنبي J فقاَل: يا ر�شوَل �هللَّ
ِ �شابًر� حمت�ِشًبا مقباًل غرَي مدبٍر،  ُقِتلُت يف �شبيِل �هللَّ

يَن" ي خطاياَي؟ قاَل: نَعم .. �إلَّ �لدَّ ُ عنِّ ُر �هللَّ �أُيَكفِّ

�ل�شهادة يف �شبيل �هلل

)�إل �لدين)

22
قال �لنبي J: "غفر لأمر�أة موم�شة، مرت بكلب على 

ر�أ�س ركي، يلهث، قال: كاد يقتله �لعط�س فنزعت خفها 
فاأوثقته بخمارها فنزعت له من �ملاء، فغفر لها بذلك" 

�لرفق باحليو�ن

قال �لنبي J: "بينما رجل مي�شي بطريق وجد غ�شن 
�شوك فاأخره ف�شكر �هلل له فغفر �هلل له"

�إماطة �لأذى عن 
�لطريق 21

3
قال �لنبي J: " �أما علمت �أن �حلج يهدم ما كان قبله؟"

وقال J: "من حج فلم يرفث ومل يف�شق، رجع كيوم ولدته �أمه"
�حلج �ملربور

قال �لنبي J: " �أما علمت �أن �لهجرة تهدم ما كان قبلها؟ "2 �لهجرة يف �شبيل �هلل

قال �لنبي J: " �أما علمت �أن �لإ�شالم يهدم ما كان قبله؟" �لدخول يف �لإ�شالم  1





الف�صل ال�صاد�س

كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل له؟
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تاأمل �لأحاديث �لتالية – من ف�شلك – و�شاأ�شلك بعدها �شوؤ�ًل:

ل �شك �أنك عندما قر�أت عنو�ن �لف�شل وقر�أت �أحاديث �لنبي J �ل�شابقة د�ر يف خلدك �شوؤ�ل: هل 
ِحِكنا؟ وكيف نفهم �شحك �هلل �شبحانه وتعاىل؟ ِحُكه ك�شَ �هلل ي�شحك؟ وهل �شَ

اجلواب: �أن �أهل �ل�شنة يثبتون �شفة �ل�شحك هلل عز وجل وينفون معرفة كيفيتها وينفون ت�شبيهها 
�َشْيٌء}  َكِمْثِلِه  َلْي�َس  لقوله تعاىل {  ي�شبهه �شيئ من خلقه  �أن  �إذ حا�شاه �شبحانه  ل�شحك �ملخلوقني، 

)�ل�شورى )))

بال  وجلَّ  َعزَّ  ربنا  �شحك  �إثبات  )ذكر  "باب  �لتوحيد:  كتابه  يف  �هلل  رحمه  خزمية  �بن  �لإمام  قال 
ِحُكه ب�شحك �ملخلوقني، و�شحكهم كذلك، بل نوؤمن  ه �شَ �شفٍة ت�شُف �شحكه جلَّ ثناوؤه) .. ل ول ي�شبَّ
باأنه ي�شحك كما �أعلم �لنبي J، ون�شكت عن �شفة �شحكه جلَّ وعال، �إذ �هلل َعزَّ وجلَّ ��شتاأثر ب�شفة 

هل اهلل ي�ضحك؟ *

*-  لي�س �لكتاب هنا يف �شدد مناق�شة عقائدية ل�شفة �شحك �هلل عز وجل، غري �أنني �أوردت هنا كالمًا خمت�شرً� عن �شحك �هلل �شبحانه حتى ل ت�شّت �لأذهان 
وينحرف �لفهم �ل�شليم ل�شفة �شحك �هلل عز وجل، فاأهل �ل�شنة يثبتون �شفة �ل�شحك هلل وينفون كيفيتها ويثبتون معناها ونتيجتها.

قال ر�شوُل �هلِل J: "َي�شَحُك �هلل �إىل رجلني، يقُتُل �أحُدهما �لآَخَر، يدُخالن �جلنَة: ُيقاِتُل هذ� 
يف �شبيِل �هلِل فُيقَتُل، ثم يتوُب �هلل على �لقاتِل فُي�شَت�ْشَهُد")))

)-�شحيح:  �شحيح �لبخاري )2826)، �شحيح م�شلم )890))، �شحيح �بن حبان )5)2)، �شحيح �لن�شائي )66)3) عن �أبي هريرة.

�هلِل  ر�شوَل  يا  رجل:  فقال  ِه.  ِغرَيِ وُقرِب  عبادِه  ُقنوِط  من  ربُّنا  "�شِحك   :J �هلِل  ر�شوُل  قال 
؟! قال: نعم. فقال �لرجل: لن نعِدَم من ربٍّ ي�شَحُك خرًي�"))) �أَوي�شحُك �لربُّ

)-   ح�شن:  �شحيح �بن ماجه ))/78) ، �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )0)28) عن �أبي رزين �لعقيلي لقيط بن عامر.

�أدِخْلِنيها.  ربِّ  �أْي  فيقول:   ... "  :J �هلِل  ر�شوُل  قال  �جلنة،  دخوًل  �لنار  �أهل  �آخر  يف حديث 
يا ربِّ  قال:  ومثَلها معها؟  �لدنيا  �أُعِطَيَك  �أن  يَك  �أُير�شِ ِريِني منَك؟  َي�شْ ما  �آدَم  �بَن  يا  فيقوُل: 
�أت�شتهزُئ مني و�أنت ربُّ �لعاملني؟ ف�شِحك �بُن م�شعوٍد فقال: �أل ت�شاألوين مِمَّ �أ�شحُك؟ فقالو�: 
يا ر�شوَل �هلِل؟ قال: من  J. فقالو�: مِمَّ ت�شحُك  �هلِل  مِمَّ ت�شحُك؟ قال: هكذ� �شِحك ر�شوُل 
ِحِك ربِّ �لعاملنَي حني قال: �أت�شتهِزُئ مني و�أنت ربُّ �لعاملني؟ فيقوُل: �إين ل �أ�شتهزُئ منك،  �شَ

ولكني على ما �أ�شاُء قادٌر" )))

)-   �شحيح: �شحيح م�شلم )87)) ، م�شند �أحمد )344/5) ، �شحيح �بن حبان )7430) عن عبد�هلل بن م�شعود.
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ال موجز �لقول يف �شحكه تعاىل للعبد �أنه فرٌح ور�شا منه �شبحانه لعبده، يقول �بن �لقيم رحمه �هلل يف 
كتابه مد�رج �ل�شالكني: "ومن هذ� �شحكه �شبحانه من عبده حيث ياأتي من عبوديته باأعظم ما يحبه 
في�شحك �شبحانه فرحًا ور�شا .. ولي�س يف �إثبات هذه �ل�شفات حمذور �لبتة، فاإنه فرح لي�س كمثله 
باب  فالباب  و�شائر �شفاته،  و�إر�دته  ر�شاه وحمبته،  �شيء، وحكمه حكم  كمثله  لي�س  �شيء، و�شحك 

و�حد، ل متثيل ول تعطيل "

معنى �ضحك اهلل؟

جزاء من ي�ضحك اهلل له؟

ا  قون بذلك، بقلوبنا من�شتون عمَّ دِّ �شحكه فلم يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون مبا قال �لنبي J، م�شَ
مل يبنّي لنا مما ��شتاأثر �هلل بعلمه" )))

ف�شفة �ل�شحك ثابتة هلل عز وجل على �لوجه �لالئق به �شبحانه مبا ل ي�شبه �شفات �ملخلوقني .. و�إن 
�هلل ي�شحك مبا يليق بجالله لأن ربنا �شبحانه وتعاىل{ َلْي�َس َكِمْثِلِه �َشْيٌء}، و�إمنا ن�شبحه وننزهه عن 

�أي نق�س �أو عيب .. ونقول �شبحان �هلل .

)-   كتاب )�لتوحيد) )563/2).

ل ح�شاب عليه يف �لآخرة: قال ر�شوُل �هلِل J: "و�إذ� �شِحك ربُّك �إىل عبٍد يف �لدنيا فال 
ح�شاَب عليه" )))

)-   �شحيح: �شحيح �لرتغيب ))37))، �شحيح �جلامع )07)))، جممع �لزو�ئد )295/5 )،  �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )2558) عن نعيم بن همار 
�لغطفاين.

1

دخول �جلنة: قال ر�شوُل �هلِل J يف حديث �آخر �أهل �لنار دخوًل �جلنة: ".. ل يز�ُل َيْدُعو 
ِحَك �هلُل منه قال: �دخل �جلنَة" ))) َحَك �هلُل تعاىل منه فاإذ� �شَ حتى َي�شْ

)-   �شحيح:  �شحيح �لبخاري )7437)، �شحيح م�شلم )82)) عن �أبي هريرة.

2

هل حتب اأن ي�سحك اهلل عز وجل لك؟

األ اأدلك على ما اإن فعلته حباك اهلل ب�ضحكه عليك؟

هل تطمح اأن ي�ضحك اهلل لك فتدخل اجلنة بال ح�ضاب؟
فعلَت  اإن  اأ�ضياء  ثالثة 
اأية واحدة منها �ضحك 

اهلل عز وجل لك.
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ال�ضهيد 1

م �أعزَّ ما ميلكه  ها هو �ل�شهيد ُيطلُّ علينا مرة �أخرى باأنو�ره �لبهّية .. ذ�ك �لذي ُيقِدّ
و�أْنَف�َس ما بني جنبيه يف �شبيل �هلل عز وجل .. تر�ه يف �مليد�ن كالليث �لُهمام .. ويف 
مقدمة �لرجال يف �شاعات �لإحجام .. يحجم �لأبطال عن �شاح �لنز�ل ملا توهموه من 
�لآلم و�لأوجاع �إذ� ��شتقرت يف �أج�شادهم �لن�شال .. ولكن �ملوؤمن يقدم لعلمه بحقيقة 
�حلال �أنه ل يجد من �لقتل �إل كما يجد �أحدكم من م�س �لقر�شة .. ما �أعظم �ل�شهيد، 
ُيحتفى به يف �لعامل �لعلوي حفاوة عظيمة، ول يخرج من �لدنيا �إل مبو�كب كرمية .. 
كرمي،  وفده   .. يرتع  �جلنة  يف  وهو  فزع  يف  �لنا�س   .. ي�شحك  و�ل�شهيد  تبكي  �لنا�س 
و�أمره عظيم، ميوت �لنا�س و�ل�شهيد ل ميوت .. يف وجه �لردى ي�شم �ملوت ب�شدر فيه 
لوعة �لإميان حترتق �شوقا للقاء �هلل، ثم للقاء ذو�ت �لدلل من �حلور �حل�شان كاأنهن 
�لياقوت و�ملرجان.. هو من خري �لنا�س منزًل .. يجري عليه عمله حتى ُيبعث .. دمه 
م�شك .. ُيحلَّى من حلية �لإميان .. روحه يف جوف طري �أخ�شر َيِرُد �أنهار �جلنة وياأوي 
�إىل قناديَل من ذهب يف ظل �لعر�س .. ياأمن من �ل�شعقة .. ياأمن من �لفزع �لأكرب.. 
تاج  يلب�س   .. �لعني  �حلور  من  و�شبعني  باثنتني  ج  ُيَزوَّ  .. �أقاربه  من  �شبعني  يف  ي�شفع 
�لوقار، �لياقوته فيه خري من �لدنيا وما فيها ..ي�شكن �لفردو�س �لأعلى يف خيمة �هلل 

حتت �لعر�س.

�شاأل رجٌل ر�شوَل �هلل J: �أيُّ �ل�شهد�ِء �أف�شُل؟ فقال: "�لذين �إن ُيْلُقو� يف �ل�شفِّ ل 
ِة، وي�شحُك  �أولئك َينطِلقون يف �لُغَرِف �لُعال من �جلنَّ ُيقَتلو�،  َيلِفتون وجوَههم حتى 

�إليهم ربُّهم، و�إذ� �شِحك ربُّك �إىل عبٍد يف �لدنيا فال ح�شاَب عليه "  )))

)-   �شحيح: �شحيح �لرتغيب ))37)) ، �شحيح �جلامع )07))) ، جممع �لزو�ئد )295/5 )،  �ل�شل�شلة �ل�شحيحة )2558) عن نعيم بن 
همار �لغطفاين.

َة.  �جلنَّ يدُخُل  كالهما  �لآَخَر،  �أحُدهما  َيقُتُل  رُجَلنِي.  �إىل  �هلُل  "َي�شَحُك   :J وقال 
ُيقاِتُل هذ� يف �شبيِل �هلِل عزَّ وَجلَّ فُي�شَت�شَهُد. ثم  فقالو�: كيَف يا ر�شوَل �هلِل؟! قال: 

َيتوُب �هلُل على �لقاِتِل فُي�شِلُم، فُيقاِتُل يف �شبيِل �هلِل عزَّ وَجلَّ فُي�شَت�شَهُد" )))

)-   �شحيح: �شحيح �لبخاري )2826) ، �شحيح م�شلم )890)) ، �شحيح �بن ماجه )59))، �شحيح �لن�شائي )66)3) عن �أبي هريرة.
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أدعو لالأمة بالن�شر على �لأعد�ء و�أن �أدعو للمر�بطني و�ملد�فعني 
عن حماها. 

من �ليوم.. قررت �أن �أ�شاأل �هلل �ل�شهادة ب�شدق حتى ي�شحك �هلل يل.

249

من كان هذ� حاله �أفال ي�شحك له �هلل عز وجل؟! �للهم �إنا ن�شاألك من ف�شلك و�أنت �أكرم 
�لأكرمني.
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الإيثار على النف�س مع اخل�ضا�ضة 2

�أَتى رجل �لنبيَّ J، فبَعث �إىل ن�شاِئه )�أي لتجهيز ما ُيكَرُم به �ل�شيف) فُقْلَن: ما مَعنا 
ُف هذ�؟ فقال رجٌل من �لأن�شاِر: �أنا،  يِّ مُّ �أو ُي�شَ �إل �ملاُء، فقال ر�شوُل �هلِل J:َمن ي�شُ
فانطَلق به �إىل �مر�أِته، فقال: �أكِرمي �شيَف ر�شوِل �هلِل J، فقالْت: ما ِعنَدنا �إل قوُت 
مي �شبياَنك �إذ�  ئي طعاَمِك، و�أَ�شِبحي �ِشر�َجِك )�أي �أوقديه)، ونوِّ �شبياين، فقال: هيِّ
مْت �شبياَنها، ثم قامْت كاأنها  اأْت طعاَمها، و�أ�شَبَحْت �ِشر�َجها، ونوَّ �أر�دو� َع�شاًء. فهيَّ
ُت�شِلُح �ِشر�َجها فاأطفاأْته، فجعال ُيِرياِنه �أنهما ياأكالِن، فباتا طاِوَينِي )�أي جائَعنْي)، 
ِحَك �هلُل �لليلَة، �أو َعِجَب، من ِفعاِلكما.  فلما �أ�شَبح َغد� �إىل ر�شوِل �هلِل J فقال: �شَ
ٌة َوَمْن ُيوَق �ُشحَّ َنْف�ِشِه َفاأُوَلِئَك  ا�شَ فاأنَزل �هلُل: {َوُيوؤِْثُروَن َعَلى �أَْنُف�ِشِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�شَ

ُهُم �مْلُْفِلُحوَن} )�حل�شر 9)"  )))

)-   �شحيح: �شحيح �لبخاري )3798)، �شحيح �بن حبان )7359)، �شحيح �لأدب �ملفرد )568) عن �أبي هريرة.
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حُّ تف�شيٌل للنف�س على �خللق وهي �شفة  يعي�س �ملرء حياته بني �أََثرٍة و�إيثار، فالأََثرة و�ل�شُّ
قبيحة ذميمة .. �أما �لإيثار فهو تف�شيل �لغري على �لنف�س .. و�أكرمها منزلة و�أ�شماها 
مكانة عندما يكون بالنف�س خ�شا�شة وحاجة �أو فقر وَعَوز .. تلك هي �لنفو�س �لكبرية 
و�لقلوب �ل�شامية �لتي علْت فوق طبائع �خللق وما ُجِبلو� عليه من حب �لذ�ت .. �أَْكِرْم 

بة. بها �إذ� كانت يف مر�شاة �هلل من نف�س موؤمنة طيِّ

بز�دهم  يوؤثرون  ولكن  �أُ�شٌد 
بالإيثار  تدين  لي�س  و�لأُ�ْشُد 

وجوههم  بح�شن  �لنادي  يتزين 
بالأقمار �لهالت  كتزيُّن 



251

خطوات نحو املَلِك 
ه؟

هلل ل
ك ا

ضح
ي�

ممن 
ون 

تك
ف 

كي
�س

ضاد
ال�

ضل 
ف�

ال

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أُكرم �ل�شيف، حتى لو كنت فقريً� ف�شاأُكرمه من �أجود ما �أملك. 
من �ليوم.. قررت �أن �أُوؤثر فقريً� �أو حمتاجًا على نف�شي فاأت�شدق عليه من �أجود مايل.

من  اإخوانهم  نا�سفوا  يوم  النظري  منقطع  لالإيثار  مثاًل  االأن�سار  �سرب  لقد 
املهاجرين اأموالهم وديارهم.

تريده  كانت  التي  القرب  مبو�ضع  اخلطاب  بن  عمر  عنها  اهلل  ر�ضي  عائ�ضة  واآثرت 
كنت  فقالت:   ُطِعن  يوم  عمر  به  فا�ضتاأذنها  واأبيها.   J زوجها  من  بالقرب  لنف�ضها 

اأريده لنف�ضي، فالأوثرنَّه اليوم على نف�ضي.

رع نفر من  و�ضرب ال�ضحابة اإيثارًا ل ُيتخيَّل حتى عند املوت، ففي غزوة الريموك �ضُ
اإليهم كان كل واحد منهم يرى �ضاحبه عط�ضًا  ب  ُقرِّ فلما  املاء،  فا�ضت�ضقوا  امل�ضلمني 

فيقول: ادفعها اإليه، وهذا كل واحد حتى ماتوا جميعًا ومل ي�ضرب اأحد منهم.
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قيام الليل 3

يف  �لظالل  ُير�عون   .. �إليه  وي�شتاقون  �إليهم  و��شتاق   .. و�أحبوه  هم  �أحبَّ عبادً�  هلل  �إن 
�لنهار ، وَيِحنُّون �إىل �لليل كما حتن �لطيور �إىل �أوكارها .. حتى �إذ� جنَّ �لليل وخلى 
بكالمه  وناجو� حبيبهم   .. �أقد�مهم  ون�شبو�  فر�شو� وجوههم  �إىل حبيبه،  كل حبيب 
ومتلقو� �إليه باملعاين .. فهم بني �شارخ باٍك ومتاأوه و�شاٍك .. يغ�شاهم �لنور يف وجوههم 
وقلوبهم.. ُيقبل �لرحمن عليهم فيلب�شهم من نوره .. ي�شتجيب دعاءهم .. ويغفر ذنوبهم 
.. وُيعطيهم �ُشوؤلهم .. ويحنو عليهم .. �أولئك �لذين تتجافى جنوبهم عن �مل�شاجع .. 

قلياًل من �لليل ما يهجعون .. وبالأ�شحار هم ي�شتغفرون.

ِفر��ِشِه  ِمن  باِرَدٍة  ليلٍة  يف  قاَم  رجل  رُجَلنِي:  �إىل  لي�شَحُك   َ �هللَّ �إنَّ  م�شعوٍد:  �بُن  قال 
ُ عزَّ وجلَّ ملالئكِتِه: ما حمل  الِة، فيقوُل �هللَّ اأَ، ثمَّ قاَم �إىل �ل�شَّ وحِلاِفِه وِدثاِرِه فتو�شَّ
ا عنَدَك. فيقوُل:  نا رجاَء ما ِعنَدَك، و�شفَقًة مِمَّ عبدي هذ� على ما �شَنَع؟ فيقولون: ربَّ

َتُه" ))) ا يخاُف، وذكر بقيَّ نُتُه مِمَّ فاإينِّ قد �أعطيُتُه ما رجا، و�أمَّ
وقال J: "ثالثٌة يحبُّهم �هلُل وي�شحُك �إليهم وي�شتب�شُر بهم: �لذي �إذ� �نك�شفْت فئٌة 
ا �أْن ُيقتَل و�إما �أْن ين�شَره �هلُل ويكفَيه فيقوُل:  قاتَل ور�َءها بنف�ِشه هلِل عزَّ وجلَّ – فاإمَّ
لنٌي  وفر��ٌس  ح�شنٌة  �مر�أٌة  له  و�لذي  بنف�ِشه؟  يل  �شرَب  كيف  هذ�  عبدي  �إىل  �نظرو� 
ح�شٌن فيقوُم من �لليِل. فيقوُل: يذُر �شهوَته ويذكُرين ولو �شاء رقد، و�لَّذي �إذ� كان يف 

�ء" )2) �ء و�شرَّ �شفٍر وكان معه ركٌب ف�شِهرو� ثم هجعو� فقام من �ل�شحِر يف �شرَّ
)-   �شحيح لغريه: �شحيح �لرتغيب )630) ، �لرتغيب و�لرتهيب ))/298) عن مرة بن �شر�حيل �لهمد�ين.

2-   ح�شن لغريه: �شحيح �لرتغيب )384))، �ملتجر �لر�بح )72) عن عبد�هلل بن م�شعود

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أل �أنام حتى �أُ�شلي ركعتني على �لأقل قيام �لليل و�إن كان لدي طاقة ف�شاأزيد.

�أترك ركعتني مهما كانت  �أُو�ظب على قيام �لليل ما حييت و�أل  �أن   من �ليوم.. قررت 
�لظروف حتى لو كنت مري�شًا �أو م�شافرً�.
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اأحاديث ل ت�ضح *

• و� يف 	 فُّ �إذ� �شَ �إذ� قام بالليِل ي�شلي، و�لقوُم  �إليهم: �لرجُل  َحُك �هلُل  "ثالثٌة َي�شْ  :J قوله 
((( " و� يف قتاِل �لَعُدوِّ فُّ �ل�شالِة، و�لقوُم �إذ� �شَ

)-   �شعيف:  �ل�شل�شلة �ل�شعيفة )3453).

• قال عوُف بُن �حلارَث: يا ر�شوَل �هلِل، ما ُي�شِحُك �لربَّ من عبِدِه؟ قال: َغْم�ُشُه يَدُه يف �لعدوِّ 	
حا�شًر�، فنزَع درًعا كان عليه فَقَذَفَها، ثم �أخَذ �شيَفُه فقاتَل حتى ُقِتَل" )))

)-   منكر: �ل�شل�شلة �ل�شعيفة )6643).

* قد �شبق ذكر �لأحاديث �ل�شحيحة يف �شحك �هلل لل�شهيد وقائم �لليل، �أما هذه �لأحاديث بهذ� �للفظ و�إ�شافة �ل�شف يف �ل�شالة ف�شعيفة ل ُتروى.
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الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

ملخ�ص ف�صل: )كيف تكون ممن ي�صحك �لله له(

�شاأل رجٌل ر�شوَل �هلل J: �أيُّ �ل�شهد�ِء �أف�شُل؟ فقال: 
حتى  وجوَههم  َيلِفتون  ل  �ل�شفِّ  يف  ُيْلُقو�  �إن  "�لذين 

ِة،  ُيقَتلو�، �أولئك َينطِلقون يف �لُغَرِف �لُعال من �جلنَّ
وي�شحُك �إليهم ربُّهم، و�إذ� �شِحك ربُّك �إىل عبٍد يف 

�لدنيا فال ح�شاَب عليه "

�ل�شهيد

ق�شة �لأن�شاري �لذي �أكرم �شيف ر�شول �هلل و�آثر 
�ل�شيف على نف�شه وعياله فباتو� جياعًا .. فلما �أ�شبح 
ِحَك �هلُل �لليلَة،  وغد� �إىل �لنبي J قال له �لنبي: "�شَ
�أو َعِجَب، من ِفعاِلكما". فاأنَزل �هلُل: {َوُيوؤِْثُروَن َعَلى 
ٌة َوَمْن ُيوَق �ُشحَّ َنْف�ِشِه  ا�شَ �أَْنُف�ِشِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�شَ

َفاأُوَلِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحوَن}

�لإيثار على �لنف�س مع 
�خل�شا�شة

قال J: "ثالثٌة يحبُّهم �هلُل وي�شحُك �إليهم وي�شتب�شُر 
بهم: "... و�لذي له �مر�أٌة ح�شنٌة وفر��ٌس لنٌي ح�شٌن 

فيقوُم من �لليِل فيقوُل: يذُر �شهوَته ويذكُرين ولو �شاء 
رقد، و�لَّذي �إذ� كان يف �شفٍر وكان معه ركٌب ف�شِهرو� ثم 

�ء" �ء و�شرَّ هجعو� فقام من �ل�شحِر يف �شرَّ

قيام �لليل 3

2

1



الف�صل ال�صابع

كيف تكون يف معيَّة اهلل ؟
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اأنواع معيَّة اهلل ومعناها:

و�ل�شكنات  و�حلركات  �لأحو�ل  و�طالع على جميع  وب�شٍر  و�شمٍع  و�إدر�ٍك  وعلٍم  �إحاطٍة  ة  معيَّ
�لظاهرة و�لباطنة.. 

وهي ت�شمل جميع �خللق �ملوؤمن و�لكافر، و�لرَب و�لفاجر.

رٌي} )�حلديد 4). ا َتْعَمُلوَن َب�شِ ُ مِبَ قال �هلل تعاىل: {َوُهَو َمَعُكْم �أَْيَن َما ُكنُتْم َو�هللَّ

َوى َثالَثٍة �إِّل ُهَو َر�ِبُعُهْم َوَل َخْم�َشٍة �إِلَّ ُهَو �َشاِد�ُشُهْم َوَل �أَْدَنى ِمن  ْ وقال تعاىل: {َما َيُكوُن ِمن جنَّ
َذِلَك َوَل �أَْكرَثَ �إِلَّ ُهَو َمَعُهْم �أَْيَن َما َكاُنو�} )�ملجادلة 7).

ى  ُتوَن َما ل َيْر�شَ ِ َوُهَو َمَعُهْم �إِْذ ُيَبيِّ ا�ِس َول َي�ْشَتْخُفوَن ِمَن �هللَّ وقال تعاىل: {َي�ْشَتْخُفوَن ِمَن �لنَّ
يطًا} )�لن�شاء 08)).  ا َيْعَمُلوَن حُمِ ُ مِبَ ِمَن �ْلَقْوِل َوَكاَن �هللَّ

ٍة من عباد �هلل �لذين  معيَّة حمبٍة وحفٍظ ون�شرٍة وتاأييٍد وتوفيٍق وتثبيت، ول تكون �إل خلا�شَّ
َته. وهي مو�ضوع بحثنا يف هذا الف�ضل. ر�شي لهم معيَّ

قال �هلل تعاىل ملو�شى وهارون: {َقاَل َل َتَخاَفا �إَِنِّني َمَعُكَما �أَ�ْشَمُع َو�أََرى} )طه 46).

اِحِبِه َل  وقال تعاىل عن نبيه J و�شاحبه �أبي بكر: {َثايِنَ �ْثَننْيِ �إِْذ ُهَما يِف �ْلَغاِر �إِْذ َيُقوُل ِل�شَ
ُ عنه قال: قلُت للنبيِّ J و�أنا يف  َي �هللَّ َ َمَعَنا} )�لتوبة 40).. وعن �أِبي بكٍر ر�شِ َزْن �إِنَّ �هللَّ حَتْ
 ُ َرَنا، فقال J: "ما َظنُّك يا �أبا بكٍر باْثَننْيِ �هللَّ �لغاِر: لو �أنَّ �أحَدُهم َنَظَر حَتَت َقَدَمْيِه لأب�شَ

َثاِلُثُهَما"   )))
)-   �شحيح: �شحيح �لبخاري )3380) ، �شحيح م�شلم )4389) ، �شحيح �لرتمذي )3096) ، �شحيح �جلامع )4)78) عن �أبي هريرة.

معيَّة عامة

معيَّة خا�ضة

1

2

لُع  لُع على خو�طرنا، على نو�يانا، �إذ� تكلمنا فهو ي�شمعنا، وير�نا، ويطَّ لُع علينا، يطَّ فهو معنا، يطَّ
�أحاط بكل �شيء علمًا،  �أ�شمرنا، ل تغيب عنه غائبة، ول تخفى عنه خافية،  �إذ�  على قلوبنا 

و�أح�شى كل �شيٍء عددً�.
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• �أيُّ �أُن�ٍس �أحلى و�أي ُقرٍب �أجمل ِمن �أن تكون يف معيَّة ملك �مللوك جلَّ وعزَّ .. فاإذ� �أيقنت �أن �هلل 	
�شيٍء  فاأي  قلبك،  يف  ما  ويعلم  مكانك،  ويرى  دعاءك،  ي�شمع  �شريرتك،  على  مطلٌع  و�أنه  معك، 
جهالة  و�أية  �شترتك؟  فر�ئ�س  و�أي  بها؟  �شتتلذذ  مع�شية  و�أية  �شتقرتفه؟  ذنب  و�أي  �شُيخيفك؟ 

�شتقرتف؟ ومن ذ� �لذي �شيمكر بك وي�شرك؟
كتب بع�س �ل�شلف �إىل �أٍخ له: "�أما بعد فاإن كان �هلل معك فمن تخاف، و�إن كان عليك فمن ترجو"

فا�شُدْد يديك بحبل �هلل معت�شمًا            فاإنه �لركن �إن خانتك �أركان
• مني لدينه؛ كان �هلل معنا بن�شره وتاأييده، بحفظه 	 و�إذ� كنا يف حياتنا مع �هلل، متَّبعني لر�شوله، ُمعظِّ

ورعايته، بقوته وجربوته، بكفايته وعنايته، بدفاعه وبط�شه، فال نحزن، ول نقلق، ول نكتئب؛ لأن 
�هلل �شبحانه معنا؛ و�إذ� كان �لأمر كذلك فاإننا ل ُن�شَحق، ول ن�شل، ول ن�شيع، ول نياأ�س، ول نقنط؛ 
لأن �هلل معنا، و�لن�شر حليفنا، و�لفرج رفيقنا، و�لفتح �شاحبنا، و�لفوز غايتنا، و�لفالح نهايتنا؛ 

لأن �هلل معنا.. هو �لركن �لذي ل ي�شام، و�لقوة �لتي ل تر�م، و�لعزة �لتي ل تغلب.
َ َمَعَنا}.  َزْن �إِنَّ �هللَّ ك، وت�شاعف حزنك، فُقْل لقلبك: {َل حَتْ ك، وَكرُثَ غمُّ �إذ� تكاثف همُّ

َ َمَعَنا}.  نَّ �هللَّ َزْن �إِ �إذ� ركبك �لدين، و�أ�شناك �لفقر، و�شو�ك �لعدم؛ فُقْل لقلبك: {َل حَتْ
َ َمَعَنا}. َزْن �إِنَّ �هللَّ قتك �حلو�دث، وحلَّت بك �لكربات، فُقْل لقلبك: {َل حَتْ تك �لأزمات، وطوَّ  �إذ� هزَّ

 لو وقفت �لدنيا كل �لدنيا يف وجهك، وحاربك �لب�شر كل �لب�شر، ونازلك كل من على وجه �لأر�س 
فال حتزن لأن �هلل معنا.

ثمرات معيَّة اهلل اخلا�ضة لك

هل حتبُّ اأن يكون اهلل معك فت�سعر بُقربه منك واأُن�سك به؟

هل حتب اأن ترى باهلل، وت�ضمع باهلل، ومت�ضي باهلل، وتبط�س باهلل، وتنطق باهلل؟
هل تريد حفظ اهلل وتوفيقه وت�ضديده ون�ضرته وتثبيته لك دائمًا؟

اثنا ع�ضر عماًل، اإن فعلَت اأي واحد منها كنَت يف معيَّة اهلل اخلا�ضة باأوليائه. .. فدونك 
الأُن�س والن�ضر والتوفيق واحلفظ والت�ضديد.

تنبيه مهم
ُد يف هذ� �لف�شل من �ألفاٍظ تدلُّ على معيَّة �هلل �أو قربه �أو وجوده جتاه عبده، �إمنا هي  كل ما �شرَيِ
�ألفاٌظ معنويٌة ل ظرفية، وهذ� يكرث ��شتخد�مه يف �للغة �لعربية ..  �إذ حا�شا لذ�ت �هلل �أن توجد مع 
ًا .. فاهلل م�شتٍو على عر�شه كما �أخرب،  �لنا�س باملكان، �أو �أن )جتده جتاهك) �أو قريبًا منك قربًا ماديَّ

بائٌن من خلقه .. �إمنا معناها �ملعيَّة �خلا�شة بالتاأييد و�لتوفيق و�لن�شرة و�حلفظ كما �أ�شلفنا.
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املتقون  1

اب يومًا �أُبيَّ بن كعب عن �لتَّْقوى، فقال له �أُبّي: يا �أمري �ملوؤمنني،  �شاأل ُعمَر بن �خلطَّ
رُت و�جتهدُت، قال:  نعَت؟ قال: �شمَّ �أَما �َشلكَت طريًقا ذ� �شوك؟ قال: بلى، قال: فما �شَ

فذلك �لتَّقوى.

�إن �لتقوى ح�شا�شيٌة يف �ل�شمري، و�شفافيٌة يف �ل�شعور، وخ�شيٌة م�شتمرة، وحذٌر د�ئم، 
و�ل�شهو�ت،  �لرغائِب  �أ�شو�ُك  تتجاذُبه  �لذي  �حلياة  طريِق  �لطريق؛  لأ�شو�ِك  وَتَوقٍّ 
و�أ�شو�ُك �ملخاوِف و�لهو�ج�س، و�أ�شو�ُك �لفنِت و�ملوبقات، و�أ�شو�ُك �لرجاِء �لكاذب فيمن 
ل ميلُك �إجابَة �لرجاء، و�أ�شو�ُك �خلوف �لكاذب ممن ل ميلُك نفعًا ول �شرً�، وغرُيها 

من �لأ�شو�ك.

َ َمَع �مْلُتَِّقنَي} )�لبقرة 94)). َ َو�ْعَلُمو� �أَنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ قال �هلل تعاىل: {َو�تَّ

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أجتنب �أ�شو�ك �لذنوب و�ل�شهو�ت و�ل�شبهات لأُحقق �لتقوى. 

 من �ليوم.. قررت �أن �أقر�أ كتاب )�لتقوى وف�شلها وحمذور�تها وق�ش�س من �أحو�لها) 
لل�شيخ عمر �لأ�شقر، ففيه تف�شيل كل �شيء عن �لتقوى.

قال قتادة: "من يتق �هلل يكن معه، ومن يكن �هلل معه فمعه �لفئة �لتي ل ُتغلب، و�حلار�س �لذي 
ل ينام، و�لهادي �لذي ل ي�شل".

غرَيها  �شَ �لُذنوَب  َخلِّ 
�لُتقى  َفهَو  َوَكبرَيها 

ر�ِس  �أَ َفوَق  كما�ٍس  و��شنع 
َيرى ما  َيحُذُر  �ل�َشوِك 

غرَيًة  �شَ حَتِقَرنَّ  ل 
�حَل�شى ِمَن  �جِلباَل  �إِنَّ 
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املح�ضنون 2

فه ر�شول �هلل:  ً� لطيفًا.. وهو �أن �لإح�شان كما عرَّ �إن يف معيَّة �هلل تعاىل للمح�شنني �ِشرَّ
فاإنه ير�ك".. فاملح�شن ل يكون حُم�شنًا  تر�ه  فاإن مل تكن  تر�ه،  كاأنك  تعبد �هلل  "�أن 
�إل با�شت�شحاب مر�قبة �هلل له يف �أقو�له و�أفعاله يف كل وقت وحني، و��شت�شعار قربه 
�شبحانه منه .. وهو يعبد �هلل كاأنه معه، �إذ� كربَّ لل�شالة ��شت�شعر �أن �هلل ينظر �إليه 
تلك �للحظة ويرى هزة قلبه وهو يقول )�هلل �أكرب).. و�إذ� طاف بالبيت ��شت�شعر �أن رب 
�لبيت مطلٌع عليه ينظر �إليه يف كل حركاته و�شكناته.. و�إذ� �شام ظنَّ �أن �هلل ير�قبه.. 
�شكناته  كل  يف  له  �هلل  معيَّة  ي�شت�شعر  �إح�شانه  يف  فهو  كلها..  حياته  يف  حاله  وهكذ� 

وحركاته .. �أولئك �لذين �رتقو� منزلة فوق �لإميان وجمرد �لإ�شالم.

�ِشُنوَن} )�لنحل 28)). ْ �لَِّذيَن ُهم حمُّ َقو� وَّ ِذيَن �تَّ َ َمَع �لَّ قال �هلل تعاىل: {�إِنَّ �هللَّ

العمل

من اليوم:

ونومي  ودعوتي  و�شدقاتي  وعباد�تي  و�شيامي  �شالتي  يف  �هلل  �أُر�قب  �أن  قررت   .. �ليوم  من 
وعملي.  

ته �شبحانه يف   من �ليوم.. قررت �أن �أرتقي باإمياين لدرجة �لإح�شان، و�أن �أ�شت�شعر معيَّ
كل �شيء.

�إن �لو�حد منا �إذ� كان عليه كامري� مر�قبة تر�شد كل �أقو�له وحركاته و�شكناته، ملا كان منه �إل 
كلُّ َح�َشن، وهلل �ملثل �لأعلى، فاملح�شن ي�شت�شعر رقابة �هلل له يف كل �شيء.. َمْن كان هذ� حاله 

فكيف ل يكون �هلل معه؟!! 
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املجاهدون يف �ضبيل اهلل من املوؤمنني *  3

مع �ملوؤمنني �ملجاهدين يف �شبيله بحق، �لذ�َبّني عن حيا�س دينه ب�شدق.. ل يخذلهم 
�أو  بن�شٍر  �شبحانه  يبتغون ف�شله  و�أمو�لهم  ديارهم  وقد خرجو� من  يتخلى عنهم  ول 
�شهادة.. �إن يف �لتاريخ و�ملعارك �لتي خا�شها ر�شول �هلل J و�أ�شحابه من بعده وَمْن 
كان  متى  �أنه  على  �شادقًا  �شاهدً�  لدلياًل  �لقرون  مرِّ  على  �لأمة  من  باإح�شان  تبعهم 
هم �إل وقد  هناك موؤمنون بحق قد �أخذو� بالأ�شباب وتوكلو� على �هلل يف جهادهم لعدوِّ
هم رغم قلة  د ر�أْيهم ورْميهم وكان معهم ويف �شفِّ ن�شرهم �هلل و�أيَّدهم بن�شره و�شدَّ
ُر  ا َعَلْيَنا َن�شْ عددهم وعتادهم وقلة ذ�ت �ليد منهم.. ذلك وعٌد غري مكذوب {َوَكاَن َحقًّ

�مْلُوؤِْمِننَي} )�لروم 47).

ُكْم  ُ َمَعُكْم َوَلن َيرِتَ ْلِم َو�أَنُتُم �ْلأَْعَلْوَن َو�هللَّ قال �هلل تعاىل: { َفاَل َتِهُنو� َوَتْدُعو� �إِىَل �ل�شَّ
�أَْعَماَلُكْم} )حممد 35).

ِذيَن �آَمُنو� �َشاأُْلِقي يِف  ُتو� �لَّ وقال �هلل تعاىل: {�إِْذ ُيوِحي َربَُّك �إِىَل �مْلَاَلِئَكِة �أَينِّ َمَعُكْم َفَثبِّ
ِرُبو� ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن} )�لأنفال  ِرُبو� َفْوَق �ْلأَْعَناِق َو��شْ ْعَب َفا�شْ ِذيَن َكَفُرو� �لرُّ ُقُلوِب �لَّ

.((2

ُكْم َو�إِن َتُعوُدو� َنُعْد  ن َتنَتُهو� َفُهَو َخرْيٌ لَّ وقال تعاىل: {�إِن َت�ْشَتْفِتُحو� َفَقْد َجاَءُكُم �ْلَفْتُح َو�إِ
َ َمَع �مْلُوؤِْمِننَي} )�لأنفال 9)). ْت َو�أَنَّ �هللَّ َوَلن ُتْغِنَي َعنُكْم ِفَئُتُكْم �َشْيًئا َوَلْو َكرُثَ

* �شبقت �لإ�شارة �إىل �أن �جلهاد �حلق هو �لذي يقّدره �لعلماء �لربانيون و�أهل �حلل و�لعقد يف �لأمة مبا يقت�شيه �حلال و�مل�شلحة وباإذن ويل �لأمر �ل�شرعي، 
فلرُيجع د�ئمًا �إىل �لعلماء �لربانيني يف هذه �مل�شاألة.
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �أقر�أ يف معارك �مل�شلمني وغزو�تهم فاأ�شتنبط �أ�شباب �لن�شر و�أ�شباب 
�لهزمية. 

 من �ليوم.. قررت �أن �أدعو للمجاهدين بحق يف �شبيل �هلل.

�صوؤ�ل �إذ� كانت معيَّة �هلل للموؤمنني �ملجاهدين يف �شبيله، فلماذ� ل نرى ن�شر �هلل للم�شلمني 
يف كثري من �ملعارك خا�شة يف زماننا؟ �أين معية �هلل لهم ون�شره وتاأييده؟

�جلو�ب 
ة ربانية ثابتة وو�قعة، فاإذ� ر�أيَت �ختالفًا . ) �إن معيَّة �هلل ووعده بالن�شر مل يتخلَّف بل هي �ُشَنّ

ته، بل يف حتقيق �شروط هذه �ملعية من �لنا�س..  ة �هلل ومعيَّ يف �لنتائج فامل�شكلة لي�شت يف �شَنّ
ففي كثري من �ملعارك يف تاريخنا مل يقاتل �لكفار �ملوؤمنني حقًا �لذين وعدهم �هلل بالن�شر، 
�ملعا�شي  من  لديهم  وكان  �إليهم،  �أحب  فيها  و�لتناف�س  �لدنيا  كانت  �أنا�شًا  قاتلو�  رمبا  بل 

و�ملعتقد�ت �لتي تناأى بهم عن و�شف �لإميان وُتدنيهم �إىل و�شف �لإ�شالم بعمومه.

�ختبارً� . 2 بل كان  يتخلَّ عن عباده،  فاإن �هلل عز وجل مل  موؤمنة حقًا،  �لفئة  وكان  �إن ح�شل 
و�متحانًا لهم ليمتحن �إميانهم و�شربهم، وِلَيتِخَذ منهم �شهد�ء، وليف�شح �ملنافقني، وليمحق 

�لكافرين.. ورمبا تاأخر �لن�شر و�أبطاأ حِلَكٍم يعلمها �شبحانه.

و�هلل �أعلم.
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ال�ضابرون 4

هم وجهاده.. مع �ل�شابرين على طاعته، على �ل�شيام  مع �ل�شابرين على باأ�س عدوِّ
على  �ملكاره،  على  �لو�شوء  �إ�شباغ  على  �ل�شالة،  على  و�لعط�س،  �جلوع  من  فيه  وما 
لهم  اأت  تهيَّ وقد  �ل�شابرين عن مع�شيته  �أو �حلج.. مع  للعمرة  و�ل�شفر  �لفيايف  قطع 
ظروفها و�أ�شبابها.. مع �ل�شابرين على ما يلحقهم من �أذى �إذ� �أمرو� باملعروف ونَهو� 
بالغد�ة و�لع�شيِّ يريدون  �لذين يدعون ربهم  �أنف�َشهم مع  �ملنكر.. مع �ل�شابرين  عن 
وجهه.. مع �لذين �شربو� وعلى ربهم يتوكلون.. مع �لذين �شربو� و�شابرو� ور�بطو�.. 
ت �أقد�منا و�ن�شرنا على �لقوم �لكافرين..  مع �لذين قالو� ربنا �أفرغ علينا �شربً� وثبِّ

مع �لذين �شربو� على ما �أ�شابهم.

اِبِريَن، ويف �لآخرة يناديهم  َ َمَع �ل�شَّ ته فيقول لهم  {�إِنَّ �هللَّ يجازيهم ربنا يف �لدنيا مبعيَّ
ُهْم ُهُم �ْلَفاِئُزوَن} )�ملوؤمنون )))). و� �أَنَّ رَبُ ا �شَ �إِينِّ َجَزْيُتُهُم �ْلَيْوَم مِبَ

اِبِريَن} )�لأنفال 66).  ُ َمَع �ل�شَّ قال �هلل تعاىل: {َو�هللَّ

َمَع   َ �هللَّ �إِنَّ  اَلِة  َو�ل�شَّ رْبِ  ِبال�شَّ ��ْشَتِعيُنو�  �آَمُنو�  ِذيَن  �لَّ �أَيَُّها  {َيا  تعاىل:  �هلل  قال 
اِبِريَن} )�لبقرة 53)). �ل�شَّ

العمل

من اليوم:

ًا كانت، فال �أت�شجر �أو �أ�شخط بل �أتوقع �خلري  من �ليوم .. قررت �أن �أ�شرب على �أقد�ر �هلل �أيَّ
يف �أقد�ره.  

ته �شبحانه  من �ليوم.. قررت �أن �أ�شرب على طاعة �هلل و�أ�شرب عن مع�شيته و�أ�شت�شعر معيَّ
يل.
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�لقر�آن،  �لذكر قر�ءة  و�أعظم   .. �أو�شى ر�شول �هلل  َرْطبًا بذكر �هلل" .. هكذ�  ل�شاُنك  يز�ل  "ل 
�هلل  ُيكلَِّمه  �أن  �أر�د  ومن   ، فْلُي�شلِّ �هلل  ُيكلِّم  �أن  �أر�د  "َمْن  يقول:  عنه  �هلل  ر�شي  �حل�شن  كان 

فليقر�أ �لقر�آن".
"قيل لبع�شهم: �أل ت�شتوح�س وحدك؟ فقال: كيف �أ�شتوح�س، وهو يقول: �أنا جلي�س من ذكرين.

وقيل لآخر: نر�ك وحدك؟ فقال: َمْن َيُكن �هلل معه، كيف يكون وحده؟" )))
)-   جامع �لعلوم و�حِلَكم.

يا لها من حلظات �َشْعٍد وفرح تطرب لها �لنف�س ويهتز لها �لوجد�ن وتتاألق لها �مل�شاعر 
ها �إل ذكر �هلل .. قال مالك بن  يوم جُتاِل�س حبيَبها .. لأن يف �لقلب خلَّة وفاقًة ل ي�شدُّ

ذون مبثل ذكر �هلل عز وجل. ذ �ملتلذِّ دينار: ما تلذَّ

قال �لنبي J: "يقول �هلُل تعاىَل: �أنا عنَد ظنِّ عبدي بي، و�أنا معه �إذ� ذَكَريِن، فاإن 
َذَكَريِن يف نف�ِشه ذكرُته يف نف�شي، و�إن ذَكَريِن يف مالأٍ ذكرُته يف مالأٍ خرٍي منهم"  )))

)-   �شحيح: �شحيح �لبخاري )7405)، �شحيح م�شلم )2675)، �شحيح �لرتمذي )3603)، �شحيح �بن ماجه )3095)، �شحيح �لرتغيب 
)488))، �شحيح �جلامع )37)8) عن �أبي هريرة و�أن�س بن مالك.

العمل

من اليوم:

د لنف�شي وردً� يوميًا للت�شبيح و�لتحميد و�لتكبري و�لتهليل.  من �ليوم .. قررت �أن �أحدِّ

من �ليوم.. قررت �أن �أحفظ �أذكار �ل�شباح و�مل�شاء ودخول �لبيت و�خلروج منه و�لنوم 
َدها يف وقتها. وجميع �لأحو�ل من كتيِّب )ح�شن �مل�شلم) فاأُردِّ

�لطالبني  نفو�ُس  �أبدً� 
حِتـنُّ كُم  ريا�شِ �إىل 

بذكركُم �لقلوُب  وكذ� 
تطمئنُّ �ملخافة  بعد 

وَمْن  بذكركُم  ْت  حنَّ
يهوى �حلبيب ول يحنُّ



264

خطوات نحو املَلِك 

هلل ؟
ة ا

معيَّ
يف 

ون 
تك

ف 
كي

بع
�ضا

ل ال
ف�ض

ال

القا�ضي العدل 6

نٍي"))) .. هكذ� قال �لأمني عليه �شلو�ت و�شالم  �ِشكِّ بغرِي  ُذِبَح  فقد  �لق�شاَء  ويِلَ  "من 
منها  وَيْنِفُر  يِفرُّ  كان  �لتي  تلك  �لق�شاء،  مهمة  �ملهام  �أ�شعب  من  �إن  �لعاملني..  رب 
"�لُق�شاة ثالثٌة، �ثناِن يف  �ل�شاحلون �لأتقياء، لأنهم �شمعو� قول ر�شول رب �ل�شماء: 
ا�ِس  ى للنَّ ِة، ورجٌل ق�شَ ى بِه َفهَو يف �جلنَّ ِة: رجٌل عِلَم �حلقَّ فق�شَ اِر، وو�حٌد يف �جلنَّ �لنَّ
اِر" )2).. فمن عدل يف ق�شائه  اِر، ورجٌل جاَر يف �حُلْكِم َفهَو يف �لنَّ عَلى َجْهٍل َفهَو يف �لنَّ
ُقه يف ق�شائه ما د�م  وُيوفِّ ُده  ُي�شدِّ ��شتطاعته فهو يف معيَّة �هلل  ى �حلق و�جتهد  وحترَّ
لومة  �هلل  تاأخذه يف  ول  �لنا�س..  �أحدً� من  باحلق  ُيوؤِثُر  ول  بَجْور..  يحكم  ل  كذلك.. 
ُ �حلقائق.. ل يد�ِهُن ذ� قدرة.. ول يطمع �شريٌف  لئم.. ل ي�شفع يف باطل.. ول ُيغريِّ
يف َحْيِفه.. ول ييئ�س و�شيٌع من عدله.. يلتزم �ل�شر�مة يف تنفيذ �حلقوق، و�حلزم يف 
�إقامة �حلدود.. يك�شف عن �لبيان يف �شر، وي�شدع باحلق يف جهر، ل يهاب ذ� حرمة، 
ق�شاءه  هذ�  كان  َمْن  �لرحمن..  ر�شى  ه  وهمُّ �لتقوى..  قائده  مرتبة..  ذ�  يد�هن  ول 

ة �لرحمن له ومعه يف كل وقت و�آن.. وكفى به هاديًا ون�شريً�. وحاله فمعيَّ
)-   �شحيح: �شحيح �لرتمذي )325))، �شحيح �أبي د�ود ))357 )، �شحيح �بن ماجه )882))، �شحيح �جلامع )6594)، �شحيح �لرتغيب 

))7)2)، م�شند �أحمد )2)/)3)) عن �أبي هريرة. 
2-   �شحيح:  �شحيح �بن ماجه )887))، �شحيح �جلامع )4298) عن بريدة بن �حل�شيب.

ولِزَمه  عنه  تخلَّى  َجاَر  فاإذ�  َيُجْر،  مل  ما  �لقا�شي  مع  �هلَل  "�إنَّ   :J �لنبي  قال 
�ل�شيطاُن")))

)-   ح�شن: �شحيح �لرتمذي )330))، �شحيح �بن ماجه )884))، �شحيح �جلامع )253))، �شحيح �لرتغيب )96)2)، تخريج م�شكاة 
�مل�شابيح )3669) عن عبد�هلل بن �أبي �أوفى.

ُم  وُيَيتَّ وزوجاٌت،  �أمهاٌت  وُتثكُل  �أنا�س،  وُي�شجن  حقوٌق،  وُت�شيَّع  نفو�ٌس،  ُتزهُق  وباملقابل.. 
ن  ن �لأمني، وُياأمَّ �أطفاٌل، وت�شيع �أمو�ٌل، وُت�شرق �مللكيَّات بق�شاء فا�شد وحكٍم جائر .. ُيخوَّ
ُب �ل�شادق بق�شاء جائر .. �أين َمْن يق�شون يغري �حلق  ق �لكاذُب، وُيكذَّ �خلائن، وُي�شدَّ
ِقّ  ا�ِس ِباحْلَ ا َجَعْلَناَك َخِليَفًة يِف �ْلأَْر�ِس َفاْحُكْم َبنْيَ �لَنّ من قول �هلل لنبيه د�ود {َيا َد�ُووُد �إَِنّ
ِ َلُهْم َعَذ�ٌب �َشِديٌد  ُلّوَن َعْن �َشِبيِل �هلَلّ ِ �إَِنّ �َلِّذيَن َي�شِ َلَّك َعْن �َشِبيِل �هلَلّ ِبِع �ْلَهَوى َفُي�شِ َوَل َتَتّ
�أولئك �لذين جارو� فلزمهم �ل�شيطان و�شار لهم  �َشاِب} )�س 26)..  َيْوَم �حْلِ َن�ُشو�  ا  مِبَ

ْيَطاُن َلُه َقِريًنا َف�َشاَء َقِريًنا} )�لن�شاء 38). قرينًا مالزمًا {َوَمن َيُكِن �ل�َشّ
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العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �إن كنُت قا�شيًا ر�شميًا يف حمكمة �أن �أعدل يف كل ق�شية �شُغرْت �أم كرُبْت 
مهما كلَّفني ذلك، فلي�س لديَّ ��شتعد�د لدخول �لنار ب�شبب ق�شية. 

من �ليوم.. قررت �إن كنُت يف موقف ق�شاء بني موظَفني �أو �بَننْي من �أبنائي �أن �أعدل 
ى ذلك. بينهم و�أحترَّ
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هم اهلل *  الذين ُيحبُّ 7

وعزَّ معك يف حركاتك  جَلّ  �هلل  يكون  �أن  و�أل�شقها  ة  �ملعيَّ درجات  و�أعظم  �أقوى  �إنها 
و�شكناتك، فال تتكلم �إل به ومبا يحب، ول مت�شي �إل ملا يحب، ول تنظر �إل ملا يحب .. 
وحا�شاه �شبحانه �أن يكون بذ�ته �شمعك �أو ب�شرك، �إمنا هو كناية عن �لتوفيق و�لُقرب 

ة �ملعنوية ل �لظرفية. و�ملعيَّ

�متالأ  " متى  و�حِلَكم):  �لعلوم  )جامع  كتابه  يف  رجب  �بن  �أودعها  جميالٌت  كلماٌت 
�شيٌء من  للعبد  يبَق  �شو�ه، ومل  ما  كلَّ  �لقلب  ِمَن  تعاىل حما ذلك  بعظمِة �هلل  �لقلُب 
�إّل بذكره، ول  �إلَّ ملا يريدُه منه موله، فحينئٍذ ل ينِطُق �لعبُد  �إر�دة  نف�شه وهو�ه، ول 
ك �إل باأمره، فاإْن نطَق، نطق باهلل، و�إْن �شِمَع، �شمع به، و�إْن نظَر، نظر به، و�إْن  يتحرَّ
بط�َس بط�س به، فهذ� هو �ملر�ُد بقوله: كنُت �شمعه �لذي ي�شمُع به، وب�شره �لذي ُيب�شُر 

به، ويده �لتي يبط�س بها، ورجَله �لتي مي�شي بها ".

ا �فرت�شُت  ب �إيلَّ عبدي ب�شيٍء �أحبَّ �إيلَّ ممَّ قال �لنبي J: يقول �هلل تعاىل: "وما تقرَّ
ه، فاإذ� �أحببُته: كنُت �شمَعه �لَّذي  و�فِل حتَّى �أُحبَّ ُب �إيلَّ بالنَّ عليه، وما يز�ُل عبدي يتقرَّ
ُر به، ويَده �لَّتي يبِط�ُس بها، وِرجَله �لَّتي مي�شي بها، و�إن  ي�شَمُع به، وب�شَره �لَّذي ُيب�شِ

ه، ولئن ��شتعاذين لأُعيذنَّه"  ))) �شاألني لأُعطينَّ
)-   �شحيح: �شحيح �لبخاري )6502)، �شحيح �بن حبان )347)، �شحيح �جلامع )782)) عن �أبي هريرة.

العمل

من اليوم:

و�لتعامل مع  و�ملالية  �لعباد�ت �جل�شدية  �أ�شناف  �لنو�فل يف  ع من  �أُنوِّ �أن  .. قررت  �ليوم  من 
�خَلْلق. 

ته معي  من �ليوم.. قررت �أن ُ�كرث من �لنو�فل �شيئًا ف�شيئًا حتى �أ�شت�شعر حب �هلل يل ومعيَّ
�شبحانه و�أن �أجعل ذلك هدفًا يل حتى �أ�شل �إليه.

* ر�جع �لف�شل �لأول من هذ� �لباب )كيف ُيحبُّك �هلل) ففيه ذكٌر وتف�شيل لأهل حمبته �شبحانه �لذين �أهل معيَّته.
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جماعة امل�ضلمني 8

لف�شد  �إذن  باطل،  على  �لأعظم  �شو�دها  يكون  ول  �شاللة،  على  حممد  �أمة  جتتمع  ل 
لالأمة  يجدد  َمْن  عام  مائة  كل  ر�أ�س  على  �هلل  يبعث  ولذلك  �لأمانة،  و�شاعت  �لدين 
دينها.. �إن �جلماعة هي جمتهدو �لأمة وعلماوؤها �لربانيون �ل�شاحلون و�أهل �ل�شريعة 
�أ�شحاب ر�شول �هلل من �لهدي و�لر�أي، وتبعتهم عامة  َمْن تبعو� ما كان عليه  منهم، 
ومو�قفهم،  �آر�ئهم  يف  و�  و�شذُّ �لنا�س  ق  تفرَّ �أقبلت  �إذ�  �لفنت  �إن  ذلك..  على  �لأمة 
و�لعا�شم من فنت �ل�شبهات و�ل�شهو�ت و�ملالحم و�لإقتتال �لذي يحدث �أن يرجع �لنا�س 
فيها لر�أي علماء �أهل �ل�شنة و�جلماعة �لربانيِّني �ملوثوق بعلمهم وتقو�هم و�إخال�شهم 
�أَْمٌن و�لفرقة خوف.. �جلماعة ح�شن وقوة و�لفرقة  ور�أيهم ي�شتفتونهم.�إن �جلماعة 
 :J شعٌف وت�شرذم.. �جلماعة توفيق و�لفرقة ت�شتُّت وتخبُّط.. ولذلك �أو�شى �حلبيب�
َبحبوحَة  �أر�َد  َمن  �أبعُد،  �لثَننِي  مَن  َوهَو  �لو�حِد  مَع  يطاَن  �ل�شَّ فاإنَّ  و�لُفرقَة،  "�إيَّاكم 

ِة فْليلَزم �جلماعة"  ))) �جلنَّ
)-   �شحيح: �شحيح �لرتمذي )65)2)، م�شند �أحمد ))/73)، �شحيح �جلامع )2546) عن عمر بن �خلطاب.

ْيطاَن مع َمْن فارَق  ِ مَع �جلماعِة"  )ويف رو�ية زيادة: و�إنَّ �ل�شَّ قال �لنبي J: "يُد �هللَّ
�جلماعَة َيْرُك�ُس).  )))

ِ مَع  ٍد J) عَلى �شاللٍة، ويُد �هللَّ َة حممَّ تي )�أو قاَل: �أمَّ َ ل يجمُع �أمَّ وقال J: " �إنَّ �هللَّ
�جلماعِة" )2)

)-   �شحيح: �شحيح �لرتمذي )66)2)، �شحيح �جلامع ))362) عن عبد�هلل بن عبا�س.
2-   �شحيح: �شحيح �لرتمذي )67)2)، تخريج م�شكاة �مل�شابيح ))7)) عن عبد �هلل بن عمر.

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �أن �ألتزم جماعة �مل�شلمني يف معتقدهم وتديُّنهم و�أن ل �أخالفهم لأمر �شاّذ. 

ى علماء �مل�شلمني �لأفذ�ذ �مل�شهود لهم بالتقوى فاأتبع مو�قفهم  من �ليوم.. قررت �أن �أحترَّ
وفتاو�هم.
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مقرت�س املال بنيَّة ال�ضداد 9

ين يق�سُّ م�شاجع �لرجال وُيثقُل كو�هلهم.. ولذ� كان ي�شتعيذ منه ر�شول  �لدَّ ل يز�ل 
ْين وغلبة �لرجال".. لكنها �لدنيا وم�شاغلها  َلِع �لدَّ �هلل J يف قوله: "و�أعوذ بك من �شَ
ع عليه يف  ر �هلل حاله وو�شَّ ومتطلبات �لعي�س فيها ت�شطرنا لأن نلجاأ لبع�شنا ممن ي�شَّ
نظر  �هلل ويف  �لأجر عند  درجات  �لبع�س يف  ويرتقي  ينجح  �ملعاملة  تلك  ويف  رزقه.. 
�ل�شد�د  ة  بنيَّ ياأخذ  و�آخٌذ  �ملُع�ِشر،  عن  ويتجاوز  نف�س  بطيب  ُيقر�س  فُمعٍط  �لنا�س، 
ٍ و�إحلاح يف �لطلب، و�آخذ  ين يف وقته.. وي�شقط �آخرون، فُمعٍط ُيعطي بتكربُّ ويق�شي �لدَّ

ته �ملماطلة يف �ل�شد�د. يقرت�س ويف نيَّ

ته  نيَّ يف  يكون  و�أن  لأجله،  �ملال  �أخذ  ما  بِحلِّ  م�شروطة  �قرت�س  للذي  �هلل  معيَّة  �إن 
�ل�شد�د.. ولذلك كانت عائ�شة ر�شي �هلل عنها تقرت�س �ملال ��شتدر�رً� لعون �هلل لها 
ٌة يف �أد�ِء َديِنه �إل كان له من  ثم تروي حديث ر�شول �هلل J: "ما من عبٍد كانت له نيَّ
�ألتم�ُس ذلك �لَعْوَن" ))) .. وهكذ� كان يفعل عبد �هلل بن جعفر ر�وي  َعْوٌن، فاأنا  �هلِل 

�حلديث �أعاله.
)-   �شحيح لغريه: �شحيح �لرتغيب ))80))، �شحيح �جلامع )5734) عن عائ�شة.

َي َدْيَنُه ما مْل يكْن فيما يكرُهُه �هلُل. قال:  �ِئِن حتى َيْق�شِ قال �لنبي J: "�إِنَّ �هلَل مع �لدَّ
اِزِنِه: �ْذَهْب َفُخْذ يل ِبَدْين؛ فاإين �أَْكَرُه �أْن �أبيَت ليلًة  وكان عبُد �هلِل ْبُن َجْعَفٍر يقوُل خِلَ

�إلَّ و�هلُل َمِعي بعَد �إذ �شمْعُتُه من ر�شوِل �هلِل" )))

)-   �شحيح لغريه: �شحيح �بن ماجه )968))، �شحيح �لرتغيب )808)) عن عبد�هلل بن جعفر.
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من اليوم:

موعد  �أُخلف  ل  و�أن  وقت  باأقرب  ه  ردِّ بنَيّة  �آخذه  �أن  ين  للدَّ ��شطررُت  �إن  قررت   .. �ليوم  من 
�ل�شد�د. 

ق عليه بال�شد�د �إن كنُت  ر عليه ول �أُ�شِّ من �ليوم.. قررت �إن �أقر�شُت �أحدهم َدْينًا �أن �أُي�شِّ
مي�شور �حلال.

فائدة
ُتطلق كذلك على  �لأ�شهر. كما  له وهو  للمال �ملعطي  �ملُقِر�س  �للغة على  ُتطلق كلمة )�لد�ئن) يف 

�ملُقرت�س للمال �لآخذ له وهو �شحيح لغويًا، وهو معنى )�لد�ئن) يف �حلديث.

• اِحَبُه: 	 َد�َن �شَ �أَقَر�َس و��شَتْقَر�َس.. ويف معجم �ملعاين:  جاء يف خمتار �ل�شحاح: د�َن: مبعنى 
�َس َماًل. و�لفاعل من د�ن: د�ئن. ُجُل: ِ�ْقرَتَ ُه َمْبَلغًا ِمَن �مْلَاِل، وَد�َن �لرَّ �أْقَر�شَ

• J لرجل من 	 ْين، كما قال �لنبي  ْين) ُتقاُل د�ئمًا للذي عليه �لدَّ ومعلوم �أن كلمة )ق�شاء �لدَّ
�لأن�شار "�ق�ِس َديَنَك و�أنِفْق عَلى عياِلَك" )�شحيح �لن�شائي). ويف حديثنا �أعاله " �إِنَّ �هلَل مع 

َي َدْيَنُه"، �إذن فاملق�شود بالد�ئن �لآخذ ولي�س معطي �ملال. �ِئِن حتى َيْق�شِ �لدَّ

• وِفْعُل عبد �هلل بن جعفر ر�وي �حلديث خرُي دليل على �أن �ملعية يف �حلديث هي للمقرت�س �آخذ 	
�ملال.
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احفظ اهلل جتده جتاهك 10

" ))) )ويف رو�ية:  �هلَل جَتْدُه جُتاَهَك  �هلَل َيحفْظَك، �حفظ  "�حفظ   :J �لنبي  قال 
ْده �أمامك).  جَتِ

)- �شحيح: �شحيح �لرتمذي )6)25)، �شحيح �جلامع )7957)، م�شند �أحمد )287/4) عن �بن عبا�س.

�أو�مره  بالوقوف عند  ونو�هيه،  و�أو�مره،  �أي �حفظ حدوده، وحقوقه،  )�حفظ �هلل): 
بالمتثال، وعند نو�هيه بالجتناب، وعند حدوده فال تتجاوزها .. َمْن فعل ذلك فهو 
ِر  ِ َوَب�ِشّ ُدوِد �هلَلّ اِفُظوَن حِلُ من �حلافظني حلدود �هلل �لذين مدحهم �هلل يف كتابه {َو�حْلَ

�مْلُوؤِْمِننَي} )�لتوبة 2))) .. وِمْن حفظ �هلل تعاىل:

اَلِة �ْلُو�ْشَطى} )�لبقرة 238). َلَو�ِت َو�ل�شَّ ّ �حلفاظ على �ل�شلو�ت: {َحاِفُظو� َعَلى �ل�شَ

اَنُكم}  �أَمْيَ بها: {َو�ْحَفُظو�  �لكاذب وكرثة �حللف و�حلنث  �ليمني  �لأميان عن  وحفظ 
)�ملائدة 89).

• "�ل�شتحياَء مَن 	  :J �لنبي  وحفظ �جلو�رح من �شمٍع وب�شٍر ول�شاٍن وبطٍن: قال 
�أ�َس وما َوعى، وحتَفَظ �لَبطَن وما حَوى، ولَتذكِر �ملوَت  ِ حقَّ �حلياِء �أن حتَفظ �لرَّ �هللَّ

و�لِبلى" )))، وحفظ �لبطن مبنعه عن �أكل �حلر�م. 
وحفظ �لفرج عن �لزنا و�حلر�م: َ{�َلِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن * �إَِلّ َعَلى �أَْزَو�ِجِهْم �أْو 

ُهْم َغرْيُ َمُلوِمنَي})�ملوؤمنون 6). اُنُهْم َفاإَِنّ َما َمَلَكْت �أَمْيَ

َوَيْحَفُظو�  اِرِهْم  ْب�شَ �أَ ِمْن  و�  َيُغ�شُّ ِمِننَي  ْلُموؤْ ِلّ {ُقل  للحر�م:  �لنظر  عن  �لب�شر  وحفظ 
ُفُروَجُهْم} )�لنور 30).

• و�لبذ�ءة 	 و�لفح�س  و�لبهتان  و�لزور  و�لكذب  و�لنميمة  �لغيبة  عن  �لل�شان  وحفظ 
وغريها: قال J: "َمْن حفظ ما بني حلَيْيه وما بني رجليه دخل �جلنة" . )2)

)جَتْدُه جُتاَهَك): �أي جتد �هلل معك يف كل �أحو�لك حيث توجهَت يحوطك وين�شرك 
ة �أحلى من �أن جتد �هلل معك �أينما كنَت!! ُدك.. فاأية معيَّ ويحفظك ويوفقك وُي�شدِّ

)- ح�شن: �شحيح �لرتمذي )2458)، �شحيح �لرتغيب )2638)، م�شند �أحمد )246/5)، �شحيح �جلامع )935) عن عبد�هلل بن م�شعود.
2- �شحيح: �شحيح �لرتغيب )2857) ، �شحيح �جلامع )40)) عن �أبي هريرة.
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من اليوم:

و�إتيان فر�ئ�شه و�جتناب نو�هيه فاأ�شت�شعر  �أحفظ �هلل بحفظ حدوده  �أن  �ليوم .. قررت  من 
معيَّته يل يف حياتي. 

ر نف�شي �أن �هلل معي �إن كنُت معه وحفظُته �شبحانه مبا تقدم  من �ليوم.. قررت �أن �أُذكِّ
من معاٍن.
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املري�ُس، وَمْن يعود املري�َس 11

يف هذ� �حلديث فو�ئُد وُدَرر �أُبثُّها بني يديك:
• �شبحانه 	 حقه  يف  �ملر�س  ي�شتحيل  �إذ  عبده،  مبر�س  )مر�شُت)  قوله  �هلل  ر  ف�شَّ

وحا�شاه.
• �أ�شاف �هلل �ملر�س �إليه و�أر�د به �لعبد ت�شريفًا وتكرميًا لهذ� �لعبد، فهو ويلٌّ من 	

عباده �ل�شاحلني و�أولياء �هلل �شبحانه وتعاىل هم خا�شته.
• يف �حلديث معيَّة �هلل للمري�س �ل�شالح �بتد�ًء )لوجدَتني عنده)، وكفى بها موؤِن�شًا 	

مر�شه  يف  عنده  �هلل  فوجد  ورخائه  �شحته  يف  �هلل  عرف  مري�س  لكل   �ً وُم�شربِّ
ته، فهو يف �ل�شحة مع �لنعمة، ويف �ملر�س مع �ملنعم، فاأي �شجر يبقى؟! وقد  و�شدَّ

��شتدل بذلك بع�س �لعلماء باأن دعاء �ملري�س م�شتجاب.
• معنوياته، 	 ويرفع  م�شابه،  من  ف  ُيخفِّ �ملري�س  يعود  ملن  �هلل  معيَّة  �حلديث  ويف 

ره باهلل، ويدعو له بال�شفاء .. �أولئك �لذين خرجو� يف خرف �جلنة، وغ�شيتهم  وُيذكِّ
�لرحمة، و�شلَّْت عليهم �ملالئكة، وكان �هلل معهم.

قال �لنبي J: "�إنَّ �هلَل عزَّ وجلَّ يقوُل يوَم �لقيامِة: يا �بَن �آدَم، مِر�شُت فلم تُعْدين. 
قال: يا ربِّ كيف �أعوُدك و�أنت ربُّ �لعاملني؟ قال: �أما علمَت �أنَّ عبدي فالًنا مِر�س فلم 

َتُعْده؟ �أما علمَت �أنَّك لو ُعْدَته لوجدَتني عنده؟ " )))
)- �شحيح: �شحيح م�شلم )2569)، �شحيح �بن حبان )944)، �شحيح �جلامع )6)9)) عن �أبي هريرة.

العمل

من اليوم:

من �ليوم .. قررت �إن كنُت مري�شًا �أن �أ�شت�شعر معية �هلل يل فال �أت�شجر، بل �أُكرث منالدعاء 
 . لنف�شي وملن �أُحبُّ

ر يل ذلك، �شو�ء كنُت �أعرفه �أو ل  ع زيارة مري�س متى تي�شَّ من �ليوم.. قررت �أن ل �أُ�شيِّ
�أعرفه.
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الدعاء، وخا�ضة يف ال�ضجود، واآخر الليل 12

�أُق�ِشُم لك �أن لدعائه ومناجاته يف ثلث �لليل �لأخري ويف �ل�شجود لذًة و�شعورً� ل جتدهما 
يف غريهما من �لأوقات .. و�أُوؤكد لك �أن لرفع �ليدين يف �أي وقت ُقربًا ومعيَّة يجدها َمْن 

كان قلبه جُمِمعًا يف دعائه غري �شاٍه ول لٍه، وكان موقنًا بالإجابة.
ك من حاجات دنياك و�آخرتك، و�أخربين مبا جتد من �أُن�شك  ْب �أن ت�شكو له ما �أهمَّ جرِّ
ذلك  ر�أيَت  �إذ�   .. وخ�شوع  خ�شوع  من  يغ�شاك  وما  رحمات  من  عليك  يتنزل  وما  به 
�أعلم  �إنه ي�شمعك وهو على عر�شه م�شتٍو، وُيجيُب دعاءك وهو  فتلك ن�شمات �ملعيَّة .. 
بحاجاِتك منك .. �ْدُن منه يف �شجد�ٍت خا�شعات، وِقْف بني يديه يف �لثلث �لأخري من 

ة و�أُن�َس ذلك �لُقرب. �لليل .. �رفْع يديك و��شت�شعر لذة تلك �ملعيَّ

�ِع �إَِذ� َدَعاِن}  ي َفاإِينِّ َقِريٌب �أُِجيُب َدْعَوَة �لدَّ قال �هلل تعاىل: {َو�إَِذ� �َشاأََلَك ِعَباِدي َعنِّ
)�لبقرة 86)).

ه وهو �شاجد، فاأكرثو� �لدعاء"  ))) وقال �لنبي J: " �أقرُب ما يكون �لعبُد من ربِّ
بُّ عزَّ وجلَّ مَن �لعبِد جوَف �للَّيِل �لآِخَر، فاإِن ��شتطعَت  وقال J: "�أقرُب ما َيكوُن �لرَّ

اعِة َفُكن"   )2) َ عزَّ وجلَّ يف تلَك �ل�شَّ ن يذكُر �هللَّ �أن َتكوَن مِمَّ

)- �شحيح: �شحيح م�شلم )482)، �شحيح �أبي د�ود )875)، �شحيح �لن�شائي )36)))، �شحيح �بن حبان )928))، �شحيح �جلامع )75))) 
عن �أبي هريرة. 

2- �شحيح: �شحيح �لن�شائي ))57) و�للفظ له، �شحيح �لرتمذي )3579)، �شحيح �أبي د�ود )277))، �شحيح �لرتغيب )628) ، �شحيح 
�جلامع )73))) عن عمرو بن عب�شة.

العمل

من اليوم:

�س يل �شجدة يف �شالة نافلة كل يوم �أُطيل فيها �ل�شجود لأدعو �هلل  من �ليوم .. قررت �أن �أُخ�شِّ
بحاجات �لدنيا و�لآخرة و�أ�شت�شعر قربه �شبحانه ومعيته. 

من �ليوم.. قررت �أن �أُكرث من �لدعاء ل �شيما يف جوف �لليل �لآخر.
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ن�ضو�س خُمتلٌف يف فهمها 

ُ �إِينِّ  ُ ِميَثاَق َبِني �إِ�ْشَر�ِئيَل َوَبَعْثَنا ِمْنُهُم �ْثَنْي َع�َشَر َنِقيًبا َوَقاَل �هللَّ قوله تعاىل: {َوَلَقْد �أََخَذ �هللَّ
ا  َ َقْر�شً ُتُم �هللَّ وُهْم َو�أَْقَر�شْ ْرمُتُ َكاَة َو�آَمنُتم ِبُر�ُشِلي َوَعزَّ اَلَة َو�آَتْيُتُم �لزَّ َمَعُكْم َلِئْن �أََقْمُتُم �ل�شَّ

ِتَها �ْلأَْنَهاُر} )�ملائدة 2)). ِري ِمن حَتْ اٍت جَتْ ُكْم َجنَّ َئاِتُكْم َوَلأُْدِخَلنَّ َرنَّ َعنُكْم �َشيِّ أَُكفِّ َح�َشًنا لَّ

هل معية �هلل يف قوله )�إين معكم) مرتبطة بالأعمال �ل�شاحلة و�لفر�ئ�س �ملذكورة يف �لآية 
من �إقامة �ل�شالة و�إيتاء �لزكاة و�لإميان بالر�شل ون�شرتهم و�ل�شدقة؟؟

�ختلف �ملف�شرون يف فهم هذه �لآية من جو�نب عدة:

• �ختلفو� يف قوله )وبعثنا) على معنَينْي: ))) �إر�شال �لنُّقباء )�مل�شرفون) من بني �إ�شر�ئيل 	
�ملقد�س  لبيت  �إر�شالهم   (2( وهارون.  ملو�شى  عونًا  �أعمالهم  وير�شدو�  لي�شبطو�  بينهم 
حيث �لقوم �جلبارون، ليتح�ّش�شو� �أمرهم وياأتو� ملو�شى باأنبائهم يف ق�شة طويلة ذكرها 

�أكرث �ملف�شرين.

• ثم �ختلفو� يف قوله )وقال �هلل) ملن كان على قوَلنْي: ))) قاله �هلل لبني �إ�شر�ئيل. )2) 	
قاله �هلل للنُّقباء.

• �شون 	 ثم �ختلفو� يف قوله )�إين معكم) على قوَلنْي: ))) معيَّة عامة، �أي �أيها �لنقباء �ملفتِّ
�إ�شر�ئيل  بني  بني  لكم  بعثي  يف  وتنقيبكم  �أقو�لكم  و�أرى  �أ�شمع  عليكم  مطلع  معكم  �إين 
�لأر�س  دخولكم  عند  معكم  �إين  �لنقباء  �أيها  �أي  خا�شة،  معيَّة   (2( فيهم.  �هلل  فاتقو� 

�ملقد�شة لتاأتو� بالأنباء �أحميكم و�أحفظكم.

• و�ختلفو� يف تخ�شي�شها على قولني: ))) �أنها خا�شة ببني �إ�شر�ئيل �أو �لنقباء يف ذ�ك 	
�لزمن، وهي كقوله تعاىل ملو�شى وهارون )�إنني معكما �أ�شمع و�أرى) وللنبي و�أبي بكر )ل 

حتزن �إن �هلل معنا). )2) عامة، فمن جاء بهذه �لفر�ئ�س فهو يف معية �هلل.

• قبله. 	 مبا  له  دخل  ل  ��شتئناف   ((( قوَلني:  على   (... �أقمتم  )لئن  قوله  يف  �ختلفو�  ثم 
�إليهم )�إىل �جلبارين) فحدثوين  و�لتقدير: �شريو�  �ملعية،  قبله من  �أنه متعلق مبا   (2(
حديثهم و�أَْمَرهم ول تخافو� �إن �هلل معكم ما �أقمتم �ل�شالة و�آتيتم �لزكاة و�آمنتم بر�شلي 
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وعّزرمتوهم و�أقر�شتم �هلل قر�شا ح�شًنا. 

ح �ل�شتدلل بالآية على �ملعية �خلا�شة، ولذ� مل �أ�شتدل بها يف  و�خلال�صة: مل يرتجَّ
�لف�شل مع ما يف جو�ز معناها من معيته �شبحانه لهم، فاإذ� كان �هلل مع َمْن ُيكرث من �لنو�فل 

فيحبه ويكون يف معيته، �أفال يكون مع َمن جاء بالفر�ئ�س.. و�هلل �أعلم.

�آدم، ��شتطعمُتك فلم ُتطعْمني. قال: يا ربِّ وكيف  �بَن  "يا  قوله تعاىل يف �حلديث �لقد�شي: 
�أُطِعُمك و�أنت ربُّ �لعاملني؟ قال: �أما علمَت �أنَّه ��شتطعمك عبدي فالٌن فلم ُتطِعْمه؟ �أما علمَت 
�آدَم، ��شت�شقيُتك فلم َت�شِقني؟ قال: يا ربِّ كيف  �أنَّك لو �أطعمَته لوجدَت ذلك عندي؟ يا �بَن 
�أ�شِقيك و�أنت ربُّ �لعاملني؟ قال: ��شت�شقاك عبدي فالٌن فلم َت�شِقه. �أما �إنَّك لو �شَقْيَته وجدَت 

ذلك عندي؟ "  )))

هذ� �حلديث تكملة للحديث �لو�رد يف �لنقطة �لعا�شرة و�شبب عدم �لإحتجاج به �أن �هلل تعاىل 
�لإطعام  يف  �أما    .. جلّي  و��شح  فيها  �ملعية  ومعنى  عنده)  )وجدتني  �ملري�س  عيادة  يف  قال 
خرً� لك عندي، �حل�شنة بع�شر  و�ل�شقاية فقال )وجدَت ذلك عندي) و�ملعنى وجدَت �لثو�ب ُمدَّ
 َ �أمثالها �إىل �شبعمائة �شعف �إىل �أ�شعاف كثرية، وهي كقوله تعاىل {َمْن َذ� �لَِّذي ُيْقِر�ُس �هللَّ

َقْر�شًا َح�َشنًا} .. و�هلل �أعلم.

)- �شحيح:  �شحيح م�شلم )2569)، �شحيح �بن حبان )944)، �شحيح �جلامع )6)9)) عن �أبي هريرة.
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3

4

5

6

الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

ة �لله( ملخ�ص ف�صل:)ف�صل )كيف تكون يف معّيَ

َ َمَع  َ َو�ْعَلُمو� �أَنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ قال �هلل تعاىل: {َو�تَّ
�مْلُتَِّقنَي} )�لبقرة 94)). �ملتقون

�لَِّذيَن ُهم  َقو� وَّ ِذيَن �تَّ َ َمَع �لَّ قال �هلل تعاىل: {�إِنَّ �هللَّ
�ِشُنوَن} )�لنحل 28)). ْ حمُّ �ملح�شنون

اِبِريَن} )�لأنفال 66). ُ َمَع �ل�شَّ قال �هلل تعاىل:{َو�هللَّ

اِبِريَن} )�لبقرة  َ َمَع �ل�شَّ قال �هلل تعاىل: {�إِنَّ �هللَّ
.((53

�ل�شابرون

ْلِم َو�أَنُتُم  قال �هلل تعاىل: {َفاَل َتِهُنو� َوَتْدُعو� �إِىَل �ل�شَّ
ُكْم �أَْعَماَلُكْم} )حممد  ُ َمَعُكْم َوَلن َيرِتَ �ْلأَْعَلْوَن َو�هللَّ

.(35

َ َمَع �مْلُوؤِْمِننَي} )�لأنفال 9)). وقال تعاىل: {َو�أَنَّ �هللَّ

�ملجاهدون يف �شبيل 
�هلل من �ملوؤمنني

قال �لنبي J: "يقول �هلُل تعاىَل: �أنا عنَد ظنِّ عبدي 
بي، و�أنا معه �إذ� ذَكَريِن، فاإن َذَكَريِن يف نف�ِشه ذكرُته 
يف نف�شي، و�إن ذَكَريِن يف مالأٍ ذكرُته يف مالأٍ خرٍي منهم"

ذكر �هلل

ب �إيلَّ عبدي  قال �لنبي J: يقول �هلل تعاىل: "وما تقرَّ
ا �فرت�شُت عليه، وما يز�ُل عبدي  ب�شيٍء �أحبَّ �إيلَّ ممَّ
ه، فاإذ� �أحببُته: كنُت  و�فِل حتَّى �أُحبَّ ُب �إيلَّ بالنَّ يتقرَّ
ُر به، ويَده  �شمَعه �لَّذي ي�شَمُع به، وب�شَره �لَّذي ُيب�شِ
�لَّتي يبِط�ُس بها، وِرجَله �لَّتي مي�شي بها، و�إن �شاألني 

ه، ولئن ��شتعاذين لأُعيذنَّه" لأُعطينَّ

�لذين ُيحبُّهم �هلل

2

1
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الدليل ال�ضحيح من الكتاب اأو ال�ضنةالعمل

قال �لنبي J: "�إنَّ �هلَل مع �لقا�شي ما مل َيُجْر، فاإذ� 
َجاَر تخلَّى عنه ولِزَمه �ل�شيطاُن"

�لقا�شي �لعادل

ٍد  َة حممَّ تي )�أو قاَل: �أمَّ َ ل يجمُع �أمَّ وقال J: " �إنَّ �هللَّ
ِ مَع �جلماعِة" J) عَلى �شاللٍة، ويُد �هللَّ جماعة �مل�شلمني

َي َدْيَنُه ما  �ِئِن حتى َيْق�شِ قال �لنبي J: "�إِنَّ �هلَل مع �لدَّ
مْل يكْن فيما يكرُهُه �هلُل"

ة  مقرت�س �ملال بنيَّ
�ل�شد�د

قال �لنبي J: "�إنَّ �هلَل عزَّ وجلَّ يقوُل يوَم �لقيامِة: يا 
�بَن �آدَم، مِر�شُت فلم تُعْدين. قال: يا ربِّ كيف �أعوُدك 

و�أنت ربُّ �لعاملني؟ قال: �أما علمَت �أنَّ عبدي فالًنا 
مِر�س فلم َتُعْده؟ �أما علمَت �أنَّك لو ُعْدَته لوجدَتني 

عنده؟"

�ملري�ُس، وَمْن يعود 
�ملري�َس

قال �لنبي J: "�حفظ �هلَل َيحفْظَك، �حفظ �هلَل جَتْدُه 
ْده �أمامك). جُتاَهَك " )ويف رو�ية: جَتِ �حفظ �هلل

ي َفاإِينِّ َقِريٌب  قال �هلل تعاىل: {َو�إَِذ� �َشاأََلَك ِعَباِدي َعنِّ
�ِع �إَِذ� َدَعاِن} )�لبقرة 86)). �أُِجيُب َدْعَوَة �لدَّ

ه وهو  وقال �لنبي J: " �أقرُب ما يكون �لعبُد من ربِّ
�شاجد، فاأكرثو� �لدعاء"

بُّ عزَّ وجلَّ مَن �لعبِد  وقال J: "�أقرُب ما َيكوُن �لرَّ
ن يذكُر  جوَف �للَّيِل �لآِخَر، فاإِن ��شتطعَت �أن َتكوَن مِمَّ

اعِة َفُكن"  َ عزَّ وجلَّ يف تلَك �ل�شَّ �هللَّ

�لدعاء، وخا�شة يف 
�ل�شجود، و�آخر �لليل

8

7





ربنا اآتنا يف الدنيا ح�سنة

كيف تنال الربكة

كيف تثبت يف الفنت

كيف تزيد من رزقك

كيف تطفيء غ�سب اهلل 
عليك 

كيف حتيا حياة طيبة 
وتتخل�ص من الهموم وال...

الباب الثالث

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

ق املَِلك
رز





الف�صل الأول

كيف تزيد من رزقك؟
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للعطاء اجلاري  وُيقاُل  وماأكل وم�سرب وم�سكن ومركب،  به" )1( من مال  ُينتفع  "ما  الرزق هو: 
اأحيانًا دنيوًيا كان اأم اأخروًيا، وللن�سيب تارًة، وملا ي�سل اإىل اجلوف ويتغذى به تارًة. 

الرزق اأو�سع بكثري من اأن ُيقيَّد باملال كما يظن اأكرث النا�س، فقد يكون وجاهة، وقد يكون طالقة، 
وقد يكون حكمة، وقد يكون مااًل، وقد يكون جمااًل، وقد يكون من�سبًا، وقد يكون علمًا اأو فهمًا... 

وعلى هذا فالرزق نوعان:

: كاملال واالأوالد والزوجة والعقارات واملن�سب والدرجة العلمية وال�سحة. رزٌق ح�سيٌّ ماديٌّ

: كالعلم والر�سا وال�سعادة وراحة البال واحلكمة وال�سمعة العطرة والذكاء.  رزٌق معنويٌّ

ما هو الرزق؟

اأنواع الرزق

اأ�سكال الرزق يف القراآن
وردت كلمة الرزق مب�ستقاتها 120 مرة يف القراآن، وقد ذكر اأهُل التف�سري اأّن "الرزق" يف 

القراآن على ع�سرة اأوجه:)2(

1

2

اأ�سمائه  من  الرزاق  وكذلك 
نوعان اأفعاله  من  والرزق 

ور�سوِله  عبِده  يد  على  رزٌق 
معروفان  ذان  اأي�سًا  نوعان 

واالإميان  العلم  القلوب  رزق 
االأبدان  لهذه  امُلَعدُّ  والرزق 

وربنا احلالل  الرزق  هو  هذا 
للمنان  والف�سل  رزاقه 

والثاني َسْوُق القوت لألعضاء في 
ِبِوزان �سوقه  املجاري  تلك 

ا َرَزْقَناُهم ُيْنِفُقْوَن} )البقرة 3(.الأّوُل العطاء. ومنه قوله تعاىل: {َوِمّ

ِذْي ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل} )البقرة 25(.والثاين الطعاُم. ومنه قوله تعاىل: {َقاُلوا َهَذا الَّ

1- ابن منظور – ل�سان العرب، )ج115/10(.
2- الوجوه والنظائر
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هل حتب اأن يزيد اهلل يف رزقك؟

هل حتب اأن يب�سط اهلل لك فيما رزقك؟

الفاكهة. ومنه قوله تعاىل: {َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا} )مرمي 37(.وال�ساد�ص

ِهْم ُيْرَزُقْوَن} )اآل عمران 169(.وال�سابع الثواب. ومنه قوله تعاىل: {َبْل اأَْحَياٌء ِعْنَد َربِّ

اأَْبَقى} )طه 131(.والثامن َك َخرْيٌ وَّ اجلّنة. ومنه قوله تعاىل: {َوِرْزُق َربِّ

ُبْوَن} )الواقعة 82(.والعا�سر ُكْم ُتَكذِّ َعُلْوَن ِرْزَقُكْم اأَنَّ ال�سكر. ومنه قوله تعاىل: {َوَتْ

الَغَداُء والَع�ساُء. ومنه قوله تعاىل: {َوَلُهْم ِرْزُقُهْم ِفْيَها ُبْكَرًة َوَع�ِسيًّا} والثالث
)مرمي 62(.

ِرْزٍق} والرابع ِمْن  َماِء  ال�سَّ ِمَن  اهلُل  اأَْنَزَل  {َوَما  تعاىل:  قوله  ومنه  املطُر. 
)اجلاثية 5(.

} واخلام�ص َوِك�ْسَوُتُهنَّ ِرْزُقُهّن  َله  امَلْوُلْوِد  {َوَعَلى  تعاىل:  قوله  ومنه  النفقة. 
)البقرة 233(.

ْن والتا�سع ا اأَْنَزَل اهلُل َلُكْم مِّ احلرث والأنعام. ومنه قوله تعاىل: {ُقْل اأََراأَْيُتْم مَّ
ْزٍق َفَجَعْلتم ِمْنه َحَراًما َوَحاَلاًل} )يون�س 59(. رِّ

للرزق  واإذا كان  ع عليك،  وو�سَّ رزقك  زاد اهلل يف  منها  اأي واحد  اإذا فعلت  اأبواب فهذه مفاتيحه:اثنا ع�سر عماًل 
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الإ�ستغفار 1

اإنه مفتاح الرزق االأول .. وفاحُت اأبواِب ن�سائمه على من جعل االإ�ستغفار له �ساحبًا 
الربح  اأقفال  من  وقفل  واخلري،  والتوفيق  للرزق  حجاب  الذنوب  اإن   .. ورفيقًا 
والربكة يف التجارة والرزق ال يفتحها اإال مفتاح االإ�ستغفار والتوبة .. واإن الرجل 
الدين  َد علٌي ر�سي اهلل عنه قاعدة يف  قعَّ .. وقد  يُبه  ُي�سِ بالذنب  الرزق  لُيحَرم 
متينة: "ما نزل بالء اإال بذنب، وما ُرفع اإال بتوبة" .. فمتى ما ا�ستغفر العبد فقد 
وُيرفع  املانع  يزول  وحينئٍذ  اآثارها،  تخلَّفْت  الذنوب  ُميْت  ومتى  الذنوب،  ما 
احلجاب، ويح�سل لالإن�سان الرزق والفرج من كل كرب ومن كل هّم، ويفتح اهلل 

له اأبواب الرزق.

وقال النبي J: " من لِزم اال�ستغفاَر جعل اهلُل له من كلِّ همٍّ فَرجًا ومن كلِّ �سيٍق 
خمَرجًا ورزقه من حيث ال يحت�ِسب"  )1(

1-    اختلف اأهل احلديث يف �سحة هذا احلديث لكنني اأحتج به لوجود �سواهد له من القراآن ومن الواقع ، اأورده االألباين يف �سعيف ابن 
ماجه )768(  و�سعيف الرتغيب )1002( و�سححه ال�سيخ اأحمد �ساكر يف م�سند اأحمد )56/4(، وغريهم .. وقال ال�سيخ ابن عثيمني 
ْعُكْم َمَتاعًا َح�َسنًا اإِىَل  تِّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا اإَِلْيِه مُيَ رحمه اهلل: " هذا احلديث �سعيف، ولكن معناه �سحيح؛ الأن اهلل تعاىل قال: {َواأَْن ا�ْسَتْغِفُروا َربَّ
َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا  ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا اإَِلْيِه ُيْر�ِسْل ال�سَّ َلُه}، وقال تعاىل على ل�سان هود: {َوَيا َقْوِم ا�ْسَتْغِفُروا َربَّ ٍل َف�سْ ِت ُكلَّ ِذي َف�سْ ى َوُيوؤْ اأََجٍل ُم�َسمًّ
ِرِمنَي} فاحلديث �سعيف ال�سند لكنه �سحيح املعنى " .. من "فتاوى نور على الدرب" )�سروح احلديث  ْوا ُمْ ِتُكْم َوال َتَتَولَّ ًة اإِىَل ُقوَّ َوَيِزْدُكْم ُقوَّ

واحلكم عليها(.

وملا كان للعباد على اهلل حق الرزق ..كان هلل على عباده حق الطاعة واجتناب الذنب.. 
اأردت  فاإن  املكتوب..  رزقه  وبني  بينه  ول  َتُ فاإنها  الذنوب،  كرثُة  العبد  قلَب  خالج   فاإن 

لرزقك ا�ستزادة .. فالزم االإ�ستغفار واجعله لل�سانك وقلبك عادة.

َعَلْيُكم  َماء  ال�سَّ ُيْر�ِسِل  ارًا *  َغفَّ َكاَن  ُه  اإِنَّ ُكْم  َربَّ ا�ْسَتْغِفُروا  قال اهلل تعاىل: { فُقْلُت 
)نوح  اأَْنَهارًا}  ُكْم  لَّ َوَيْجَعل  اٍت  َجنَّ ُكْم  لَّ َوَيْجَعل  َوَبِننَي  ِباأَْمَواٍل  ِدْدُكْم  َومُيْ  * ْدَرارًا  مِّ

 )12–10
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العمل

من اليوم:

من اليوم .. قررت اأن اأ�ستغفر اهلل كل يوم عقب كل �سالة وعقب كل ذنب. 

.J من اليوم.. قررت اأن اأ�ستغفر اهلل كل يوم 100 مرة كما كان يفعل ر�سول اهلل

م �سليمان عليه ال�سالم االإ�ستغفار قبل طلب امللك وهو من الرزق {َقاَل َرِبّ  وتاأمل كيف قدَّ
اْغِفْر ِل َوَهْب ِل ُمْلًكا} )�س 35(.



286

خطوات نحو املَلِك 

ك؟
زق

ن ر
د م

زي
ف ت

كي
ول

الأ
سل 

ف�
ال

تقوى اهلل  2

من وجد اهلل فاأي �سيء َفَقد؟!! ومن َفَقَد اهلل فاأي �سيء َوَجد؟؟!! اإنها التقوى عنوان 
االإميان ور�سالة االإ�سالم ونتيجة التوحيد .. اإن تقوى اهلل يف املعامالت املالية ويف 
غنى  اإىل  الفقر  ُتيل  وال�سهادة  الكالم  يف  ال�سدق  ويف  اجلن�سية،  ال�سهوة  �سد 

 .. والذل اإىل عزٍّ

له  J فقال  النبيَّ  فاأتى  اأ�سابه اجلهد،  اأَ�ْسَجع  االآية يف رجل من  نزلت هذه  لقد 
ه اهلل من اأيديهم  "، فرجع فوجد ابًنا له كان اأ�سريًا، قد فكَّ رِبْ ِق اهلَل َوا�سْ النبي: " اتَّ
عليه  يو�سف  ..  ويف ق�سة    )1( ورجع  اأعنـزًا  اأ�سروه  اأ�ساب من  باأن  واأغناه اهلل 
ال�سالم وما اآل اإليه االأمر من ال�سلطة واملن�سب بعد التقوى وال�سرب مثااًل حيًا دائمًا 
رِبْ َفاإِنَّ  ِق َوَي�سْ لكل نتائج التقوى يحكيه اهلل وُيْجِمُله كاأروع ما يكون يف قوله {وَمْن َيتَّ

يُع اأَْجَر امْلُْح�ِسِننَي} )يو�سف 88 – 90(. َ اَل ُي�سِ اهللَّ

رزق التقوى .. رزٌق مده�س!
1-    تف�سري الطربي لالآية 3 من �سورة الطالق.

َرجًا * َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَت�ِسُب}  َ َيْجَعْل َلُه خَمْ قال اهلل تعاىل: {َوَمْن َيتَِّق اهللَّ
)الطالق 3-2(.

من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أخاف �جلليل، و�أر�سى بالقليل، و�أعمل بالتنزيل، و�أ�ستعد 
ليوم �لرحيل، فهذ� هو �لتقوى.

من �ليوم .. قررت �أن �أكون حيث يحبني �هلل �أن �أكون، و�أجتنب حيث يبغ�ض �هلل �أن �أكون 
فيه. 

العمل
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التوكل على اهلل 3

..طرٌي  ال�سباحات  يف  ما  اأعجب 
ُفَتاَت  نافذٍة  �سرفة  من  ُيَلْمِلُم 
منه  ياأكل  �سغريك  بيد  كان  خبٍز 
ما  واأعجب  ُيْكِمْله..  ومل  فو�سعه 
فتاتًا  تمل  منلة  ال�سباحات..  يف 
رزقًا!  لها  فكان  �سهوًا  منك  �سقط 
همَّ  تمل  دابة  االأنعام  يف  اأراأيت 

الرزق؟! 

اأمام  وانح�سارنا  ت�ساوؤلنا  اأ�سد  ما 
بالطري  وكاأين  منلة!  حتى  اأو  طري 
ي�سرق مع اأنفا�س الفجر جائعًا يحلق 
عاليًا يف رحابة ال�سماء وهو يعلم اأن 
رزقه يف قعر االأر�س مكتوب عند رب 
ال�سماء .. فلم يدفعه علوه وارتفاعه 
وبعده عن مكان رزقه اأن يتكا�سل اأو 
يتباطاأ اأو ي�سيء الظن بربه وي�سخط 
.. بل حلَّق وطار، واإذا َبَرَق له رزقه 
يف مكان ما اأغار عليه.. تراه اتخذ 
اأح�سن  ربه  وعلى  االأ�سباب  عظيم 
التوكل .. فرجع ِبطانًا ..وفوق ذلك 

يحمل رزق اأهله!

رَي، تغدو  ِلِه، لرزَقكم كما يرزُق الطَّ لتم على اهلِل حقَّ تَوكُّ قال النبي J: "لو اأنَّكم تَوكَّ
ا، وتروُح بطاًنا")1(  ِخما�سً

1-    �سحيح: �سحيح ابن ماجه )3377 ( ، م�سند اأحمد )181/1 ( ، �سنن الرتمذي )2344 ( عن عمر بن اخلطاب.
  )تغدو خما�سًا(: اأي تخرج يف الغداة �سباحًا فارغة البطون جائعة .. )تروح ِبطانًا(: اأي ترجع متلئة البطون.
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من اليوم:

�إىل  تو�سلني  �لتي  �ملادية  �لأ�سباب  بكل  ذلك  مع  �آخذ  �أن  قررت  �ليوم..  من 
مر�دي وهديف..

من �ليوم .. قررت �أن �أتوكل على �هلل بقلبي كليَّة، و�أُفو�ض �هلل يف كل �ساأن من �سوؤوين. 
العمل

لقد علَّمنا الهدهد يف ق�سة �سليمان كيف تكون الدعوة اإىل اهلل واحلر�س على التوحيد، 
ٍة  وها هو الطري مددًا يعلمنا كيف يكون التوكل على اهلل .. ف�سبحان اهلل {َوَما ِمن َداَبّ

يِف ااْلأَْر�ِس َواَل َطاِئٍر َيِطرُي ِبَجَناَحْيِه اإِاَلّ اأَُمٌ اأَْمَثاُلُكم} )االأنعام 38(.

ِ َخالقي َتوكْلُت يف ِرْزقي َعَلى اهللَّ
رازقي �سك  ال  اهلَل  اأنَّ  واأيقنُت 
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املتابعة بني احلج والعمرة 4

عذوبة  من  ن�سرة  كواحة  تارة  فتجدها  ربها،  اإىل  م�سريها  يف  تتقلب  االأرواح  اإن 
اء.. وبني  اء .. وتدها اأخرى ُمْقِفَرًة معتمة من وح�سة البعد �سمَّ القرب لربها غنَّ
ندية  ربانية  نفحات   .. نفحات  النف�َس  وواحتها.. ُتيي  الروح  التقلب يف �سحراء 
.. تثُّ  كاأية نفحة  لي�ست  العتيق  البيت  اأن نفحة  الربية.. غري  ..تقربها من رب 
خطاك م�سرعة ِلُلْقياها ..فينده�س منك الب�سر.. وتتزلزل  يف روحك كل ال�سور.. 

اإنها الكعبة!

نا هاجر  ًا اأو معتمرًا ..فاأب�سر رزقًا .. اأما راأيت كيف جاءتها اأُمُّ يًا ..حاجَّ اأتيَتها ملبِّ
الرزق؟  ينابيع  لها  فتفجرت  قوتًا   لل�سغري  متلك  ال  �سحيحة  �سحراء  يف  وحيدًة 
اذهب اإليها وال ت�ْسُك اإىل ربك �سحَّ الرزق بل ا�ْسُك �سحَّ نف�سك التي منعتك الرزق.. 
اأمر ماألوف .. {ِلَي�ْسُهدوا َمناِفَع  فاإن املكان بربكاته معروف.. وجزل العطاء فيه 

َلُهْم} )احلج 28(.

نوَب كما ينفي  قال النبي J: "تاِبعوا بني احلجِّ والُعمرَة فاإنَّهما َينفيان الفقَر والذُّ
ِة" )1( هِب والف�سَّ الِكرُي خبَث احَلديِد والذَّ

1-    �سحيح: الرتغيب والرتهيب )182/2( ، �سنن الرتمذي )810( ، م�سند اأحمد )244/5( عن عبداهلل بن م�سعود.

من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أحج مع �لإ�ستطاعة مرة �أُ�سقط بها �لفري�سة، و�أن �أحج 
�لنافلة كل 5 �أعو�م �إن ��ستطعت.

من �ليوم .. قررت �أن �أعتمر كل عام مرة، �أزور فيه بيت �هلل. 
العمل
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�سلة الرحم 5

مكثْت   .. وال�ساعات  املكث  طول  عليها  وتواىل  الظلمات..  النطفة  على  تعالْت  ملا 
ذاك  فاأ�سحى  باأمه..  مت�ساًل  مكثه  اأطالت  ظلمة  بال�سغري  واأحاط  ها  م�ستقرِّ يف 
املكان له عني الرحمة .. فا�ستقَّ اهلل من ا�سمه لها ا�سمًا ف�سّماها َرِحمًا.. واأ�سبح 
ذوو القربى من ت�ساركوا بتلك االأرحام مت�سلني.. وكان فر�سًا على العبد الأرحامه 

و�ساًل، وُكتب عليه اإن قطعها عذابًا عداًل.

ْل َرِحَمُه "  )1( قال النبي J: "َمن اأحبَّ اأن ُيْب�َسَط َله يف رزِقه وُين�َساأَ َله يف اأَثِره فلَي�سِ

1-    �سحيح:  �سحيح البخاري )5986( ، �سحيح م�سلم )2557( �سحيح اأبي داود )1693( ، �سحيح اجلامع )5956( عن اأن�س بن مالك.
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من اليوم:

�أو �سهرياً للإت�سال على رحمي  �أ�سبوعياً  �أ�سع برناجماً  �أن  من �ليوم.. قررت 
�لأبعد كالعمات و�خلالت.

من �ليوم .. قررت �أن �أ�سل من بيني وبينه �سحناء من رحمي، و�أعيد �لعلقات معه و�إن 
قطعني وجفاين. 

العمل

يقول ابن تيمية رحمه اهلل:
الرزق نوعان:  اأحدهما: ما علمه اهلل اأنه يرزقه فهذا ال يتغري .. والثاين: ما كَتَبه واأَْعَلَم به 
املالئكة فهذا يزيد وينق�س بح�سب االأ�سباب، فاإن اهلل ياأمر املالئكة اأن تكتب للعبد رزقًا، 
واإن و�سل َرِحَمه زاده اهلل على ذلك، وكذلك ُعْمُر داود زاد �ستني �سنة فجعله اهلل مائة بعد 
اأن كان اأربعني، ومن هذا الباب قول عمر: "اللهم اإن كنَت كتبتني �سقيًا فامني واكتبني 
عليه  نوح  ل�سان  على  تعاىل  قوله  الباب  ومن هذا  وتثبت"،  ت�ساء  ما  فاإنك متحو  �سعيدًا 
ى})نوح 4( و�سواهده كثرية ..  �َسمًّ ْرُكْم اإِىَل اأََجٍل مُّ ن ُذُنوِبُكْم َوُيوؤَخِّ ال�سالم: {َيْغِفْر َلُكم مِّ
ره اهلل وكتبه، فاإن كان قد تقدم باأنه  واالأ�سباب التي يح�سل بها الرزق هي من جملة ما قدَّ
يرزق العبد ب�سعيه واكت�سابه األهَمه ال�سعي واالإكت�ساب، وذلك الذي قدره له باالإكت�ساب ال 

ِثِه ياأتيه به بغري اكت�ساب" )1(  ره له بغري اكت�ساب كموت ُمَورِّ يح�سل بدونه، وما قدَّ

1-    مموع الفتاوى ج/8.
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الإنفاق يف �سبيل اهلل  6

ال يزول عجبي من قول النبي J لبالل: "اأنِفْق يا بالل وال تْخ�َس من ذي العر�س 
اإقالاًل" )1( ..  ُترى قالها احلبيب ملن؟! هل قالها ل�سيد ذي ح�سب خمتار اأو تاجر ذي 
مال مدرار؟! لقد قالها لعبد حب�سي كان ملوكًا لرجل من قري�س، ذلك ال�سحابي 
مل يكن له تارة ُتغنيه اأو عظيم مال ُيوؤويه، وال اأر�سدة اأو ديون ينتظرها من �سكان 
املدينة .. ومع ذلك يدفعه احلبيب اإىل االإنفاق دفعًا، حبًا له واإ�سفاقًا .. فهو يريد 
لبالل اأن ينال الربكة .. الأنه يعلم علَم يقني اأنه {َوَما اأَْنَفْقُتْم ِمْن �َسْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه 
َهاِر  اِزِقنَي } )�سباأ 39(، ويعلم اأن {اَلِّذيَن ُينِفُقوَن اأَْمَواَلُهم ِبالَلّْيِل َوالَنّ َوُهَو َخرْيُ الرَّ
ِهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن} )البقرة  ا َوَعاَلِنَيًة َفَلُهْم اأَْجُرُهْم ِعنَد َرِبّ �ِسًرّ
فال   .. االإنفاق  على  العباد  لباقي  حثًا  لبالل  احلبيب  تخ�سي�س  يف  وكاأن   ،)274

عجب من غنٍي ُينفق، بل كل العجب من فقري جواد ُيْغِدق!

1- �سحيح: �سحيح الرتغيب )921( ، �سحيح اجلامع )1512( عن بالل واأبي هريرة.

اِزِقنَي} )�سباأ 34(. قال اهلل تعاىل: {َوَما اأَْنَفْقُتْم ِمْن �َسْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخرْيُ الرَّ

وقال النبي J: "ما من يوٍم ي�سبُح العباُد فيه اإال مَلكان ينزالن، فيقول اأحُدهما: 
�سكًا َتَلَفًا"  )1( اللهم اأَْعِط ُمنفًقا َخَلَفًا، ويقول االآخُر: اللهم اأعِط ُمْ

اأحمد  م�سند   ،  )3167( الرتغيب  �سحيح   ،  )5797( اجلامع  �سحيح   ،  )1010( م�سلم  �سحيح   ،  )1442( البخاري  �سحيح  �سحيح:   -1
)197/15( عن اأبي هريرة واأبي الدرداء.

لقد اأتى اأبو بكر مباله كله ينفقه يوم الع�سرة يف �سبيل اهلل .. واأتى الفاروق بن�سف ماله 
ز عثمان جي�س الع�سرة وحفر بئرًا للم�سلمني .. وال يزال ال�ساحلون ُينفقون  ينفقه .. وجهَّ
اإال غنًى  بل ما زادهم ذلك  افتقر من ذلك؟!  ال واهلل  اأحدًا منهم  راأيتم  وُينفقون فهل 
وبركة .. ذلك وعد اهلل {َوَما اأَْنَفْقُتْم ِمْن �َسْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه} .. فهنيئًا ملن اأدمن االإنفاق 

ل يف الرزق زيادة. �سعادة، وح�سَّ
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من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أقتطع من دخلي جزء�ً �أُنفقه يف �سبيل �هلل.

طباعة  �أو  بئر  حفر  �أو  م�سجد  بناء  يف  جمموعة  مع  �أ�سرتك  �أن  قررت   .. �ليوم  من 
م�ساحف، �أو كفالة يتيم. 

العمل

حدثني اأحد التجار الذين بنوا م�سجدًا، وكانت تكلفة ذلك امل�سجد مايقارب )2( مليون 
ريال، يقول: كنُت اأنظر اإىل امل�سجد وهو يرتفع كل يوم �سيئًا ف�سيئًا، حتى اإذا ما اكتمل بناوؤه 
وانتظم ِعقده، وُرِفع فيه االآذان الأول مرة مل اأمتالك نف�سي من البكاء من فرحتي ومن اأملي 

اأن يبني اهلل ل كما وعد ق�سرًا يف اجلنة.

ثم قال: واهلل الذي ال اإله اإال هو .. بعد �سبعة اأ�سهر فقط من بنائي للم�سجد، زاد �سايف 
اأرباح تارتي يف ذلك العام املبلَغ الذي اأنفقُته يف بناء امل�سجد، وهذه اأول مرة تدث ل 

يف تارتي.

اِزِقنَي})�سباأ 34( {َوَما اأَْنَفْقُتْم ِمْن �َسْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخرْيُ الرَّ

ق�سة
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التفرغ للعبادة  7

ْحُن  َطرِبْ َعَلْيَها اَل َن�ْساأَُلَك ِرْزًقا نَّ اَلِة َوا�سْ اإن يف قول اهلل تعاىل {َواأُْمْر اأَْهَلَك ِبال�سَّ
رَت ملاذا ذكر اهلل  .. هل تفكَّ ِللتَّْقَوى} )طه 132( ملعنى عجيب  َواْلَعاِقَبُة  َنْرُزُقَك 

الرزق بعد االأمر بال�سالة واال�سطبار عليها؟ وما دخل ال�سالة بالرزق؟

ه من وحل الدنيا وا�ستفاق.. واأقبل على الطاعة وكان �ساأنه  اإن من وعى اأنه راحل تنبَّ
فيها االإ�ستغراق.. الأنه يعلم اأن الغاية الربانية من اخللق والوجود هي اإقامة العبادة 
اإنه لو كان عند اأحدنا امتحان الأغلق عليه االأبواب واعتزل النا�س  للرب املعبود.. 
حل�سن االإ�ستعداد! فكيف مبن تيقن اأن الدنيا هي دار اختبار واأن االآخرة هي دار 
احل�ساب والقرار.. ال بد اأنه �سيعتزل ما ال ينفعه ويعتكف على ما ينفعه .. فيفّرغ 
القلب اإال من خالقه ومواله وما يعينه على ما ُيقيم به اأمور دنياه واأمته ومتمعه كٌل 

بح�سبه .. عندئذ �سيجد اأن اهلل قد كفاه همَّ الرزق.

ْزَق َواْعُبُدوُه َوا�ْسُكُروا َلُه} )العنكبوت 17(. ِ الرِّ قال اهلل تعاىل:{َفاْبَتُغوا ِعْنَد اهللَّ

ْغ لعبادتي اأمالأْ �سدَرك ِغًنى  ُ تعاىل يف احلديث القد�سي: "يا ابَن اآدَم تفرَّ يقوُل اهللَّ
واأ�سدَّ فقَرك، واإن مَل تفَعْل مالأُت �سدَرك �ُسغاًل ومل اأ�سدَّ َفقَرَك" )1(

1- �سحيح: �سحيح ابن ماجه )3331 ( ، م�سند اأحمد )284/16 ( ، عن اأبي هريرة.

وا عليها الباب قالت: "اللهم اإين اأعوذ بك من كل من جاء  كانت رابعة القي�سية اإذا دقُّ
ي�سغلني عن عبادتك ومن كل عار�س يعر�س بيني وبني ما اأتزود به للقائك" )1( 

1- ربيع االأبرار للزخم�سري )181/1(.
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من اليوم:

�أو �سيام، وقر�ءة قر�آن وذكٍر  �أن يكون يل نافلة من �سلة  �ليوم.. قررت  من 
وتفكر يف �آلِء �هلل.

من �ليوم .. قررت �أن �أُوؤدي ما عليَّ من �لفر�ئ�ض فل �أ�سيعها. 
العمل

ن م�ستقبلهم، فالأن  اإننا بذلك ال ننفي اأبدًا اأن يعمل املرء فيما ي�سد ُقْوته وقوت عياله ويوؤمِّ
يفعل ذلك خري له من اأن ميدَّ يده للنا�س، واملوؤمن القوي اأحب اإىل اهلل من املوؤمن ال�سعيف 
ْزِقِه َواإَِلْيِه النُّ�ُسوُر} )امللك  ويف كل خري .. قال اهلل تعاىل: {َفاْم�ُسوا يِف َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن رِّ
15( .. لكن اأن تهيمن الدنيا على اأحدنا فين�سى ماآله واآخرته ويفجاأه املوت فيدخل فيمن 

قال اهلل فيهم {اأَْلَهاُكُم الَتَّكاُثُر* َحَتّى ُزْرُتُ امْلََقاِبَر} فهذا هو اخل�سران بعينه. 

تنبيه
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�سكر اهلل تعاىل  8

لقد علَّق �سبحانه الزيادة بال�سكر، واملزيد منه ال نهاية له.. لقد �سّم ال�سكر يف حناياه 
اأركانًا ثالثة ميرُّ بها ال�ساكر لربه:

فاحمده وكن من ال�ساكرين، وكن من القلة القليلة التي ا�سطفاها اهلل ل�سكره يزْدك 
غري  االأكرثين  من  تكن  وال   .. ُكوُر}  ال�سَّ ِعَباِدَي  ِمْن  {َوَقِليٌل  واآالئه  نعمائه  من  اهلل 

ُهْم �َساِكِريَن}. ُد اأَْكرَثَ ال�ساكرين { َواَل َتِ

ُكْم} )اإبراهيم 7(. َن َربُُّكْم َلِئْن �َسَكْرُتْ اَلأَِزيَدنَّ قال اهلل تعاىل: {َواإِْذ َتاأَذَّ

ِزي َمْن �َسَكَر} )القمر 26(. وقال تعاىل: {ِنْعَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َكَذِلَك َنْ

ع اهلل عليه يف رزقه، ومن  قال ال�سوكاين يف فتح القدير: "فمن �سكر اهلل على ما رزقه و�سَّ
�سكر اهلل على ما اأقدره عليه من طاعته زاده من طاعته، ومن �سكره على ما اأنعم عليه به 

من ال�سحة زاده اهلل �سحة ونحو ذلك".

 { ْعَمٍة َفِمَن اهلّلِ ن ِنّ اإنه ي�سهد بقلبه اأن اهلل هو املُنعم واملتف�سل عليه ابتداًء: {َوَما ِبُكم ِمّ
)النحل 53(.

ا ِبِنْعَمِة  اإنه  يثني على اهلل بل�سانه وين�سب الف�سل له وحده ويترباأ من حوله وقوته: {َواأَمَّ
ْث} )ال�سحى 11(. َك َفَحدِّ َربِّ

اآَل  ي�ستعملها يف �سخط اهلل: {اْعَمُلوا  النعمة وي�سخرها يف طاعة اهلل وال  ي�ستعمل  اإنه 
َداُوَد �ُسْكًرا} )�سباأ 13(.
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العمل

من اليوم:

ر فيما اأنعم اهلل عليَّ من النعم فاأ�سكره واأحمده عليها بالقلب  من اليوم .. قررت اأن اأتفكَّ
والل�سان.  

من اليوم.. قررت اأن اأقول بعد كل �سالة: اهلل اأعني على ذكرك و�سكرك وح�سن عبادتك، 
اللهم ال تعلني من الغافلني.
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الإح�سان اإىل ال�سعفاء 9

كاأين بر�سول اهلل J يقول لالأمة هاهم اأولئك ال�سعفاء امل�ست�سعفون منكم، َمن تنظرون 
باأنهم  واإميانهم  الف�سل ب�سعفهم  َيْعلونكم يف  وانتقا�س، هاهم  ازدراء  اإليهم رمبا نظرة 

�سبٌب للن�سر و�سبٌب للرزق.
اإن االأب دائمًا ما مييل لل�سعيف من اأبنائه يف املجتمعات االإن�سانية، وحتى يف عامل احليوان، 
يعطف عليه وي�سّد حاجته ويحميه ويجعله يف كنفه الأنه �سعيف .. واإذا كان اخللق عيااًل 
على اهلل، فاإن له �سبحانه املثل االأعلى واالأ�سمى، فهو يعطف على ال�سعفاء من عباده الذين 
ال ي�ستطيعون حيلة وال يهتدون �سبياًل فين�سرهم ويرزق االأمة بهم.. وكم من بيٍت ا�سنَتّ 
ب�سنيعة االأقوياء فا�ستقوى على خادم اأو عامل جاء من اأقا�سي الدنيا يطلب الرزق، وظلمه 
يظن اأن رزق اخلادم بيده، وال يدري اأن رزقه هو مرهون باإح�سانه اىل ذاك اخلادم! اأال 
رحم اهلل الراحمني للخلق .. وو�ّسع عليهم اأرزاقهم برحمتهم ل�سعفائهم واإح�سانهم اإليهم.

ُتن�سروَن  "هل   :J فقال  دوِنِه،  من  على  ف�ساًل  لُه  اأنَّ  عنُه  اهلُل  َي  َر�سِ �سعٌد  راأى 
وُترزقون اإالَّ ب�سعفائكم"  )1(

عفاِئكم"  )2( رون ب�سُ عفائكم، فاإمنا ُترَزقون وُتن�سَ وقال النبي J: "ابغوين �سُ
1- �سحيح:  �سحيح البخاري )2896 ( ،  �سحيح اجلامع )7035 (  من حديث م�سعب بن �سعد و �سعد بن اأبي وقا�س

1- ح�سن �سحيح:  �سنن الرتمذي )1702 ( من حديث اأبي الدرداء

من اليوم:

عمال  على  و�ل�ساندوي�سات  �لباردة  �ملياه  بع�ض  �أُوزع  �أن  قررت  �ليوم..  من 
�لنظافة يف �حلي.

من �ليوم .. قررت �أن �أُح�سن �إىل �ل�سعفاء ممن �أُقابلهم من عمال �لنظافة �أو �ملغرتبني 
عن �أوطانهم �أو �لأيتام. 

العمل
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اللجوء اإىل اهلل عند الفاقة  10

العمل

من اليوم:

ع اإىل اهلل اأن ي�سدَّ  من اليوم .. قررت اأن األتجاأ اإىل اهلل يف كل فاقة ت�سيبني واأن اأت�سرَّ
حاجتي. 

من اليوم.. قررت اأن اآخذ باالأ�سباب املادية للخروج من اأية اأزمة مالية ويف الوقت نف�سه 
اأت�سرع اإىل اهلل.

ما اأحالها من كلمات وما اأجملها من تاأمالت تلك التي اأودعها ابن اجلوزي خواطره 
واإنزال  ال�سحاب  بت�سخري  رزقي  �َسْوق  ال�سانع يف  تدبري  ْحُت  تلمَّ "ملا  فيها:  يقول  التي 
املطر برفق.. والبذر دفنٌي تت االأر�س كاملوتى قد َعِفَن ينتظر نفخة من �سور احلياة.. 
رًا، واإذا انقطع عنه املاء مدَّ يد الطلب ي�ستعطي، واأمال راأ�سه  فاإذا اأ�سابته اهتز خ�سِ
خا�سعًا ولب�س ُحَلَل التغري، فهو متاج اإىل ما اأنا متاج اإليه من حرارة ال�سم�س وبرودة 
املاء ولطف الن�سيم وتربية االأر�س، ف�سبحان من اأراين كيف تربيتي يف االأ�سل .. فيا 
اأيتها النف�س التي قد اطلعت على بع�س حكمه.. قبيٌح بك واهلل االإقبال على غريه، ثم 
العجب كيف ُتْقِبلني على فقرٍي مثلك، يناديني ل�سان حاله: بي مثل ما بك، فارجعي اإىل 
ُمْلُك الدنيا  اإن عرفتيه، فاإن عرفانه  ب، ويا طوبى لك  االأ�سل االأول واطلبي من امل�سبِّ

واالآخرة" )1( 
1- �سيد اخلاطر �س )84( ط/ دار احلديث.

 ِ ا�ِس مل ُت�َسدَّ فاقُتُه، ومن اأنزَلها باهللَّ قال النبي J: "َمن اأ�ساَبتُه فاقٌة فاأنزَلها بالنَّ
ا مبوٍت عاِجٍل اأو غًنى عاِجٍل" )1(  ُ َله بالِغنى اإمَّ اأو�َسَك اهللَّ

1- �سحيح: �سحيح اأبي داود )1645( ، م�سند اأحمد )333/5( ، �سحيح اجلامع )6041( ، �سحيح الرتمذي )2326( ، �سحيح الرتغيب 
)838( عن عبداهلل بن م�سعود.
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الدعاء 11

اإن الدعاء تفاعٌل وتخاطٌب بني العبد وربه ي�سكو اإليه ما يجد، ويرفع حاجته فيه اإىل َمْن 
ُكُم اْدُعويِن اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم}  بيده خزائن ال�سماوات واالأر�س، َمْن قال يف كتابه {َوَقاَل َرُبّ
اتكم .. اأَ�ستِجْب لكم واأُْعِطكم م�ساألتكم ..  )غافر 60( .. اأَ�ستِجْب لكم واأُحقق لكم اأمنيَّ
اأَ�ستِجْب لكم واأِزْدكم يف اأرزاقكم .. كيف ال وهو الكرمي اجلواد الذي قال يف احلديث 
ف�ساألوين  واحد  �سعيد  على  وقفوا  كم  وجنَّ واإن�سكم  واآخركم  اأولكم  اأن  "لو  القد�سي: 
فاأعطيُت كل واحد منهم م�ساألته، ما نق�س ذلك يف ملكي �سيئًا" .. فقط ارفع يديك 

بيقني، و�سيعطيك الكرمي.

ِ J ملَعاٍذ: " اأَال اأُعلُِّمك دعاًء تدعو به لو كان عليك مثُل جبِل اأُُحٍد َدْيًنا  قاَل ر�سوُل اهللَّ
اه اهلُل عنك؟ قل يا معاُذ: " اللهمَّ مالَك امللِك ُتوؤتي امللَك َمن ت�ساُء، وتنزُع امللَك  الأدَّ
من ت�ساُء، وُتِعزُّ َمن ت�ساُء، وتِذلُّ َمن ت�ساُء، بيِدك اخلرُي اإنك على كلِّ �سيٍء قديٌر، 
رحمن الدنيا واالآخرِة ورحيمهما، تعطيهما من ت�ساُء، ومتنُع منهما من ت�ساُء، ارحْمني 

رحمًة ُتغنيني بها عن رحمِة َمن �سواك"  )1( 

1- ح�سن:  �سحيح الرتغيب )1821(، )498/3 ( ، الدر املنثور )498/3( عن اأن�س بن مالك.

وقال عليٌّ لرجل: اأاَل اأَُعلُِّمَك كلماٍت علَّمنيهنَّ ر�سوُل اهلِل J َلْو كان عليَك مثُل جبِل 
اُه اهلُل عنَك؟ ُقل: "اللهم اكفني بحاللك عن حرامك، واغنني بف�سلك  برٍي َدْيًنا اأدَّ �سَ

عمن �سواك"   )1( 
2- ح�سن:  �سحيح الرتمذي )3563( ، �سحيح الرتغيب )1820(  ، �سحيح اجلامع )2625( عن علي بن اأبي طالب.

وكان من دعائه J:"اللَُّهمَّ اإينِّ اأعوُذ ِبَك ِمَن الهمِّ واحَلَزِن، والَعجِز والك�َسِل، واجُلنِب 
جاِل" )1(   يِن، وَغلبِة الرِّ َلِع الدَّ والُبخِل، و�سَ

واأتاه رجٌل فقال: يا ر�سوَل اهلِل! كيف اأقول حنَي اأ�ساأُل ربي؟ قال: قل: اللهم اغِفْر ل 
وارحْمني وعاِفني وارُزْقني" )2( 

3- �سحيح:  �سحيح البخاري )6369 ( ، �سحيح اأبي داود )1541( ، �سحيح الن�سائي )5518( ، �سحيح الرتمذي )3484( عن اأن�س بن مالك.
4- �سحيح:  �سحيح م�سلم )2697( ، �سحيح ابن ماجه )3115( ، �سحيح الرتغيب )1561( عن اأبي مالك االأ�سجعي.
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العمل

من اليوم:

من اليوم .. قررت اأن اأدعو اهلل اأن يو�سع علّي يف رزقي. 

ْين والعجز والك�سل. من اليوم.. قررت اأن اأ�ستعيذ باهلل من الَدّ



302

خطوات نحو املَلِك 

ك؟
زق

ن ر
د م

زي
ف ت

كي
ول

الأ
سل 

ف�
ال

الأخذ بالأ�سباب وال�سعي يف طلب الرزق 12

اإن كل ما �سبق بيانه ُم�ساِعدات وُم�ساِرعات على طريق طلب الرزق مبا يحبه الرزاق 
�سبحانه .. غري اأن ذلك ال يلغي اأبدًا وال ينفي ال�سعي احلثيث يف طلب الرزق بالو�سائل 
الدنيوية امل�سروعة .. فالدرا�سة يف اجلامعة، والبحث عن وظيفة، والتجارة باأ�سكالها، 
وح�سور الدورات التخ�س�سية، وتعلم القوانني املادية، وتعلم فنون التجارة، وال�سعي يف 
اته .. كل ذلك مطلب رئي�س لتح�سيل  االأ�سواق، واإنفاق ال�سلع، وتعلم لغة الع�سر وتقنيَّ

الرزق ولزيادته، ولكل متهد ن�سيب. 

ْزِقِه  قال اهلل تعاىل: {ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم ااْلأَْر�َس َذُلواًل َفاْم�ُسوا يِف َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن رِّ
َواإَِلْيِه النُّ�ُسوُر} )امللك 15(.

  { ِ اهللَّ ِل  َف�سْ ِمْن  َواْبَتُغوا  االأْر�ِس  يِف  َفاْنَت�ِسُروا  الُة  ال�سَّ َيِت  ُق�سِ {َفاإَِذا  تعاىل:  وقال 
)اجلمعة 10(.

فيبيع،  فيحتِطب،  اجلبِل  اإىل  يغدو  ثم  حبَلُه،  اأحدكم  ياأُخَذ  "الأَْن   :J النبي  وقال 
ق، خرٌي لُه من اأن ي�ساأََل النا�َس، اأعَطْوه اأو منعوه" )1(  فياأُكل ويت�سدَّ

اأحمد  م�سند   ، الرتمذي )680(  ، �سحيح  الن�سائي )2588(  ، �سحيح  اجلامع )5040(  ، �سحيح  البخاري )1480(  1- �سحيح:  �سحيح 
)237/13( عن اأبي هريرة.
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من اليوم:

ق يف درا�ستي وتخ�س�سي واأجتهد يف عملي.  من اليوم .. قررت اأن اأتفوَّ

قويًا  موؤمنًا  اأكون  والثقافة حتى  والقراءة  بالدورات  نف�سي  ي  اأُقوِّ اأن  اليوم.. قررت  من 
حبيبًا اإىل اهلل.

�إننا بحاجة للنظرة الو�سطية ال�سحيحة يف م�ساألة الرزق .. وهي نظرة و�سٌط بني اأهل 
املاديَّات الذين يوؤمنون باأن ناحهم املال هو ب�سبب َفْهِمِهم وذكائهم وعالقاتهم فقط 
ا اأُوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي} )الق�س�س 78( .. وبني اأهل  َ لون املقولة القارونية {اإِمَنّ فهم مُيثِّ
للعبادة ودعائهم  باعتزالهم  واأنهم  ال�سماء مُتطر ذهبًا وف�سة  اأن  الذين يظنون  التواكل 
راآهم  الذين  النفر  كاأولئك  فهم  رازقهم،  فاإن اهلل  باالأ�سباب  اأخذ  لربهم فقط من غري 
اأنتم  بل  قال:  لون،  املتوكِّ نحن  قالوا:  اأنتم؟  "من  فقال:  النا�س،  على  عالة  قاعدين  عمر 
والو�سط بني هذا  ويتوكل على اهلل"..  االأر�س  ُيلقي حبَّه يف  املتوكل من  اإمنا  املتواكلون، 

ب االأ�سباب واإرجاع الف�سل له �سبحانه. وذاك هو االأخذ باالأ�سباب والتعلق مُب�سبِّ
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اأحاديث ل ت�سح 

• ْبُه فاقٌة اأبًدا"  �سعيف : �سعيف اجلامع 	 قوله J: "َمن قراأ �سورَة الواقعِة يف كلِّ ليلٍة، مل ُت�سِ
)5773( ، اجلامع ال�سغري )8942(.

• ْزَق يف خبايا االأْر�ِس"     ....  �سعيف: �سعيف اجلامع ) 905(.	 قوله J: "اطُلُبوا الرِّ

• ْزَق بالنكاِح"      ....  �سعيف: �سعيف اجلامع )1149(.	 قوله J: "التِم�ُسوا الرِّ
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�جلو�ب:	
اأجاب العلماء عن هذا االإ�سكال اأن للزيادة هنا معاين ثالثة:

الأول: اأن الزيادة يف العمر حقيقية.
الثاين: اأنها تعني الربكة وا�ستغالل العمر فيما ينفع والتوفيق للطاعات واالإناز. 

الثالث: اأنها تعني الذكر احل�سن بعد الوفاة.

J يف احلديث املتفق عليه:" من اأحبَّ اأن ُيب�َسط له يف رزقه وُين�ساأ له يف اأثره  يقول النبي 
فلي�سل رحمه"، كيف ي�ستقيم اأن اهلل يب�سط يف اآجالهم وقد كتب اآجال العباد يف اللوح املحفوظ 

قبل خلقهم {َفاإَِذا َجاء اأََجُلُهْم اَل َي�ْسَتاأِْخُروَن �َساَعًة َواَل َي�ْسَتْقِدُموَن} )االأعراف 34( ؟؟

�سوؤال للنقا�ص والتفكري

واإن  كذا  ْت  برَّ اإن  اأجلها  جعل  الن�سمة  يخلق  اأن  اأراد  اإذا  وجل  عز  اهلل  يكون  اأن  " يحتمل 
مل ترِبَّ كذا ملا هو دون ذلك، واإن كان منها الدعاء ردَّ عنها كذا، واإن مل يكن منها الدعاء 
نزل بها كذا، واإن عملت كذا ُحِرَمْت كذا، واإن مل تعمله ُرِزَقْت كذا، ويكون ذلك ما يثبت يف 

ال�سحيفة التي ال ُيزاد على ما فيها وال ُينق�س منه"  )1( 

1- بيان ُم�سِكل االآثار )7 / 202(.

قال الطحاوي رحمه اهلل:

J: "َمْن  َقْوِلِه  َمْعَنى   ُ َيَتَبنيَّ َوِبَهَذا   .. ٌد  ُمَقيَّ َواأََجٌل   ، ُ اهللَّ َيْعَلُمُه  ُمْطَلٌق  اأََجٌل  اأََجاَلِن:  " ااْلأََجُل 
َ اأََمَر امْلََلَك اأَْن َيْكُتَب َلُه  ْل َرِحَمُه"، َفاإِنَّ اهللَّ َثِرِه َفْلَي�سِ ُه اأَْن ُيْب�َسَط َلُه يِف ِرْزِقِه َوُيْن�َساأَ َلُه يِف اأَ �َسرَّ
َ َيْعَلُم َما  َل َرِحَمُه ِزْدُتُه َكَذا َوَكَذا"، َوامْلََلُك اَل َيْعَلُم اأََيْزَداُد اأَْم اَل؛ َلِكنَّ اهللَّ اأََجاًل َوَقاَل: "اإْن َو�سَ

ُر"   )1(  ُم َواَل َيَتاأَخَّ َي�ْسَتِقرُّ َعَلْيِه ااْلأَْمُر َفاإَِذا َجاَء َذِلَك اَل َيَتَقدَّ
1- مموع الفتاوى" )8 / 517(.

وقال ابن تيمية رحمه اهلل:

واأن ذلك ال ينايف ما  اأن االإميان يزيد وينق�س، وزيادته الطاعة ونق�سانه املع�سية،  "كما 
ينايف  ال  فهو  االأ�سباب  اإىل  بالنظر  وينق�س  يزيد  العمر  فكذلك  املحفوظ،  اللوح  يف  كتب 

ما ُكِتب يف اللوح اأي�سًا" )1( 
1- �سحيح االأدب املفرد )1 / 24(.

وقال الألباين رحمه اهلل:
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

ملخ�ص	ف�صل: ))كيف	تزيد	من	رزقك(

ارًا *  ُه َكاَن َغفَّ ُكْم اإِنَّ قال اهلل تعاىل: {فُقْلُت ا�ْسَتْغِفُروا َربَّ
ِدْدُكْم ِباأَْمَواٍل َوَبِننَي  ْدَرارًا * َومُيْ َماء َعَلْيُكم مِّ ُيْر�ِسِل ال�سَّ
ُكْم اأَْنَهارًا} )نوح 10–12(. اٍت َوَيْجَعل لَّ ُكْم َجنَّ َوَيْجَعل لَّ

 وقال النبي J: " من لِزم اال�ستغفاَر جعل اهلُل له من كلِّ 
همٍّ فَرجًا ومن كلِّ �سيٍق خمَرجًا ورزقه من حيث ال يحت�ِسب"

االإ�ستغفار

َرجًا *  َ َيْجَعْل َلُه خَمْ قال اهلل تعاىل: {َوَمْن َيتَِّق اهللَّ
َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَت�ِسُب} )الطالق 3(.

تقوى اهلل 

ِلِه،  لتم على اهلِل حقَّ تَوكُّ قال النبي J: "لو اأنَّكم تَوكَّ
ا، وتروُح ِبطاًنا" رَي، تغدو خما�سً لرزَقكم كما يرزُق الطَّ

التوكل على اهلل

قال النبي J: "تاِبعوا بني احلجِّ والُعمرَة فاإنَّهما َينفيان 
هِب  نوَب كما ينفي الِكرُي خبَث احَلديِد والذَّ الفقَر والذُّ

ِة" والف�سَّ

املتابعة بني احلج 
و العمرة

قال النبي J: "َمن اأحبَّ اأن ُيب�َسَط َله يف رزِقه، وُين�َساأَ 
ْل َرِحَمُه" َله يف اأَثِره، فلَي�سِ

�سلة الرحم

قال اهلل تعاىل: {َوَما اأَْنَفْقُتْم ِمْن �َسْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو 
اِزِقنَي} )�سباأ 34(. َخرْيُ الرَّ االإنفاق يف �سبيل اهلل 

ْزَق َواْعُبُدوُه  ِ الرِّ قال اهلل تعاىل: {َفاْبَتُغوا ِعْنَد اهللَّ
َوا�ْسُكُروا َلُه} )العنكبوت 17(.

ْغ  ويقوُل تعاىل يف احلديث القد�سي: "يا ابَن اآدَم تفرَّ
لعبادتي اأمالأْ �سدَرك ِغًنى واأ�سدَّ فقَرك، واإن مَل تفَعْل 

مالأُت �سدَرك �ُسغاًل ومل اأ�سدَّ َفقَرَك"

التفرغ للعبادة

6

5

4

3

2

1
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َن َربُُّكْم َلِئْن �َسَكْرُتْ  قال اهلل تعاىل: {َواإِْذ َتاأَذَّ
ُكْم} )اإبراهيم 7(. اَلأَِزيَدنَّ

ِزي َمْن �َسَكَر}  وقال تعاىل: {ِنْعَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َكَذِلَك َنْ
)القمر 26(.

�سكر اهلل تعاىل 

عفائكم، فاإمنا ُترزقون  قال النبي J: "ابغوين �سُ
عفاِئكم" وُتن�سرون ب�سُ

االإح�سان اإىل ال�سعفاء

ا�ِس مل  قال النبي J: "َمن اأ�ساَبتُه فاقٌة فاأنزَلها بالنَّ
ا  ُ َله بالِغنى اإمَّ ِ اأو�َسَك اهللَّ ُت�َسدَّ فاقُتُه، ومن اأنزَلها باهللَّ

مبوٍت عاِجٍل اأو غًنى عاِجٍل"
اللجوء اإىل اهلل عند 

الفاقة 

ِ J ملَعاٍذ: " اأاَل اأُعلُِّمك دعاًء تدعو به  قاَل ر�سوُل اهللَّ
اه اهلُل عنك؟ قل يا  لو كان عليك مثُل جبِل اأُُحٍد َدْيًنا الأدَّ
معاُذ: " اللهمَّ مالَك امللِك ُتوؤتي امللَك َمن ت�ساُء، وتنزُع 

امللَك من ت�ساُء، وُتِعزُّ َمن ت�ساُء، وتِذلُّ َمن ت�ساُء، بيِدك 
اخلرُي اإنك على كلِّ �سيٍء قديٌر، رحمن الدنيا واالآخرِة 
ورحيمهما، تعطيهما من ت�ساُء، ومتنُع منهما من ت�ساُء، 

ارحْمني رحمًة ُتغنيني بها عن رحمِة َمن �سواك"
قال النبي J: "اللهم اأكفني بحاللك عن حرامك 

واغنني بف�سلك عمن �سواك"

الدعاء

قال اهلل تعاىل: {ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم ااْلأَْر�َس َذُلواًل 
ْزِقِه َواإَِلْيِه النُّ�ُسوُر}. َفاْم�ُسوا يِف َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن رِّ

وقال النبي J: "الأَْن ياأُخَذ اأحدكم حبَلُه، ثم يغدو اإىل 
ق، خرٌي لُه من اأن  اجلبِل فيحتِطب، فيبيع، فياأُكل ويت�سدَّ

ي�ساأََل النا�َس، اأعَطْوه اأو منعوه"

االأخذ باالأ�سباب 
وال�سعي يف طلب 

الرزق
12

11

10

9

8





الف�صل الثاين

كيف تنال الربكة؟
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"ثبوت اخلري  على  اأُطلقْت  ثم  ودوامه،  مع كرثة اخلري  ال�سيء  والنماء يف  الزيادة  الربكة: هي 
كة".    )1(  االإلهي يف ال�سيء كثبوت املاء يف الرِبْ

1- تف�سري االألو�سي )ج 14 / �س 29(.

ته، واإذا حلَّْت يف كثرٍي نفع.. ولي�س  َعم .. اإذا حلَّْت يف قليل كرثَّ فهي جوامع اخلري والكرثة يف النِّ
اأودع فيه الربكة، فرمبا  اأن اهلل قد  اأو عددية يف ال�سيء لُيقال  اأن تكون زيادًة مادّية  بال�سرورة 

تكون �سيئًا غري ملمو�س يودعه اهلل يف القليل ويبارك فيه فينفع اأكرث من الكثري.

ما هي الربكة؟

�سور من الربكة

كة يف املال: زيادُته وكرثُته فالرَبَ

ويف الأ�سرة: ان�سجامها وتفاهمها

ويف الطعام: َوْفَرته وِطْيُبه.

ويف ال�سحة: متامها وكمالها

ويف العلم: االإحاطة واملعرفة وقوة الذاكرة والفهم واالإ�ستنباط

ويف الدار: َف�َساحتها و�سكينتها وهدووؤها

ويف الوقت: ات�ساعه وق�ساء احلوائج فيه

هم وح�سن اأخالقهم ويف العيال:كرثتهم وِبرُّ

ويف العمر: طوله وح�سن العمل فيه

رجالن دخُلهما ال�سهري واحد، لكن االأول قد بارك اهلل له يف ماله، فال يتعر�س الأعطال 
يف ال�سيارة وال يكون له كثري نفقات وم�ساريف، ولي�س عليه من الديون ما يطلبه الدائنون، 
وتده م�سرتيح البال، وفوق ذلك ي�ستطيع التوفري من دخله .. اأما االآخر فالعك�س حاله، 
ينق�سي  ال  حتى  والكهربائيات،  وال�سيارة  البيت  واأعطال  وامل�ساريف  النفقات  يف  كرثٌة 

ْين. ن�سف ال�سهر اإال وقد نَفَد دخله وبداأ باالإقرتا�س والَدّ

1

 ... هما  وبرِّ والديه  خدمة  على  يقوم  مبارك  االإبن  ذلك  لكن  وحيد،  ابن  لهما  زوجان 
ين بهما وال يقومون على خدمتهما. وزوجان اآخران ُرِزقا بخم�سة من الولد لي�سوا بارِّ

2
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عليه  نوح  عن  فقال  واملر�سلني،  االأنبياء  النا�س  من  فبارك  خلقه،  بع�س  يف  اهلل  بارك  لقد 
ا َوَبرَكاٍت َعَلْيَك} )هود 48(، وقال يف عي�سى عليه ال�سالم:  نَّ ال�سالم: {ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط ِب�َساَلٍم مِّ
ال�سالم {َوَباَرْكَنا  واإ�سحاق عليهما  اإبراهيم  ُكنُت} )مرمي 31(، ويف  َما  اأَْيَن  ُمَباَرًكا  {َوَجَعَلِني 
"اإن من ال�سجر ملا   :J اإِ�ْسَحاَق} )ال�سافات 113(، وبارك يف امل�سلم فقال النبي  َوَعَلى  َعَلْيِه 
بركته كربكة امل�سلم")1(  وهذه الربكة التي اأُ�سيفت للم�سلم هي بركة االإميان واالإ�سالم والتوحيد، 

وال�سجرة هي النخيل.

 ،)9 َباَرًكا} )ق  مُّ َماء  َماء  ال�سَّ ِمَن  ْلَنا  {َوَنزَّ تعاىل:  قال  املطر،  كماء  وبارك يف خملوقات 
َبة} )النــور 61(، ونوا�سي اخليل،  ِ ُمَباَرَكًة َطيِّ ْن ِعنِد اهللَّ ًة مِّ يَّ وتية ال�سالم، قال تعاىل: {َتِ
قال J: "الربكة يف نوا�سي اخليل" )2(   ، والغنم ومراب�سها، قال J الأم هاينء: "اتَّخذي غنًما 

فاإنَّ فيها بَرَكًة" )3(

الثالثة،  وامل�ساجد  وال�سام  املقد�س  وبيت  املنورة  واملدينة  كمكة  االأمكنة  بع�س  يف  وبارك 
بع�س  يف  وبارك  احلجة،  ذي  وع�سر  واجلمعة  القدر  وليلة  كرم�سان  االأزمنة  بع�س  يف  وبارك 

االأطعمة كالزيتون وماء زمزم والنخيل واللنب. )4(

1- �سحيح:  �سحيح البخاري )5444( واللفظ له ، �سحيح م�سلم )2811( ، م�سند اأحمد )181/9( ، �سحيح الرتمذي )2867( ، �سحيح اجلامع )2218( عن 
ابن عمر.

2- �سحيح:  �سحيح البخاري )2851( ، �سحيح م�سلم )1874( ، �سحيح الن�سائي )3573( عن اأن�س بن مالك.
3- �سحيح: �سحيح ابن ماجه )1879( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )40/2( عن اأم هاينء.

4- راجع النقطة التا�سعة والعا�سرة من هذا الف�سل.

هل حتب اأن تنال الربكة؟

هل حتب اأن يبارك اهلل لك يف مالك واأعمالك ورزقك؟

األ اأدلك على اأعمال جعل اهلل فيها الربكة، اإن فعلتها 
كنت مباركًا وح�سلت على الربكة يف حياتك؟

اإن  عماًل  ع�سر  اأحد 
منها  واحد  اأي  اأ�سبَت 
من  وافرًا  ًا  حظَّ ِنْلَت 

الربكة.

الوقت، فتجده موظفًا وداعية  اأحدهما لديه بركة يف  العمل نف�سه، لكن  رجالن لديهما 
فًا ولديه من االإنازات واالآثار و�سلة الرحم ما بارك اهلل له يف وقته فاأنزه..  وموؤلِّ
ال�ساعات  ويق�سي  الوقت  قلة  من  ر  يتذمَّ دائمًا  فتجده  الوقت،  يف  لديه  بركة  ال  واالآخر 

واالأيام من غري اإناز اآخر.

3
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الإميان والتقوى  1

العمل

من اليوم:

من اليوم .. قررت اأن اأتقي اهلل واأُراقبه يف اأقوال واأفعال. 

 J اأن يجعلني من عباده املتقني كما كان ر�سول اهلل  اأدعو اهلل  اأن  اليوم.. قررت  من 
يدعو يف قوله: "اللهم اآِت نف�سي تقواها".

..ما�سية يف كل  تتبدل  وال  تتغري  ال  ربانية  �سنة  َقْوا(..  َواتَّ )اآَمُنوا  الربكة  ُتنال  بهاتني 
ع�سر ويف كل قوم.

اإن �سرط العناية الربانية والربكة االإلهية �سالح القلب، وال ي�ستقيم قلب العبد اإال اإذا 
اًل  اإميانًا فيعود ُممَّ َفُهَما للقلب كالدم للج�سد ينب�س  اإمياٌن وتقوى ..  َوَقَر يف القلب 

بالتقوى.

َماِء  َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن ال�سَّ قال اهلل تعاىل: {َوَلْو اأَنَّ اأَْهَل اْلُقَرى اآَمُنوا َواتَّ
ا َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن} )االأعراف 96(. ُبوا َفاأََخْذَناُهْم مِبَ َوااْلأَْر�ِس َوَلِكْن َكذَّ

 يقول �ساحب الظالل رحمه اهلل: "اإن الربكاِت احلا�سلة مع االإ ميان والتقوى بركاٌت يف 
االأ �سياء، وبركاٌت يف النفو�س، وبركاٌت يف امل�ساعر، وبركاٌت يف طيبات احلياة .. بركاٌت 

ي واال نحال ل"    ي احلياة وترفعها يف اآن، ولي�ست مرد وفرة مع ال�سقوة والرتدِّ ُتَنمِّ

قيل الأحد ال�ساحلني: اإن االأ�سعار قد ارتفعت، قال: اأنزلوها بالتقوى.
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قراءة القراآن  2

العمل

من اليوم:

من اليوم .. قررت اأن اأنظر يف امل�سحف كل يوم واأن اأجعل ل ِورَدًا اأقراأه وال اأتخلف عنه 
مهما يكن.  

من اليوم.. قررت اأن اأتدبر القراآن وما فيه من الق�س�س والعظات والذكر لتح�سل ل 
الربكة.

حقًا  واأقول  عجائبه،  تنق�سي  ال  ما  الربكات  من  وكالمه  كتابه  اأودع  من  �سبحان 
عليك  �سيِحلُّ  ما  وانتظر  القراآن  ومع  بالقراآن  تعي�س  اأن  جّرب   .. )عجائبه(  و�سدقًا 
العافية، وبركات يف  الفهم، وبركات يف  الرزق، وبركات يف  من الربكات.. بركات يف 
بُته بنف�سي.. ولقد قراأُت  تي�سري االأمور، وبركات يف النف�س وراحتها .. اأقول هذا وقد جرَّ
وال�سكينة  الربكة  اأن  القراآن كيف  اأوالده  بع�س  اأو  الكثري من حفظ هو  و�سمعُت عن 
والطماأنينة قد حلَّْت على بيتهم، واأنه قد ُب�ِسَط له يف رزقه، وكان التوفيق ن�سيبهم يف 

التح�سيل الدرا�سي.
الربكة  راأيت  "لو  اهلل:  رحمه  ال�سعراوي  ال�سيخ  �سرحه  فيما  الربكة  معاين  يف  تاأمل 
التي فيه ف�ستجدها بركة ال تنتهي؛ فكل يوم يعطي القراآن عطاءه اجلديد وال تنق�سي 
عجائبه، ويقراأُه واحد فيفهم منه معنى، ويقراأُه اآخر فيفهم منه معنى جديدًا. وهذا 
معنى          هو  وهذا  الكثرية،  الفائدة  القليل  ال�سيء  يف  و�سع  حكيم،  قائله  اأن  على  دليل 
{ِكَتاٌب اأَنَزْلَناُه ُمَباَرٌك}؛ فكل كتاب له زمن مدود وع�سر مدود واأمة مدودة، اأما 
القراآن فهو ُيواِجه من يوم اأن اأنزله اهلل اإىل اأن تقوم ال�ساعة ق�سايا متجددة ي�سع لها 

حلواًل ".

َباَرٌك} )االأنبياء 50(. قال اهلل تعاىل: {َوَهَذا ِذْكٌر مُّ

وقال تعاىل: {َوَهَذا ِكَتاٌب اأَنَزْلَناُه ُمَباَرٌك} )االأنعام 155(.
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قراءة �سورة البقرة 3

العمل

من اليوم:

اأ�ستطع ففي كل �سهر  اأ�سبوع مرة فاإن مل  اأقراأ �سورة البقرة كل  اأن  من اليوم .. قررت 
مرة. 

من اليوم.. قررت اأن ُتتلى �سورة البقرة يف البيت من مذياع اأو م�سجل اأو قناة كل ثالثة 
اأيام مرة.

َفها اهلل  اأُنزلت، ووقَّ اآية  واآخَر  البقرة  اآية وخواتيَم  اأعظَم  الكر�سي  اآيَة  َحَوْت  اإن �سورًة 
 J عز وجل لتكون ثاين �سور القراآن ترتيبًا.. ال بدَّ اأن فيها من الربكة ما يجعل النبي
تاأمل يف مو�سوعات    .. القراآن مبارك -  – وكل  اأعاله  بالربكة يف احلديث  ها  يخ�سُّ
�سورة البقرة اأطوِل �سور القراآن، واأَِدْم تالوتها لتنال بوعد ر�سول اهلل J من الربكة 
ما ال يخطر لك ببال، بركة يف االإميان، وبركة يف الطاعة، وبركة يف العمر، وبركة يف 

االأوالد، ويف املال، ويف احلفظ، والعون والتاأييد والن�سر والتوفيق.

ْخَذها بركٌة، وترَكها ح�سرٌة، وال ي�ستطيُعها  قال النبي J: "اقَروؤوا �سورَة البقرِة فاإنَّ اأَ
َحرة( )1(  الَبَطَلُة"  )والبطلة: ال�َسّ

1- �سحيح:  �سحيح م�سلم )804( ، �سحيح اجلامع )1165( ، �سحيح ابن حبان )116( عن اأبي اأمامة الباهلي.
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ال�سدق يف البيع  4

العمل

من اليوم:

ى ال�سدق يف كل �سيء.. مواقفي . قول .. بيعي .. �سرائي.  من اليوم .. قررت اأن اأترَّ

من اليوم.. قررت اأن اأُبنيِّ للم�سرتي عيب ال�سلعة قبل اأن ي�سرتي حتى يبارك اهلل يف بيعي 
ومال.

كم من بيٍع لي�س له من الربكة حٌظ وال ن�سيب الأنه ُبِنَي على اأ�سا�س الغ�س واإخفاء العيب 
عن امل�سرتي .. ما اأجمَل اأن يكون ال�سدُق اأ�سا�سًا يف كل �سيء، ال �سيما اإن كان يف التعامل 
بني النا�س- وقبل ذلك يف التعامل مع رب النا�س- اإذن حُللَّْت اأكرث م�سكالت الع�سر .. 
فالربكة مُتَحُق بالكذب والغ�س وخداع النا�س واملكر والتدلي�س والتلبي�س، وُتنال بال�سدق 
والوفاء واالإح�سان وح�سن املعاملة وطيب الكالم .. كم من �سفقة ُعِقَدْت على الكذب 
فلم يبارك اهلل فيها ل�ساحبها .. وكم من عقود بني �سركات انتهت باملحاكم ال�سرعية 
اأ�سا�س ه�سِّ وموا�سفات غري حقيقية الأجل تقيق  �س على  اأُ�سِّ ُبنيانها  والقانونية الأنه 
لوا  الذين ح�سَّ �َسُلوا   .. الغ�س  ب�سبب  اأ�سعافها  �سرعان ما دفع �ساحبها  اأرباٍح وهمية 
عوها والتزامات مل يح�سبوا ح�سابها، قد  اأموااًل بالر�سوة كم عليهم من نفقات مل يتوقَّ

اأتاهم اهلل من حيث مل يحت�سبوا فلم يبارك لهم يف مالهم وما ك�سبوا.

َنا ُبوِرَك لهما يف بيِعهما،  َدَقا وَبيَّ َقا، فاإن �سَ عاِن باخِلياِر مامل يتفرَّ قال النبي J: "الَبيِّ
َقْت بركُة بيِعهما"  )1( َبا ُمِ واإن َكَتَما وَكذَّ

1- �سحيح:  �سحيح البخاري )2079( ، �سحيح م�سلم )1532( عن حديث حكيم بن حزام.
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�سهود �سالة العيد 5

العمل

من اليوم:

مبكرًا  اأنام  واأن  عام،  كل  العيدين  �سالة  ح�سور  على  اأُحافظ  اأن  قررت   .. اليوم  من 
الأ�ستيقظ للفجر ول�سالة العيد. 

َر اأهلي وعائلتي ل�سالة العيد �سواء يف امل�سجد اأم يف م�سلى  من اليوم.. قررت اأن اأُح�سِ
العيد.

اأنه جعل ختام مو�سم الطاعات لعباده عيدًا .. فركنان من  من نعمة �سبحانه وتعاىل 
اأركان اال�سالم اقرتنا بعيَدْين: رم�سان حيث عباٌد �سائمون قائمون جوعى متعبون ُحقَّ 

لهم العيد والفرح، واحلج حيث عباٌد �ُسْعٌث ُغرْبٌ ملبُّون طائفون ُحقَّ لهم العيد..

.. بركة يجدها  النفو�س بهجة وحبورًا  و�سرورًا كما متالأ  املكان فرحًا  هي بركة متالأ 
بها  يتو�سح  بركة  ال�سغار..  اأرواح   لها  وترتاق�ُس  الكبار  نفو�س  لها  فتطرب  اجلميع 
واالأ�سدقاء  االأهل  فيها  يتوا�سل  بركة  والبعيد..  القريب  وعّيد  اجلديد  لب�س  من  كل 
ال�سالح  بالزوج  الدعاء  فيها  يتكرر  بركة  وتتقارب..  النفو�س  فيه  وتطيب  واالأقارب 
والزوجة ال�ساحلة والنجاح والفالح يف الدينا واالآخرة والقبول والعفو والعمل ال�سالح 

والعمر املديد.

اأن َنخُرَج يوَم العيِد،  ُنوؤَمُر  "كنا  تقول اأم عطية ن�سيبة االأن�سارية ر�سي اهلل عنها: 
َن  ْ فُيَكربِّ النا�ِس،  خلَف  فيُكنَّ  احُليَّ�ُس،  َتخُرَج  حتى  ِخدِرها،  من  الِبكَر  ُنخِرَج  حتى 

بتكبرِيهم، وَيْدُعوَن بدعاِئهم، َيرجوَن بركَة ذلك اليوِم وُطهَرَته" )1( 

1- �سحيح: �سحيح البخاري )971( واللفظ له ، �سحيح م�سلم )883(، �سحيح اأبي داود )1138( عن اأم عطية ن�سيبة االأن�سارية.
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حور ال�سَّ 6

العمل

من اليوم:

واأن ال  نافلة  اأو  ال�سحور قبل كل يوم �سيام فر�س  اأتناول طعام  اأن  .. قررت  اليوم  من 
ط يف اأجره حتى لو كنت �سبعًا.  اأُفرِّ

حر قبل الفجر ما ا�ستطعت، فاإن مل  من اليوم.. قررت اأن اأتناول ال�سحور يف وقت ال�َسّ
اأ�ستطع ففي منت�سف الليل قبل النوم.

اإن لل�َسَحر �ِسْحرًا عجيبًا .. نفو�ٌس هادئٌة مطمئنة .. قلوٌب رقيقٌة دافئة .. م�ساعُر اإميانيٌة 
ب املغفرات وت�سكو اإىل بارئها امل�سيبات .. ما  متاأججة .. دموٌع هاطلٌة �سادقة .. ترتقَّ
اأجملها من حلظات هادئة يعي�سها اأولئك املُقِبلون على اهلل يف وقت قلَّ من يدقُّ عنده 
االأبواب .. اإن لل�َسَحر تاأثريًا عجيبًا يف جذب القلوب لتنك�سر على عتبات عالم الغيوب 
وغفار الذنوب، ال يوازيها يف التاأثري وقٌت �سائَر اليوم .. لذلك امتدح اهلل خا�سته من 

املوؤمنني بقوله {َوِبااْلأَ�ْسَحاِر ُهْم َي�ْسَتْغِفُروَن} )الذاريات 18(.

َحر اأثرًا اأعظَم ما لو تناولها املرء قبل ذلك..  اإن يف تناول وجبة ال�سحور يف وقت ال�سَّ
ن�سائم االإميان والدعاء و�سالة ركعتني يف  تتنف�س  اأن  اأن اهلل يريدك  لعل من احلكم 
وقت ال�سحر .. لعل اهلل يريد منك اأن ت�سعر بهدوء تلك الدقائق وال�ساعات االأخرية قبل 
ك فيها على االإ�ستيقاظ من نومك ومكابدة النعا�س لتتناول ما  �سُ الفجر ثالثني يومًا ُيَروِّ

يك وُيقيم �سلبك �سائر اليوم ولو بكاأ�س ماء اأو حليب اأو مترات معدودات. يقوِّ

حوِر بركًة"   )1( روا فاإن يف ال�سَّ قال النبي J: "ت�سحَّ

1- �سحيح:  �سحيح البخاري )1923( ، �سحيح م�سلم )1095( ، �سحيح الن�سائي )2150( ، �سحيح ابن ماجه )1382( ، �سحيح الرتمذي 
)708( عن اأن�س بن مالك.
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املحافظة على التبكري  7

اأركاُن احلياة.. وكاأن يف �سياح  الكون  وانتباهتها تهتزُّ يف �سحوة  ال�سم�س  اإ�سراقة  يف 
 .. تنف�س}  اإذا  {وال�سبح  الكون..  ج�سد  يف  لالأنفا�س  �َسَريانًا  احلمام  وهدل  الديك 
�َس ال�سبح، وكاأنه يناديك من نومك اأن اأ�ْسِرْق كما اأ�سَرَق الكون.. وال يبقيك �سباُتك  تنفَّ
جديد..  بِرزٍق   .. اأطلَّْت  قد  الكون  �سم�س  فاإن  اأ�ْسِرْق   .. الربانية  للعوامل  خمالفٍة  يف 
�ْس اأنت همة وعماًل.. واْجِن من بركات  �َس ال�سبُح فَتَنفَّ وعمل جديد.. ويوم جديد.. َتَنفَّ
نا عائ�سة من قوم ينامون ال�سبح  ال�سبح ما ق�َسم اهلل للعباد .. اأما �سمعَت تعجب اأُمِّ

كيف ُيرزقون؟! اأما �سمعت اأن ر�سول اهلل J كان اإذا بعث �سرية بعثها اأول النهار؟

تي يف ُبُكوِرها"  )1( قال النبي J: " الَّلهمَّ بارْك الأُمَّ

تغدو  رَي،  الطَّ يرزُق  كما  لرزَقكم  ِلِه  تَوكُّ حقَّ  اهلِل  على  لتم  تَوكَّ اأنَّكم  "لو   :J وقال 
ا، وتروُح ِبطاًنا" )2(  ِخما�سً

1- �سحيح: �سحيح ابن ماجه ) 1833( ، �سحيح اجلامع ) 2841 ( ، �سحيح اأبي داود ) 2606( ، �سحيح  الرتمذي ) 1212( ، �سحيح 
الرتغيب )1693( عن ابن عمر و�سخر بن وداعة..

2- �سحيح:  �سحيح ابن ماجه )3377( ، م�سند اأحمد )181/1( ، �سحيح اجلامع )5254( عن عمر بن اخلطاب.
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من اليوم:

م جدول ووقتي حتى اأ�ستيقظ مبكرًا واأُنز جزءًا من عملي  من اليوم .. قررت اأن اأُنظِّ
وبرامي مبكرًا.  

من اليوم.. قررت اأن اأُحافظ على �سالة الفجر جماعة يف امل�سجد فيبداأ منها يومي.

ْعبّي من بركة ال�سبح علمًا وافرًا جعل ذكره يف االآفاق، فلما قيل  لقد جنى االإمام ال�سِّ
له: من اأين لك هذا العلم كله؟ قال: "بنفي االإعتماد، وال�سري يف البالد، و�سرب ك�سرب 
اجلماد، وبكور كبكور الغراب""  )1( ، ولقد قراأت يف �ِسرَي كثري من الناجحني واالأثرياء، 

وكان اأكرثهم يبداأ يومه وعمله من ال�سباح الباكر فجرًا.

اظ" للذهبي )81/1(. 1- تذكرة احلفَّ
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اأخذ املال بطيب نف�ص 8

ه كل غني  من ال�سهوات االأر�سية التي تذب النا�س لالأر�س �سهوة املال.. اأَْجَمَع على حبِّ
امراأة ورجل طرير..كلهم على جمعه يحر�سون..  .. وكل  .. وكل كبري و�سغري  وفقري 
اأنكر اهلل على عباده هذا احلال..  مون، واإن افتقروا فهم يباأ�سون!! وما  وبوجوده يتنعَّ
لكنه جعل لتلك ال�سهوة نظامًا ال يخالطه اعتالل، وحثَّ على ك�سبه من �سنيع اليد .. 

ونهى عن طلبه و�سوؤاله العبد! 

ا اإن اأتى املال بغري اإ�سراف واإحلاح .. فهو مبارك مباح.. واإن اأتى بكرثة ترجٍّ واإ�سرار  اأمَّ
عزيزًا  يكون  اأن  املوؤمن  لنف�س  تربية  هذا  ويف  محقة..  املال  لربكة  �ستكون  فاإنها   ..
اأن تزهد مبا يف  النف�س  اأو تك�سره لغري اهلل حاجة.. وتوثيق يف  فًا ال تذله �سهوة  متعفِّ

اأيدي النا�س ..فاإن اأراد العبد بركًة يف املال فعليه اأال ياأخذه بذلة �سوؤال.

�ساأَلُته  �ساأَلُته فاأعطاين، ثم  J فاأعطاين، ثم  النبيَّ  �ساأَلُت  يقول حكيم بن حزام: 
َنف�ٍس  اأَخذه بِطيِب  ُحلَوٌة، فَمن  َرٌة  اإنَّ هذا املاَل َخ�سِ "يا َحكيُم،  فاأعطاين، ثم قال: 
ُبوِرك له فيه، وَمن اأَخذه باإ�سراِف َنف�ٍس مل ُيباَرْك له فيه)1(، وكان كالذي ياأُكُل وال 

فلى" )2(  َي�سَبُع، واليُد الُعليا خرٌي مَن اليِد ال�سُّ

1- )طيب نف�س(: اأي اأخذه ونف�سه را�سية به ولو كان قلياًل .. )اإ�سراف نف�س(: اأي اأخذه ب�َسَره وهو متطلع مت�سوق ملهوف اإليه، وقلبه معلَّق به.

2- �سحيح:  �سحيح البخاري )6441( ، �سحيح م�سلم )1035( ، �سحيح الن�سائي )2600( ، �سحيح ابن حبان )3402( عن حكيم بن حزام.
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من اليوم:

من اليوم .. قررت اأن يكون طلب املال يف يدي ال يف قلبي حتى ال اأتعلق به. 

من اليوم.. قررت اأن اأتعفف يف طلبه ومن احلالل فقط واأن اأُجمل يف ك�سبه.

يقول النووي يف �سرحه لهذا احلديث:
كان  واإن  عفاف  يف  ر  تي�سَّ والر�سا مبا  والقناعة  التعفُّف  على  احلث  احلديث  هذا  "ويف 
ونحوه  باإ�سراف  له  يح�سل  ما  بكرثة  االإن�سان  يغرّت  ال  واأن  الك�سب،  يف  واالإجمال  قلياًل، 

فاإنه ال ُيباَرك له فيه". )1( 

2- �سرح النووي على �سحيح م�سلم )1035(.
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اآداب الطعام و�ُسَنُنه 9

ب  ما مرَّ على الب�سرية من معلٍِّم خرٍي من ممد J، ما ترك خريًا اإال دلَّ عليه ورغَّ
ر منه.. حتى اللقمة جعل لنا امل�سطفى J فيها  فيه ..وما راأى �سرًا اإال بيَّنه وحذَّ
فجاء   .. كبريه  ويف  االأمر  ي�سري  والتاأدب يف  النظام  ة  اأمَّ اأننا  ذاك   .. و�سنة  هديًا 
الهدي يف اأكل الطعام من اجلنب وترك الو�سط.. وجاء الهدي بلعق االأ�سابع بعد 
االأكل، واأال نرتك اللقمة لل�سيطان، واأن من�سح االإناء .. وكل ذلك حتى ُندرك الربكة 

فاإن املرء ال يدري اأين ي�سع اهلل الربكة يف طعامه.

الرَبَكَة  فاإنَّ  و�سَطُه،  وَذروا  حافِتِه  من  فُخذوا  عاُم،  الطَّ َع  ُو�سِ "اإذا   :J النبي  قال 
تنزُل يف َو�سِطِه")1( )ويف رواية: فاإن الربكة تنزل من اأعالها(.

1-    �سحيح:  �سحيح الرتمذي )1805( ، �سحيح ابن ماجه )2668( ، �سحيح اجلامع )829( ، م�سند اأحمد )145/4( ، �سحيح اأبي داود 
)3772( عن ابن عبا�س.

اأحِدكم  ُلقمُة  �سقطْت  "اإذا  وقال:  الثالَث  اأ�سابَعه  لَعق  طعاًما  اأكل  اإذا   J وكان 
َن�ْسُلَت  اأن  واأَمَرنا  اأن�س:  لل�سيطاِن" .. يقول  يَدْعها  وْلياأُكْلها وال  فْلُيِمْط عنها االأذى 

َعَة )من�سح االإناء(، وقال: فاإنكم ال تدرون يف اأي طعاِمكم الربكة" )1( الَق�سْ

2-    �سحيح: �سحيح م�سلم )2034( ، �سحيح الرتمذي )1803( ، �سحيح اجلامع )601( ، �سحيح ابن حبان )5249( عن اأن�س بن مالك.
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وها	هنا	�صوؤ�ل: اإذا كانت الربكة تنزل يف الو�سط فلماذا ينهى النبي 
J عن االأكل من الو�سط؟

اأجاب اأهل العلم باأن الربكة تنزل يف الو�سط وتنت�سر يف بقيته.. فاإذا ا�ستاأثر اأحٌد 
بالو�سط فقد مق الربكة من بقية الطعام..

َوْجَه  اأن  الو�سط  من  االأ كل  عن  النهي  "َوْجُه  اهلل:  رحمه  العراقي  احلافظ  يقول 
الطعام اأف�سُله واأطيُبه، فاإذا ق�سده باالأ كل ا�ستاأثر به على رفقته، وهو ترُك اأدٍب 

و�سوُء ِع�ْسَرة "  )1(

1-    في�س القدير )45/5(.

من اليوم:

ي �هلل، و�آكل بيميني، و�آكل مما  من �ليوم.. قررت �أن �ألتزم �ل�سنة يف �لأكل فاأ�سمِّ
�أمامي.

من �ليوم .. قررت �إن ُو�سع �لطعام �أن �آكل من حافة �لطعام ل من و�سطه. 
العمل
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تناول الأطعمة والأ�سربة املباركة 10

اإ�سالمه �سهرًا كاماًل يف مكة  اأن يقول النبي الأبي ذر يوم مكث يف ق�سة  ال عجب 
لي�س له طعام وال �سراب اإال ماء زمزم حتى �َسِمَن منها، فقال له النبي J: "اإنها 

مباركة، اإنها طعام ُطْعم و�سفاء �ُسْقم".. 

زمزم  من  اإال  ي�سرب  وال  ياأكل  ال  اأ�سبوعًا  مكة  يف  مكث  اأنه  �سيوخي  اأحد  حدثني 
اأي  واأ�سحابه، فقد كانوا يت�سلَّعون منها   J النبي  ومل ي�سعر بجوع.. وهكذا فعل 
من  �سفاء  فهي  هذا  وفوق  اأ�سالعهم..  اإىل  وبركتها  اأثرها  ي�سل  حتى  ي�سربون 

االأمرا�س والق�س�س يف ذلك اأكرث بكثري من اأن ُتروى.. 

ماء زمزم: قال النبي J: "اإنها مباركٌة، اإنها طعاُم ُطْعٍم " )1( )وزاد يف رواية: 
و�سفاء �ُسْقم(. 

َباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة} )النــور 35(،  الزيتون والزيت: قال تعاىل: {ُيوَقُد ِمن �َسَجَرٍة مُّ
ُه ِمن �سَجرٍة مباَرَكٍة"  )2( ِهنوا ِبِه فاإنَّ يَت وادَّ وقال النبي J: "كلوا الزَّ

ُ لبًنا، فليقِل اللَّهمَّ باِرْك َلنا فيِه وِزدنا منُه،  اللنب: قال النبي J: "من �سقاُه اهللَّ
راِب اإالَّ اللَّنُب"  )3( عاِم وال�سَّ فاإينِّ ال اأعلُم ما يجزُئ مَن الطَّ

النخيل والتمر: قال النبي J: "اإن من ال�سجر ملا بركته كربكة امل�سلم، ثم قال: 
هي النخلة" )4(

1-    �سحيح: �سحيح م�سلم )2473( ، �سحيح اجلامع )2438( ، �سحيح ابن حبان )7133( عن اأبي ذر الغفاري.
2-    �سحيح:   �سحيح الرتمذي )1851( ، �سحيح ابن ماجه )2698( ، �سحيح اجلامع )4498( ، �سحيح الرتغيب )2126(  عن عمر بن 

اخلطاب.
3-    ح�سن:  �سحيح ابن ماجه )2699( ، �سحيح اأبي داود )3730( ، �سحيح الرتمذي )3455( عن عبداهلل بن عبا�س.

4-    �سحيح:  �سحيح البخاري )5444( واللفظ له ، �سحيح م�سلم )2811( ، م�سند اأحمد )181/9( ، �سحيح الرتمذي )2867( ، �سحيح 
اجلامع )2218( عن ابن عمر.

اأمورًا  اال�ست�سفاء مباء زمزم  اأنا وغريي من  " وقد جربت  القيم رحمه اهلل:  ابن  يقول 
عجيبة، وا�ست�سفيت به من عدة اأمرا�س فرباأت باإذن اهلل، و�ساهدُت من يتغذى به االأيام 

ذوات العدد قريبًا من ن�سف �سهر اأو اأكرث وال يجد جوعًا")1(، فهي للربكة عنوان.
3-    زاد املعاد )3 / 129(.
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وُقْل مثل ذلك يف اللنب والتمر وزيت الزيتون وما اأودع اهلل فيها من الربكة، فقد 
اأن لها العديد من الفوائد ال�سحية والعالجية .. وكذلك  اأثبتت االأبحاث العلمية 
احلبة ال�سوداء )1( والعجوة والع�سل التي ذكرها النبي J يف اأحاديث اأخرى، ففيها 
من الربكة وال�سفاء ما يطول عنه الكالم.. تناول ما باركه اهلل لتنعم بتلك الربكات.

3-    ُت�سمى احلبة ال�سوداء يف بع�س البلدان بحبة الربكة لربكتها واأثرها يف ال�سفاء.

من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أ�ست�سعر عند �أكلهم �أنها من �لأطعمة و�لأ�سربة �ملباركة 
و�أن يف تناولها بركة وخري�ً  من �هلل.

ر د�ئماً يف �لبيت ماء زمزم وع�سًل طبيعياً ومتر�ً ولبناً وزيت  من �ليوم .. قررت �أن �أُوفِّ
�لزيتون فاآكل منهم �أنا وعائلتي. 

العمل
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لزوم الأزمنة والأمكنة املباركة 11

م،  خ�سَّ اهلل بع�س االأزمنة واالأمكنة بالربكة كما تقدَّ
وجعل ملن الزمها اأو �سكن فيها اأو مرَّ بها بركة لي�ست 
يف غريها.. فقد بارك اهلل من االأمكنة مكة واملدينة 
وبيت املقد�س وما حوله وهي ال�سام، وخ�سَّ م�ساجدها 
الثالثة بالذكر والربكة، وجعل ملن �سلَّى فيها من االأجر 
اأ�سعاف ما يجده من �سلى فيما �سواها من امل�ساجد.

ويوم  القدر،  وليلة  رم�سان،  االأزمنة  من  اهلل  وبارك 
اجلمعة، والثلث االأخري من الليل، وع�سر ذي احلجة، 
فيجد فيها امل�سلم من الربكة واخلري واإجابة الدعاء 
والثواب واالأجر امل�ساعف والطماأنينة والقرب من اهلل 
.. وكل هذا من  االأزمنة  �سواها من  فيما  ما ال يجده 

م.   معنى الربكة الذي تقدَّ

َوُهًدى  ُمَباَرًكا  َة  ِبَبكَّ َللَِّذي  ا�ِس  ِللنَّ َع  ُو�سِ َبْيٍت  َل  اأَوَّ مكة والكعبة: قال تعاىل: {اإِنَّ 
ِلْلَعامَلِنَي} )اآل عمران 96(.

ْعَفي ما جعلته مبكة من  املدينة املنورة: قال النبي J: "اللهم اجعل باملدينة �سِ
الربكة" . )1(

ِفيَها  َباَرْكَنا  ِتي  الَّ ااْلأَْر�ِس  اإِىَل  َوُلوًطا  ْيَناُه  {َوَنَّ تعاىل:  قال  والأق�سى:  ال�سام 
ِلْلَعامَلِنَي})االأنبياء71(.  )2(

َباَرَكٍة} )الدخان 3(. ا اأَنَزْلَناُه يِف َلْيَلٍة مُّ ليلة القدر: قال تعاىل: {اإِنَّ
 ُ اهللَّ افرَت�َس  مباَرٌك  �َسْهٌر  رم�ساُن  جاَءُكم  "َقد   :J النبي  قال  رم�سان:  �سهر 

عليُكم �سياَمُه"  )3(

3-    �سحيح:  �سحيح البخاري )1885( ، �سحيح م�سلم )1369( عن اأن�س بن مالك.
3-    وردت خم�س اآيات يف القراآن ت�سري بلفظ الربكة لبالد ال�سام وخا�سة بيت املقد�س وما حولها حيث كان يقيم النبيُّون، اكتفيُت بذكر 

تها وف�سلها عمومًا، وهذا غري االأحاديث العديدة يف ف�سائل بيت املقد�س وال�سام. اآية واحدة هنا. ووردت اأربع اآيات اأخرى ت�سري اإىل قد�سيَّ
3-    �سحيح:  م�سند اأحمد )134/12( ، �سحيح الن�سائي )2105( ، �سحيح اجلامع )3519( ، �سحيح الرتغيب )999( عن اأبي هريرة.
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من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أزور �لأماكن �ملباركة و�أُ�سلي يف م�ساجدها ما ��ستطعت 
�إىل ذلك �سبيًل.

فاأُكرث فيها من �لدعاء و�لعبادة وطلب  �ملباركة  �لأزمنة  �أ�ستغل  �أن  .. قررت  �ليوم  من 
�خلري. 

العمل
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يقال: باركه اهلل، وبارك فيه، وبارك عليه، وبارك له، ما الفرق بينهم؟

�جلو�ب:	
قال ابن عا�سور:"ولعل قولهم:

)بارك فيه( اإمنا يتعلق به ما كانت الربكة حا�سلة للغري يف زمنه اأو مكانه، 

واأما )باركه(: فيتعلق به ما كانت الربكة �سفة له، 

و)بارك عليه(: جعل الربكة متمكنة منه، 

)وبارك له(: جعل اأ�سياء مباركة الأجله، اأي بارك فيما له" .   )1( 

1- التحرير والتنوير )ج 5 / �س 33(.

�سوؤال للنقا�ص والتفكري

اأحاديث ل ت�سح 

• ال�سل�سلة 	 بركٌة" مو�سوع:  اَحُة  والقدَّ بَركٌة،  وُر  والتنَّ بَركٌة،  والبئُر  بَركٌة،  اُة  "ال�سَّ  :J قوله 
ال�سعيفة )3751(.

• واإِنَّ 	 اأاَل  َبَرَكٍة،  ُه ذو  فاإِنَّ بالباِرِد  ، ويقوُل: عليكم  الَكيَّ والطعاَم احلارَّ "كان يكرُه   :J قوله 
احلارَّ اَل َبَرَكَة َلُه  ....  �سعيف جدًا: �سعيف اجلامع )4606(.

• قوله J: "بركُة الطعاِم الو�سوُء قبَله والو�سوُء بعَده" ....  �سعيف: �سنن اأبي داود )3761(.	

• قوله J:"ُبَنيَّ اإذا َدَخْلَت على اأهِلك ف�َسلِّْم تكوُن بركٌة عليك وعلى اأهِل بيِتَك" ....  �سعيف 	
بهذا اللفظ: �سعيف اجلامع )6389( و�سعيف الرتمذي )2698(.. واإال فال�سالم بركة.
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7

8

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

ملخ�ص	ف�صل: ))كيف	تنال	�لربكة(

َقْوا  قال اهلل تعاىل: {َوَلْو اأَنَّ اأَْهَل اْلُقَرى اآَمُنوا َواتَّ
ُبوا  َماِء َوااْلأَْر�ِس َوَلِكْن َكذَّ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن ال�سَّ

ا َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن} َفاأََخْذَناُهْم مِبَ
االإميان والتقوى

قال اهلل تعاىل: {َوَهَذا ِكَتاٌب اأَنَزْلَناُه ُمَباَرٌك} قراءة القراآن 

ْخَذها  قال النبي J: "اقَروؤوا �سورَة البقرِة، فاإنَّ اأَ
بركٌة، وترَكها ح�سرٌة، وال ي�ستطيُعها الَبَطَلُة"  قراءة �سورة البقرة 

َقا، اأو قال:  عاِن باخِلياِر ما مل يتفرَّ قال النبي J: "الَبيِّ
َنا ُبوِرَك لهما يف بيِعهما،  َدَقا وَبيَّ َقا، فاإن �سَ حتى يتفرَّ

َقْت بركُة بيِعهما"  َبا ُمِ واإن َكَتَما وَكذَّ
ال�سدق يف البيع 

تقول اأم عطية ن�سيبة االأن�سارية: "كنا ُنوؤَمُر اأن َنخُرَج 
يوَم العيِد، حتى ُنخِرَج الِبكَر من ِخدِرها، حتى َتخُرَج 

َن بتكبرِيهم،  ْ احُليَّ�ُس، فيُكنَّ خلَف النا�ِس، فيَكربِّ
وَيدعوَن بدعاِئهم، َيرجوَن بركَة ذلك اليوِم وُطهَرَته"

�سهود �سالة العيد

حوِر بركًة" روا، فاإن يف ال�سَّ قال النبي J: "ت�سحَّ حوِر ال�سَّ

تي يف ُبُكوِرها" قال النبي J: " الَّلهمَّ بارْك الأمَّ املحافظة على التبكري

َرٌة ُحلَوٌة،  قال النبي J: "يا َحكيُم، اإنَّ هذا املاَل َخ�سِ
فَمن اأَخذه بِطيِب َنف�ٍس ُبوِرك له فيه، وَمن اأَخذه باإ�سراِف 

َنف�ٍس مل ُيباِرْك له فيه، وكان كالذي ياأُكُل وال َي�سَبُع"
اأخذ املال بطيب نف�س

6

5

4

3

2

1
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

9

10

10

عاُم، فُخذوا من حافِتِه،  َع الطَّ قال النبي J: "اإذا ُو�سِ
وَذروا و�سَطُه، فاإنَّ الرَبَكَة، تنزُل يف َو�سِطِه"

َعَة )من�سح االإناء(  قال اأن�س: واأَمَرنا اأن َن�ْسُلَت الَق�سْ
وقال: "فاإنكم ال تدرون يف اأي طعاِمكم الربكة"

اآداب الطعام و�سننه

ماء زمزم: قال النبي J: "اإنها مباركٌة، اإنها طعاُم 
ُطْعٍم " )وزاد يف رواية: و�سفاء �ُسْقم(.

َباَرَكٍة  الزيتون والزيت: قال تعاىل: {ُيوَقُد ِمن �َسَجَرٍة مُّ
يَت  َزْيُتوِنٍة} )النــور 35(، وقال النبي J: "كلوا الزَّ

ُه ِمن �سَجرٍة مباَرَكٍة" ِهنوا ِبِه فاإنَّ وادَّ

ُ لبًنا، فليقِل اللَّهمَّ  اللنب: قال النبي J: "من �سقاُه اهللَّ
باِرْك َلنا فيِه وِزدنا منُه، فاإينِّ ال اأعلُم ما يجزُئ مَن 

راِب اإالَّ اللَّنُب" عاِم وال�سَّ الطَّ

النخيل والتمر: قال النبي J: "اإن من ال�سجر ملا بركته 
كربكة امل�سلم، ثم قال: هي النخلة"

تناول االأطعمة 
واالأ�سربة املباركة

ا�ِس  َع ِللنَّ َل َبْيٍت ُو�سِ مكة والكعبة: قال تعاىل: {اإِنَّ اأَوَّ
َة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْلَعامَلِنَي}  َللَِّذي ِبَبكَّ

ْعَفي ما  املدينة: قال النبي J: "اللهم اجعل باملدينة �سِ
جعلته مبكة من الربكة"

ْيَناُه َوُلوًطا اإِىَل  ال�سام واالأق�سى: قال تعاىل: {َوَنَّ
ِتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعامَلِنَي} ااْلأَْر�ِس الَّ

َباَرَكٍة}  ا اأَنَزْلَناُه يِف َلْيَلٍة مُّ ليلة القدر: قال تعاىل: {اإِنَّ
رم�سان: قال النبي J: "َقد جاَءُكم رم�ساُن �َسْهٌر 

ُ عليُكم �سياَمُه" مباَرٌك افرَت�َس اهللَّ

لزوم االأزمنة 
واالأمكنة املباركة



الف�صل الثالث

كيف ُتطفيء غ�سب الرب عليك؟
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ر�سوله" )1(  .. كلمات قالها الفاروق عمر ر�سي اهلل عنه  وغ�سب  اهلل  غ�سب  من  باهلل  "نعوذ 
وهو من املقربني .. الأنه علم معنى اأن يغ�سب رب العاملني .. اإنه الغ�سب الذي لي�س فوقه غ�سب 
وال يت�سوره اأحد .. ولو اجتمع غ�سب العاملني من االأولني واالآخرين مل يكن قطرة يف بحر الغ�سب 
َب ملٍك  االإلهي وما يلحقه.. تكاد ال�سماوات يتفطرن منه وتن�سق االأر�س وتخر اجلبال .. اإنَّ َغ�سَ
من ملوك االأر�س �سيٌء ال يتمناه عاقل، واإذا كان ر�سول اهلل J اإذا غ�سب ال يقوم لغ�سبه �سيء، 
فكيف اإذا غ�سب جبار ال�سماوات واالأر�س وملك امللوك!!! ومع ذلك كان من دعائه J: " اللهم 
اإين اأعوذ بر�ساك من �سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك، واأعوذ بك منك ال اأح�سي ثناء عليك 

اأنت كما اأثنيت على نف�سك"  )2(

�س يغ�سب .. يغ�سب اإذا انُتِهكْت حرماته .. يغ�سب اإذا ُخولف اأمُره .. يغ�سب  اإن اهلل تعاىل وتقدَّ
اأُِهنَي  اإذا  اإذ اعُتدي على املحارم واالأرحام .. يغ�سب  اإذا انُتِهكْت حرمة الدم امل�سلم .. يغ�سب 
كالُمه وكتاٌبه ونبيُّه وديُنه .. بل اإنه يغ�سب على �سعوب واأم باأكملها فيعذبها وي�سخطها وُيِحلُّ 
 .. االأم  من  وغريهم  عليهم  املغ�سوب  واليهود  وثمود  كعاد  بها  َياأَْبُه  ال  واللعنة  العذاب  عليها 
اأو  عليهم عذابه،  وُيِحلُّ  وي�سخطهم  منهم  – فينتقم  اهلل  – عافانا  اأفراد  على  ويغ�سب كذلك 
بًة مل  القيامة َغ�سْ .. و�سيغ�سب اجلبار جل وعال يف يوم  العذاب  ِخُر لهم  التوفيق ويدَّ يحرمهم 

يغ�سْب قبلها مثلها قط ولن يغ�سَب بعدها مثلها اأبدًا، وذلك يف يوم املح�سر قبل بدء احل�ساب.

1- �سحيح: �سحيح م�سلم )1162( ، �سحيح اأبي داود )2425( ، �سحيح ابن حبان )3639( عن اأبي قتادة االأن�ساري.
2- �سحيح: �سحيح اأبي داود )1427( ، �سحيح الن�سائي )1746( ، �سحيح ابن ماجه )3113( ، �سحيح ابن حبان )2051( عن علي بن اأبي طالب.

اإن من رحمة اهلل اأنه مُيلي لعباده ليتوبوا ويرجعوا قبل اأن يلحقهم �سخطه، فُيمهلهم وي�سرب 
عليهم ويعطيهم الفر�س لي�سارعوا ملر�ساته ورفع اأ�سباب غ�سبه وهذه مرحلة )االإمهال(، 
 :J فاإن مل يفعلوا وحلَّ املوعد فقد ا�ستحقوا ما اأعدَّ اهلل لهم يف مرحلة )االإنتقام(.. قال

 )1( يفلته" ..  مل  اأخذه  اإذا  حتى  للظامل  لُيملي  اهلل  "اإن 

2- �سحيح: �سحيح البخاري ) 4686( ، �سحيح م�سلم )2583(  ، �سحيح اجلامع )1822( عن اأبي مو�سى االأ�سعري.
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ال �سوؤال: ما الفرق بني �سخط اهلل وغ�سب اهلل ولعنة اهلل على العبد؟

َخط والغ�سب واللعنة اأمثلة من القراآن على ال�سَّ

ِبي َفَقْد َهَوى} )طه 81( .. َهَوى يف الالتوفيق، َهَوى يف واٍد �سحيٍق من عدم  {َوَمْن َيْحِلْل َعَلْيِه َغ�سَ
االإطمئنان وقلة االإ�ستقرار وال�سعور بالفراغ واخلوف وَفْقد االأمان .. َهَوى يف احلرمان وال�سياع .. 

َهَوى يف امل�سائب والكوارث والذّل .. َهَوى يف العذاب االأليم. 

وتكفري  درجاتهم  لرفع  باملوؤمنني  يلحق  التي  واأ�سكاله  ب�سوره  االإبتالء  بني  ق  ُنفرِّ اأن  بدَّ  ال  اإننا 
الع�سيان  له ذات ال�سور، ولكن ملن غلب على حالهم  الذي يكون  خطيئاتهم، وبني غ�سب اهلل 

والتم�سك باملع�سية.. فاالأول رحمة وعّز، والثاين غ�سب وذّل.

كيف تعرف اأن اهلل غا�سب عليك؟

َخُط فى اللغة: كراهة ال�سيء وعدم الر�سا به. )الل�سان البن منظور( ْخط وال�سَّ ال�سُّ

خط واالإنكار. )مقايي�س اللغة، الل�سان( ة ال�سُّ والغ�سب فى اللغة: �سدَّ

َخط. )املعجم الو�سيط( واللعنة يف اللغة: االإبعاد على �سبيل ال�سَّ

َخط اللعنةالغ�سبال�سَّ
 ِ اهللَّ َواَن  ِر�سْ َبَع  اتَّ {اأََفَمِن 
 { ِ اهللَّ ِمَن  ِب�َسَخٍط  َباَء  َكَمْن 

)اآل عمران 162(

َبُعوا َما اأَ�ْسَخَط  ُهُم اتَّ {َذِلَك ِباأَنَّ
َفاأَْحَبَط  َواَنُه  ِر�سْ َوَكِرُهوا   َ اهللَّ

اأَْعَماَلُهْم} )ممد 28(

وا  َر�سُ ِمْنَها  اأُْعُطوا  {َفاإِْن 
ُهْم  اإَِذا  ِمْنَها  ُيْعَطْوا  مَلْ  َواإِْن 

َي�ْسَخُطوَن} )التوبة 58(

ُة  لَّ الذِّ َعَلْيِهُم  ِرَبْت  {َو�سُ
ِمَن  ٍب  ِبَغ�سَ َوَباُءوا  َوامْلَ�ْسَكَنُة 

} )البقرة 61( ِ اهللَّ

ِمْن  َعَلْيُكْم  َوَقَع  َقْد  {َقاَل 
ٌب}  َوَغ�سَ ِرْج�ٌس  ُكْم  َربِّ

)االأعراف 71(

َب  َغ�سَ اأَنَّ  اِم�َسَة  {َواخْلَ
ِمَن  َكاَن  اإِن  َعَلْيَها   ِ اهللَّ

اِدِقنَي} )النور 9( ال�سَّ

امِلِنَي  الظَّ َينَفُع  اَل  َ{ْوَم 
َوَلُهْم  اللَّْعَنُة  َوَلُهُم  َمْعِذَرُتُهْم 

اِر} )غافر 52( �ُسوُء الدَّ

يَثاَقُهْم  مِّ ِهم  َنْق�سِ {َفِبَما 
ُقُلوَبُهْم  َوَجَعْلَنا  اُهْم  َلعنَّ

َقا�ِسَيًة}  )املائدة 13(

اْلَكاِفِريَن  َلَعَن   َ اهللَّ {اإِنَّ 
�َسِعريًا}  َلُهْم  َواأََعدَّ 

)االأحزاب 64(
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َب َعَلْيِه} )املائدة 60(،  ُ َوَغ�سِ وقد يقرتن الغ�سب باللعن اأحيانًا، كقوله تعاىل {َمْن َلَعَنُه اهللَّ
ُ عن �سدة الغ�سب باالأَ�َسف، قال تعاىل:     َوَلَعَنُه} )الن�ساء 93(، وُيعربَّ َعَلْيِه   ُ َب اهللَّ وقوله {َوَغ�سِ

خرف 55(. ا اآ�َسُفوَنا انَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفاأَْغَرْقَناُهْم اأَْجَمِعنَي} )الزُّ {َفَلَمّ

واملالحظ من االآيات ال�سابقة اأن )ال�سخط - الغ�سب - اللعنة(  دائمًا ما تكون يف مقابلة الر�سا 
اأنها متقاربة فى الداللة، فهي ت�سرتك فى معنى عام هو الكراهة  والر�سوان فت�ساّدها .. غري 

ا.. وعلى هذا فالفرق بينهم: �سَ وعدم الرِّ

هل حتب اأن تطفيء غ�سب اهلل عليك؟

هل حتب اأن تتجنَّب غ�سبه و�سخطه عليك؟

األ اأدلك على ما تفعله لرتفع �سخطه وغ�سبه؟

اهلل  غ�سب  وقوع  اهلل  باإذن  بَت  جتنَّ منها  واحدة  اأية  فعلت  اإن  رئي�سة..  اأعمال  ثمانية 
عليك.. نعوذ باهلل من غ�سب اهلل.

ال�سخط: هو مرد الكراهة وعدم الر�سا بال�سىء واإن مل يلحقه �سوء. 

واأما الغ�سب: فيختلف عن ال�سخط ب�سيئني: )1( ال�سدة، فهو اأ�سد من ال�سخط، )2( ظهور 
اأثر ذلك من فعل اأو عذاب يقع على املغ�سوب عليه، كما فعل اهلل باليهود، قال تعاىل: {َقاَل 

ٌب} )االأعراف 71(. ُكْم ِرْج�ٌس َوَغ�سَ َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم ِمْن َربِّ

الر�سا  الكراهة وعدم  زيادة على  فهي  واالإبعاد من رحمة اهلل،  الطرد  فهي  اللعنة:  ا  واأمَّ
و�ساملة لها يف الوقت ذاته، فمن لعنه اهلل فقد كره �سنيعه، لكن ال يلزم اأن يعذبه اهلل لفعله 

يف الدنيا كما يف الغ�سب.
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دعاء اهلل 1

العمل

من اليوم:

ذ بدعائه م�ستيقنًا باإجابته �سبحانه للدعاء.  من اليوم .. قررت اأن اأدعو اهلل حلاجتي واأتلذَّ

من اليوم..قررت اأن اأدعَوه �سبحانه واأُلحَّ عليه خلريي الدنيا واالآخرة.

حاجًة اآدَم  ُبنيَّ  ت�ساألنَّ  ُتَجُب ال  ال  اأبواُبه  الذي  و�َسِل 
�سوؤاله تركَت  اإن  يغ�سُب  يغ�سُباهلل  اآدَم  ُبنيَّ  �ساألَت  واإذا 

يف  ورقٌة  وخ�سوٌع  بال�سعف  واعرتاف  ذلٌّ  بها  ميتزج  هادئة  ومناجاة  رفيقة  هم�ساٌت 
القلب، اأحبُّ اإليه �سبحانه من كثري ما يظن الظانون.. اإن يف هذا احلديث لفتة حانية 
ُتباِعد ما قد يخطر ببالك عن �سفات الربوبية اإذا ما ُقورنْت ب�سفات الب�سرية، فاإن 
لكن ملك  ُينِق�س ما ميلكون،  الأنه  ي�ساألهم ويطلب منهم  الب�سر عادة ال يحبون من 
امللوك �سبحانه ال ينق�س من ملكه �سيء حتى لو اجتمع اأهل ال�سماوات واالأر�س واجلن 
واالإن�س ف�ساأل كل واحد منهم م�ساألته فاأعطاهم ما ي�ساألون .. اإن املقارنة غري معقولة 

وال ي�سح اأن تخطر بالعقول .. اإنه اهلل عز وجل. 

الرب  �سبحانه  اأنه  ومنها   .. �سبحانه  العلية  و�سفاته  باأ�سمائه  ُيعبد  اأن  يحب  اهلل  اإن 
َمد املجيب ، فهو ال�سيد املنفرد بالت�سرف بخلقه �سبحانه.. اإن موؤدى ُبعِدك عن  ال�سَ
وهذا خالٌف   .. بدونه  الأمورك  ٌر  مدبِّ م�ستغٍن عنه  كاأنك  اأنك  اإليه  يديك  ورفِع  دعائه 
ُ ُهَو اْلَغِنيُّ  ِ َواهللَّ ا�ُس اأَْنُتُم اْلُفَقَراُء اإِىَل اهللَّ لفطرة الفقر الذي ُخلقنا عليها {َيا اأَيَُّها النَّ

ِميُد} )فاطر 15(. احْلَ

قال النبي J: "َمن مل ي�ساأِل اهلَل يغ�سْب عَليِه" )1( 

1- �سحيح: �سحيح اجلامع )2418( ، تخريج م�سكاة امل�سابيح ) 2178 ( ، وح�سنه االألباين يف �سحيح الرتمذي ) 3373( عن اأبي هريرة.
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ال�سدقة 2

التي  النفو�س  وتهذب  امل�ساعر  ُتَدْغِدُغ  لطيفة  ( يف احلديث معاين  رِّ )ال�سِّ كلمة  اإن يف 
غبة يف تعجيِل ال�سكر  جبلها اهلل يوم خلقها على حبِّ الثناِء واملحمدِة من النا�س والرَّ
منهم .. تاأمل يف )�سدقة ال�سر( و )خبيئة ال�سر( و )ال�سيام( و )قيام الليل( و )نادى 
يف الظلمات( و )االإخال�س( و )�سرًا وعالنيًة(  تدها كلها خمتبئة يف قلب �ساحبها 
غري ظاهرة للنا�س يف فعلها .. اإن يف ال�سر تربية للنف�س وتروي�سًا لها وتهذيبًا ورفقًا 
بها اأن ترتقي وت�سمو على حاجات النف�س من ال�سهرة واملدح والفخر .. هكذا، بعيدًا 
عن اأعني النا�س.. فقط بينك وبني اهلل عز وجل املطلع على �سريرتك ونيتك وفعلك، 

تت�سدق من اأجل اأن ُيطفيء غ�سبه عليك.

اإن �سدقة ال�سر حالة نف�سية ي�سعر بها فاعلها ب�سعادة عند العطاء وهو يخرج من االأنانية 
الفردية اإىل رحابة التعاون وال�سمو، اإنه يعطي بع�س ماله للمحتاج حتى ُيطفئ انفعاالت 
َعَوِزه وحاجته بكيفية ال تخد�س كرامته وال تثري ال�سعور بالنق�س لديه، فت�سبح ُمِعينًة 
له على �سدِّ حاجٍة من حاجاته.. فكما اأطفاأ حاجة خملوق - واجلزاء من جن�س العمل 

- فيطفيء اهلل بتلك ال�سدقة غ�سبه عليه.

رِّ تطفيء غ�سب الرب تبارك وتعاىل"  )1(  قال النبي J: "اإن �سدقة ال�سِّ

1- ح�سن: �سحيح اجلامع )3797(  ، �سحيح الرتغيب )888( عن اأبي اأمامة الباهلي ومعاوية بن حيدة.
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العمل

من اليوم:

�سُت مبع�سية.  من اليوم .. قررت اأن اأت�سدق كلما ع�سيُت اهلل اأو تلبَّ

يه �سدقات ال�سر حتى ُتطفيء  من اليوم..قررت اأن اأقتطع من دخلي ال�سهري جزءًا اأُ�سمِّ
غ�سب الرب اإن كان.

كان زيُن العابدين علي بن احل�سني - ر�سي اهلل عنهما - َيحمل ِجَراَب اخُلْبز على ظْهِره 
"، وكان نا�ٌس من  ق به ويقول: "اإنَّ �سدقَة ال�سرِّ تطفئ غ�سَب الرِب عزَّ وجلَّ باللَّيل فيت�سدَّ
ا مات عليُّ بن احل�سني فقدوا  اأين كان معا�سهم، فلمَّ اأهل املدينة يعي�سون، ال يْدرون من 
لوه جعلوا ينظرون اإىل اآثاِر  ذلك الذي كانوا ُيوؤَْتون باللَّيل، وملَّا مات - ر�سي اهلل عْنه - وغ�سَّ
قيِق لياًل على ظهره يعطيه  �َسواٍد يف ظْهره، فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: كان َيْحِمُل ُجُرَب الدَّ

فقراَء اأهِل املدينة .. فعليه رحمة اهلل.

ق�سة
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التما�ص ر�سا اهلل ولو �َسِخَط النا�ص 3

العمل

من اليوم:

ُت فيه بني ر�سا اهلل ور�سا النا�س، اأن اأختار  من اليوم .. قررت اإن كنُت يف موقف ُخريِّ
ر�سا اهلل مهما تكن النتائج. 

من اليوم..قررت اأن اأجتنب ما ي�سخط اهلل من احلرام ولو كان يف ذلك �سخط النا�س 
علّي واأخذهم موقفًا مني.

قالوا قدميًا: )اإر�ساء النا�س غاية ال ُتدرك(، وتوقفوا عند ذلك ومل يكملوا اأن )اإر�ساء 
مه معلوم معروف، اأما  اهلل غاية ُتدرك( وميكن الو�سول اإليها، الأن ما اأحلَّه اهلل وحرَّ

النا�س فهم عقول خمتلفة ومطالب �ستى وم�سالح مت�ساربة وقناعات متباينة.
اإنه الر�سا االإلهي الذي يبعث يف النف�س الر�سا والطماأنينة مهما تنّكر لك اأهل االأر�س 
و�سخطوا .. اإن ر�سا النا�س ال قيمة له يف قامو�س ال�سعادة الدنيوية واالأخروية اإن كان 
مثله  َب�َسرًا  املرُء  ُير�سَي  اأن  البالهة  األي�س من   .. �ساخطًا  عليك  �سبحانه  امللوك  ملك 
واالأر�س  ال�سبع  ال�سماوات  له  ت�سبح  من  ُي�سِخط  ثم  ُمطاعًا  و�سيدًا  راأ�سًا  كان  لو  حتى 
ومن فيهن!!! اإن ر�سا النا�س والوالدين واالأ�سدقاء واأ�سحاب الف�سل والقادة مطلوب 
ومقرتن باالأدب، غري اأنه م�سروط كذلك بر�سا اهلل عز وجل {َواإِْن َجاَهَداَك َعَلى اأَْن 
ْنَيا َمْعُروًفا} )لقمان 15(. اِحْبُهَما يِف الدُّ ُت�ْسِرَك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َو�سَ

مَت ر�سا اهلل، كان اجلزاء  ملخ�ص املعادلة: اإذا تعار�س ر�سا اهلل مع ر�سا النا�س فقدَّ
الر�سا من اهلل والنا�س.. 

مَت ر�سا النا�س، كان اجلزاء ال�سخط من اهلل والنا�س. واإن قدَّ

واأْر�سى عنه  اهلُل عنه  َي  النا�ِس ر�سِ ب�سَخِط  اهلِل  ِر�سا  التم�س  "من   :J النبي  قال 
النا�َس، ومن الَتم�س ر�سا النا�ِس ب�سَخِط اهلِل �سِخط اهلُل عليه واأ�سَخط عليه النا�َس")1( 

1- �سحيح: �سحيح الرتغيب )2250( ، �سحيح ابن حبان )276( عن عائ�سة.
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الفرار اإىل اهلل والتوبة 4

العمل

من اليوم:

من اليوم .. قررت التوبة الن�سوح ما اعتدُت عليه من املعا�سي التي تغ�سب اهلل، واأن 
اأ�ساأل اهلل اأن يعينني على التوبة.  

من اليوم..قررت اأن اأخلو مع اهلل واأناجيه يف الليل اأن يتوب علي ويع�سمني ما ي�سخطه.

َفَقَد  اأ�سابته ورطة  اإذا  اإن غ�سب اهلل ورطة وم�سيبة ال تعدلها م�سيبة، واإن االإن�سان 
ه من تلك الورطة، ولن تد اأحدًا يخل�سك اإال هو  الرتكيز والتفكري وجلاأ اإىل من ُيَخلِّ�سُ
�سبحانه، فكل �سيء تِفرُّ منه عنه اإال اهلل فاإنك تِفرُّ منه اإليه وهو الذي �سيخل�سك من 
} .. قل له: ال ملجاأ وال منجا منك اإال  ِ ىَل اهلَلّ وا اإِ غ�سبه �سبحانه اإذا جلاأت اإليه {َفِفُرّ
اإليك .. قل له: اأعوذ بر�ساك من �سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، ال نح�سي 

ثناء عليك اأنت كما اأثنيت على نف�سك .. قل له وناجه:

ِ } )الذاريات 50(. وا اإِىَل اهلَلّ قال اهلل تعاىل: { َفِفُرّ

ببابك  رٌح  ملطَّ اإينِّ 
املهالك لدى  �سواك  ل  َمْن 

خمبتًا  اأتيُتك  اإين 
رحابك اإىل  الو�سول  اأرجو 

غرُيك ل  من  ربُّ  يا 
بعبِدك  الرحيُم  اأنت 

واقفًا ُعَبيدًا  فارحم 
الُبكى َفْرِط  من  ذاَب  قد 

يخيب ال  الرجاُء  فيك 
والقريب احلليم  ...اأنت 

راجيًا  ي  كفِّ فرفعُت 
ميب يا  تطردين  ...ال 

جئُت....  باالأحمال  رب  يا 
وانثنيُت رحلي  واأنخُت 

الر�سى... اأرجو  ذلٍة  يف 
َجَنْيُت وما  الذنوب  فاعُف 

دعائيا... يجيب  ذا  من 
رجائيا اأنت  اإالك 

فح�سرتي... ُطردت  فاإن 
و�سقائيا وكربتي 
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الإعتدال يف اأكل الرزق 5

ه، وقد خ�سَّ اهلل الطيبات من الرزق هنا الأن الرزق  الطغيان هو زيادة ال�سيء عن َحدِّ
منه الطيب ومنه غري الطّيب، لكن ال�سوؤال: كيف ميكن ماوزة احلدِّ يف الطعام واالأكل؟
يف  حدودك   " املاتعة:  خواطره  يف  الت�ساوؤل  هذا  على  ميبًا  ال�سعراوي  ال�سيخ  يقول 
م لوجدنا االأ�سل يف االأ�سياء  مات حياتك احلالل، ولو ا�ستقراأنا ما اأحلَّ اهلل وما حرَّ ُمقوِّ
اأنها حالل، والكثري هو املحلل لك، اأما املحرم عليك فهو القليل املح�سور الذي ميكن 
َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم} )االأنعام 151(،  تديده. لذلك يقول عز وجل: {ُقْل َتَعاَلْوْا اأَْتُل َما َحرَّ
ومل يُقْل مثاًل يف اآية اأخرى: تعالوا اأَْتُل ما اأحلَّ اهلل لكم؛ الأنها م�ساألة تطول وال ت�سى. 
اأنواع بيَّنها لك  ة  ِقلَّته وانح�ساره يف ِعدَّ فال تتعدَّ احلالل على كرثته اإىل احلرام على 
رك منها ... وقد ياأتي الطغيان يف �سورة اأخرى، كاأن تاأكل ما اأحلَّ اهلل من الطيبات،  وحذَّ
د نف�سك الك�سل عن الك�ْسب احلالل فتاأخذ  لكنك ت�سل عليها بطريق غري م�سروع، وُتعوِّ
يف  متعددة  ورًا  �سُ املعنى  بهذا  الطغيان  اأخذ  وقد  عليه،  عالًة  وتعي�س  غريك  مهود 
متمعاتنا، فيمكن اأن ندرج تته: الغ�سب، واخلطف، وال�سرقة، واالختال�س، والر�سوة، 
اأموال النا�س بالباطل  اأْخذ  وخيانة االأمانة، وخداع َمن ا�ستاأجرك.. اإىل غري ذلك من 

ودون َوْجه حق، وكل عمل من هذه التعديات له �سورته". )خواطر ال�سعراوي، طه 81(

ِبي   َباِت َما َرَزْقَناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحَلّ َعَلْيُكْم َغ�سَ قال اهلل تعاىل: {ُكُلوا ِمْن َطِيّ
ِبي َفَقْد َهَوى} )طه 81(. َوَمْن َيْحِلْل َعَلْيِه َغ�سَ

من اليوم:

ى �لطيِّب من �لرزق و�لك�سب �حللل �لذي ل حرمة  من �ليوم.. قررت �أن �أحترَّ
فيه.

من �ليوم .. قررت �أن ل �أُدخل جويف �أو بيتي رزقاً فيه �سبهة �أو حر�م �أو غ�ض �أو ربا �أو 
�سرقة �أو ر�سوة.  

العمل
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اإتيان الأعمال التي ُتر�سي اهلل 6

م معنا يف الف�سل الثاين من الباب الثاين )كيف ير�سى اهلل عنك( االأعمال  تقدَّ
نا هو �سد ال�سخط والغ�سب،  التي ير�سى بها اهلل عند العبد، ور�ساه �سبحانه كما بيَّ
فمن �سخط اهلل عليه فاإنه مل ير�َس عنه، ومن ر�سي اهلل عنه فاإنه مل يغ�سب عليه.

وهذه الأعمال هي:  )1(

1- اأرجو مراجعة ملخ�س الف�سل الثاين من الباب الثاين )كيف ير�سى عنك اهلل(، 

االإميان مع العمل ال�سالح.

احلمد بعد االأكل.

التزام نهج ال�سحابة.
كلمة تر�سي اهلل.

الوالء للموؤمنني والرباء من الكافرين.
ال�سهادة يف �سبيل اهلل.

اإنفاق املال يف �سبيل اهلل.
اإر�ساء الوالدين باملعروف.

ال�سواك.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ب الغ�سب جتنُّ 7

االأع�ساب  فورٌة يف  الغ�سَب  اإن   .. لتجنُّب غ�سب اهلل عز وجل  نتيجة منطقية  اإن هذه 
وتنتفخ  عيناه،  كيف تمرُّ  الغ�سبان  اإىل  ترى  اأال   .. القلب  وجمرة يف  الدم  وغليان يف 
اأوداجه، ويحمرُّ وجهه، ويرتفع �سوته، وي�سوء ُخُلُقه .. فيعُقُب ذلك من االأفعال املحرمة 
كالقتل وال�سرب والظلم والعدوان؛ وكثري من االأقوال املحرمة كالقذف وال�سب والفح�س، 
والطالق والعتاق واليمني املنعقدة، ورمبا ارتقى اإىل درجة الكفر.. كم من طالق وت�سريد 
لعائلة وترك الأطفال حدث ب�سبب الغ�سب .. وكم من كفر و�سبٍّ للذات االإلهية اأو االأبوين 
حدث يف حالة غ�سب .. كم من قتل واعتداء واإزهاق لالأرواح حدث يف ثورة غ�سب .. وكل 

هذا ما ُيغ�سب اجلبار جلَّ جالله.

اإن الغ�سب من ال�سيطان، واإن ال�سيطان قد اأخذ على عاتقه اأن ُي�سلَّ ابن اآدم، واإن كل ما 
ُيحِدُثه الغ�سبان من اأفعال يف غ�سبه ما ُيفرح ال�سيطان هو طاعة لل�سيطان، ومن اأطاع 

ال�سيطان فقد اأغ�سب الرحمن.

�ساأَل عبُد اهلِل بن َعمرو ر�سوَل اهلل J: "ماذا ُيباِعُدين )ويف رواية: مينعني( ِمن 
ْب" )1(  ؟ قال: ال َتغ�سَ ِب اهلِل عزَّ وَجلَّ َغ�سَ

1- �سحيح:  م�سند اأحمد )124/10( ، �سحيح الرتغيب )2747( ،�سحيح ابن حبان )296( عن عبداهلل بن عمرو.

يقول ال�سحابي: ففكرت فيما قال النبي J فاإذا الغ�سب يجمع ال�سر كله.. ويقول جعفر 
بن ممد: الغ�سب مفتاح كل �سر.. وقيل البن املبارك: اجمع لنا ح�سن اخللق يف كلمة، 

قال: ترك الغ�سب. )1( 

1- )جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي، احلديث ال�ساد�س ع�سر(.
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من اليوم:

ما  {و�إذ�  �هلل  قال  كما  و�أغفر  �أعفو  �أن  �أحد  �أغ�سبني  �إن  قررت  �ليوم..  من 
غ�سبو� هم يغفرون} )�ل�سورى 37(.

من �ليوم .. قررت �أن �أتَّبع �لهدي �لنبوي عند �لغ�سب كالإ�ستعاذة، و�لو�سوء، و�جللو�ض 
�أو �لإ�ستلقاء، و�ل�سكوت وكظم �لغيظ وعدم �لرّد. 
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جتنُّب موجبات غ�سب اهلل  8

بها  ه J، من تنَّ اإن لغ�سب اهلل تعاىل اأ�سبابًا وموجبات ُذكرت يف كتابه و�سنة نبيِّ
فقد تنَّب غ�سب اهلل عز وجل، والوقاية خري من العالج. وهذه االأ�سباب واملوجبات 

لغ�سبه هي:

�لدليل من �لقر�آنموجبات �لغ�سب #

َفَعَلْيِهْم الكفر 1 ْدرًا  �سَ ِباْلُكْفِر  �َسَرَح  َمْن  {َوَلِكْن  اهلل:  قال 
ِ َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم} )النحل 106( ٌب ِمَن اهللَّ َغ�سَ

النفاق االأكرب2

َوامْلُ�ْسِرِكنَي  َوامْلَُناِفَقاِت  امْلَُناِفِقنَي  َب  {َوُيَعذِّ اهلل:  قال 
َداِئَرُة  َعَلْيِهْم  ْوِء  ال�سَّ َظنَّ   ِ ِباهللَّ نَي  انِّ الظَّ َوامْلُ�ْسِرَكاِت 
َم   ُ َعَلْيِهْم َوَلَعَنُهْم َواأََعدَّ َلُهْم َجَهنَّ َب اهللَّ ْوِء َوَغ�سِ ال�سَّ

رًيا} )الفتح 6( َو�َساَءْت َم�سِ

قتل املوؤمن عمدًا3
ُم  َجَهنَّ َفَجَزاآوؤُُه  دًا  َتَعمِّ مُّ ُموؤِْمنًا  َيْقُتْل  قال اهلل: {َوَمن 
َب اهلّلُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َواأََعدَّ َلُه َعَذابًا  َخاِلدًا ِفيَها َوَغ�سِ

َعِظيمًا} )الن�ساء 93(

ال�سّد عن دين اهلل4
َما  َبْعِد  ِمْن   ِ اهللَّ يِف  وَن  ُيَحاجُّ ِذيَن  {َوالَّ اهلل:  قال 
َوَعَلْيِهْم  ِهْم  َربِّ ِعْنَد  ٌة  َداِح�سَ ُتُهْم  ُحجَّ َلُه  ا�ْسُتِجيَب 

ٌب َوَلُهْم َعَذاٌب �َسِديٌد} )ال�سورى 16( َغ�سَ

الزنا5
قال اهلل: {َوَيْدَراأُ َعْنَها اْلَعَذاَب اأَْن َت�ْسَهَد اأَْرَبَع �َسَهاَداٍت 
 ِ َب اهللَّ اِم�َسَة اأَنَّ َغ�سَ ُه مَلَِن اْلَكاِذِبنَي )8( َواخْلَ ِ اإِنَّ ِباهللَّ

اِدِقنَي} )النور 8 - 9( َعَلْيَها اإِن َكاَن ِمَن ال�سَّ

التول يوم الزحف6

الَِّذيَن  َلِقيُتُم  اإَِذا  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {َيا  اهلل:  قال 
ِهْم  ُيَولِّ َوَمْن  ااْلأَْدَباَر)15(  ُتَولُّوُهُم  َفاَل  َزْحفًا  َكَفُروا 
ًزا اإِىَل ِفَئٍة َفَقْد  ًفا ِلِقَتاٍل اأَْو ُمَتَحيِّ َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه اإِالَّ ُمَتَحرِّ
رُي}  امْلَ�سِ َوِبْئ�َس  ُم  َجَهنَّ َوَماأَْواُه   ِ ِمَن اهللَّ ٍب  ِبَغ�سَ َباَء 

)االأنفال 16-15( 
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من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أ�ساأل �هلل �لثبات على �لدين و�لطاعة حتى �ملمات.

من �ليوم .. قررت �أن �أجتنب كل �سبب يوؤدي �إىل غ�سبه و�سخطه مما ُذكر �أعله. 
العمل

�لدليل من �ل�سنةموجبات �لغ�سب #

ظلم النا�س 7

َترى  اأن  ٌة  ُمدَّ ِبك  طاَلْت  اإِن  "يو�ِسُك   :J النبي  قال 
ِب  غ�سَ يغُدوَن يف  البَقِر  اأذناِب  ِمثُل  اأيديِهم  قوًما يف 

)1( " ِ ِ ويروحوَن يف �َسَخِط اهللَّ اهللَّ
اأو  بُظلٍم،  عَلى خ�سومٍة  اأعاَن  "َمن   :J النبي  وقال 
ِ حتَّى ينزَع")2( يعنُي عَلى ُظلٍم، مل يَزْل يف �سخِط اهللَّ

8
ملك  بلقب  اهلل  منازعة 

امللوك

قال النبي J: "ا�ْسَتدَّ غ�سُب اهلِل على من زعم اأنه 
مِلُك االأمالِك، ال َمِلَك اإال اهلُل " )3(

)ويف رواية م�سلم: اإن اأخنع ا�سم عند اهلل رجل ت�سمى 
ملك االأمالك(

9
االأنبياء  قبور  اتخاذ 

م�ساجد
قال النبي J: "ا�ستد غ�سُب اهلِل على قوٍم اتخذوا 

قبوَر اأنبياِئهم م�ساجَد" )4(

10
من اآذى ر�سول اهلل

ومن قتله ر�سول اهلل

فعلوا  قوٍم  على  اهلِل  غ�سُب  "ا�ستدَّ   :J النبي  قال 
ا�ستدَّ غ�سُب اهلِل على  ِته(  َرباعيَّ اإىل  ِه  )ي�سرُي  بنبيِّ

رجٍل يقتلُه ر�سوُل اهلِل J يف �سبيِل اهلِل" )5(

1- �سحيح: �سحيح م�سلم )2857( ، �سحيح اجلامع )8184( عن اأبي هريرة. 
2- �سحيح: �سحيح ابن ماجه )1892( ، �سحيح اجلامع )6049( عن ابن عمر.

3- �سحيح: �سحيح اجلامع )988( عن اأبي هريرة وابن عبا�س.

4- �سحيح: تخريج م�سكاة امل�سابيح )715( عن عطاء بن ي�سار.
5- �سحيح: �سحيح البخاري )4073( ، �سحيح م�سلم )1793( عن اأبي هريرة.
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اإِالَّ  �ُسَهَداء  ُهْم  لَّ َيُكن  َومَلْ  اأَْزَواَجُهْم  َيْرُموَن  ِذيَن  {َوالَّ النور:  �سورة  يف  تعاىل  اهلل  يقول 
اِم�َسُة اأَنَّ َلْعَنَة  اِدِقنَي )6( َواخْلَ ُه مَلَِن ال�سَّ نَّ ِ اإِ ْرَبُع �َسَهاَداٍت ِباهللَّ اأَنُف�ُسُهْم َف�َسَهاَدُة اأََحِدِهْم اأَ
ُه  ِ اإِنَّ ِ َعَلْيِه اإِن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنَي )7( َوَيْدَراأُ َعْنَها اْلَعَذاَب اأَْن َت�ْسَهَد اأَْرَبَع �َسَهاَداٍت ِباهللَّ اهللَّ

اِدِقنَي )9(} ِ َعَلْيَها اإِن َكاَن ِمَن ال�سَّ َب اهللَّ اِم�َسَة اأَنَّ َغ�سَ مَلَِن اْلَكاِذِبنَي )8( َواخْلَ

ما ال�سر يف التعبري يف حق الزوج باللعنة ويف حق الزوجة بالغ�سب؟

�جلو�ب:	
فقد  كاذبًا  كان  اإن  الأنه  اللعنة،  خ�سو�س  الدعاء  يف  له  قال ابن عا�سور: "وعنّي 
اللعنة.  جزاوؤه  يكون  اأن  فنا�سب  اإياها،  االأزواج  ونبِذ  النا�س  للعنِة  بامراأته  عر�س 
وعنّي لها يف اخلام�سة الدعاء بغ�سب اهلل عليها اإن �سدق زوجها، الأنها اأغ�سبت زوجها 
بفعلها، فنا�سب اأن يكون جزاوؤها على ذلك غ�سب ربها عليها كما اأغ�سبت بعلها" )1( 

ويقول د.فا�سل ال�سامرائي يف )مل�سات بيانية يف �سورة النور(:
اللعنة يف اللغة هي الطرد واالإبعاد، اإبلي�س لعنه اهلل اأي طرده من رحمته، والزوج اإذا 
ي�ستحق  فاإذا كان كذابًا  وُتبعد من احلياة،  وُترَجم  �سُتقتل  فاإنها  بالزنا  رمى زوجته 

اللعنة والطرد واالإبعاد من رحمة اهلل، فكما طردها ُيطرد وكما اأبعدها ُيبعد.

اأما بالن�سبة للزوجة فلو فعلت ذلك فهي فعلت فاح�سة كبرية ت�ستحق غ�سب اهلل كاأي 
يها من احلّد، فلو فعلت  اأما �سهادتها فُتَنجِّ فاعل فاح�سة، الأن الزوج ال يناله �سيء، 

فعليها غ�سب اهلل كاأي واحد يفعل فاح�سة عليه غ�سب اهلل" )2( 

1- التحرير والتنوير ، البن عا�سور.
2- مل�سات بيانية يف �سورة النور ، بت�سرف ي�سري.

�سوؤال للنقا�ص والتفكري
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اأحاديث ل ت�سح 

• قوله J: " اأربعة ي�سبحون يف غ�سب اهلل ومي�سون يف �سخط اهلل. قلت: ومن هم يا ر�سول 	
اهلل؟ قال: املت�سبهون من الرجال بالن�ساء، واملت�سبهات من الن�ساء بالرجال، والذي ياأتي 

البهيمة، والذي تاأتيه الرجال"  �سعيف: ال�سل�سلة ال�سعيفة )5370(.

• اأَْهرَق دمي واآذاين يف ِعرَتتي"   مو�سوع: 	 ِ وَغ�سبي عَلى َمن  "ا�ستدَّ غ�سُب اهللَّ  :J قوله 
الكامل يف ال�سعفاء )567/7( ، ميزان االعتدال )28/4( ، �سعيف اجلامع )860(.

• ِ عَلى َمن ظلَم َمن ال يجُد نا�سًرا غريي"   	 ُ عزَّ وجلَّ : ا�ستدَّ غ�سُب اهللَّ قوله J: "يقوُل اهللَّ
�سعيف جدًا: ال�سل�سلة ال�سعيفة )2392(.

• على 	 لُع  َيطَّ منهْم،  لي�س  ولًدا  قوٍم  على  اأدخلْت  امراأٍة  على  اهلِل  غ�سُب  "ا�ستَد   :J قوله 
اأمواِلهم" �سعيف بهذا اللفظ: �سعيف اجلامع )6389( و�سعيف  عوراِتهم، وي�سرُكهم يف 

الرتمذي )2698(.. واإال فال�سالم بركة.

• ناِة"  �سعيف: ال�سل�سلة ال�سعيفة )2776(.	 قوله J: "ا�ستدَّ غ�سُب اهلِل على الزٌّ
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

ملخ�ص	ف�صل: )كيف	ُتطفيء	غ�صب	�لله	عليك(

قال النبي J: "َمْن مل ي�ساأِل اهلَل يغ�سْب عَليِه" دعاء اهلل

قال النبي J: "اإن �سدقة ال�سر ُتطفيء غ�سَب الربِّ 
تبارك وتعاىل"

ال�سدقة 

قال النبي J: "من التم�س ِر�سا اهلِل ب�سَخِط النا�ِس 
َي اهلُل عنه واأْر�سى عنه النا�َس " ر�سِ

التما�س ر�سا اهلل ولو 
�َسِخَط النا�س

ِ } )الذاريات 50( وا اإِىَل اهلَلّ قال اهلل تعاىل: { َفِفُرّ الفرار اإىل اهلل 
والتوبة

َباِت َما َرَزْقَناُكْم َواَل َتْطَغْوا  قال اهلل تعاىل: {ُكُلوا ِمْن َطِيّ
ِبي َفَقْد  ِبي َوَمْن َيْحِلْل َعَلْيِه َغ�سَ ِفيِه َفَيِحَلّ َعَلْيُكْم َغ�سَ

َهَوى} )طه 81(
االإعتدال يف اأكل الرزق

�ساأَل عبد اهلل بن َعمرو ر�سوَل اهلل J: "ماذا ُيباِعُدين 
؟ قال: ال  ِب اهلِل عزَّ وَجلَّ )ويف رواية: مينعني( ِمن َغ�سَ

ْب" َتغ�سَ
تنُّب الغ�سب

1- االإميان مع العمل ال�سالح 2- التزام نهج ال�سحابة

3- الوالء والرباء 4- اإنفاق املال يف �سبيل اهلل

5- احلمد بعد االأكل 6- كلمة تر�سي اهلل

7- ال�سهادة يف �سبيل اهلل 8- اإر�ساء الوالدين باملعروف

9- ال�سواك

اإتيان االأعمال التي 
ُتر�سي اهلل

)راجع الف�سل التا�سع 
من الكتاب(

6

5

7

4

3

2

1
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

8

الكفر . 1

النفاق االأكرب. 2

قتل املوؤمن عمدًا . 3

ال�سّد عن دين اهلل. 4

الزنا. 5

التول يوم الزحف. 6

ظلم النا�س. 7

ى مبلك امللوك. 8 من ت�سمَّ

اتخاذ قبور االأنبياء م�ساجد. 9

من اآذى ر�سول اهلل. 10

من قتله ر�سول اهلل. 11

تنُّب موجبات 
غ�سب اهلل





الف�صل الرابع

كيف تثبت يف الفنت؟
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الفتنة هي االإبتالء واالإمتحان اأيًا كانت �سورته.. وقد وردت كلمة )فنت( وم�ستقاتها يف القراآن يف 
ثمانية وخم�سني مو�سًعا، واأُطلقت على خم�سة ع�سر معنى اأو يزيد )1( ، من اأهّم تلك املعاين التي 

تفيدنا يف هذا الف�سل:  

ة، واالإثم، واجلنون. )2( ووردت كذلك مبعنى العذاب، واحلرق، والقتل، وال�سّد، واحُلجَّ

اإذن، يتبنّي ما �سبق اأن الفتنة يف اأ�سلها هي اختبار وابتالء يف الدين اأو الدنيا اأيًا كانت 
�سورتها ما �سبق ذكره، وقد تكون خا�سة لفرد يف نف�سه اأو ميطه من اأهل اأو مال اأو 

ولد، وقد تكون عامة الأمة من االأم اأو �سعب من ال�سعوب.

ُيْفَتُنوَن}  ال  َوُهْم  ا  اآَمنَّ َيُقوُلوا  اأَْن  ُكوا  ُيرْتَ ْن  اأَ ا�ُس  النَّ والإمتحان:{اأََح�ِسَب  الإختبار 
رْيِ ِفْتَنًة} )االأنبياء 35(. ِرّ َواخْلَ )العنكبوت 2(، {َوَنْبُلوُكْم ِبال�َسّ

} )االأنفال 39(،  ِ يُن ُكُلُّه هلِلَّ ال�سرك اأو الكفر: {َوَقاِتُلوُهْم َحَتّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الِدّ
{َواْلِفْتَنُة اأَْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل} )البقرة 217(.

ال َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة يِف  ُهْم اأَْوِلَياُء َبْع�ٍس اإِ ِذيَن َكَفُروا َبْع�سُ ا�ستباه احلق بالباطل: {َوالَّ
ااْلأَْر�ِس َوَف�َساٌد َكِبرٌي} )االأنفال 73(.

ُكُم  ال�سالل والإ�سالل:  {َوَمن ُيِرِد اهلّلُ ِفْتَنَتُه} )املائدة 41(، {َيا َبِني اآَدَم اَل َيْفِتَنَنّ
ْيَطاُن} )االأعراف 27(. ال�َسّ

ًة})االأنفال  ينَبَّ اَلِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخا�سَّ ُقوا ِفْتَنًة ال ُت�سِ امل�سائب والعقوبات: {َواَتّ
.)25

1

3

2

4

5

1- منهاج اأهل ال�سنة واجلماعة يف التعامل مع الفنت العامة"، لعبد اهلل الدميجي..
2- راجع )الوجوه والنظائر( للدامغاين.
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م اأهل العلم الفنت اإىل نوعني – نعوذ باهلل من �سر الفنت ما ظهر منها وما بطن - : ق�سَّ

ك النا�س يف دينهم  وهي تلك ال�سبهات التي تعر�س للنا�س اأفكارًا �سالَّة تلب�س ثوب احلق، ُت�سكِّ
وعقيدتهم واإ�سالمهم، وت�سدهم عن �سبيل اهلل، كفتنة الدجال يف اآخر الزمان، وكال�سبهات التي 
ميار�سها اأعداء االإ�سالم ي�سككون النا�س بالقراآن وحقائقه، اأو بتاريخ االأمة، اأو باأحاديث النبي 
جون لها بو�سائل  J، اأو باليوم االآخر، وي�ستغلون يف ذلك قلة العلم عند كثري من امل�سلمني، وُيروِّ

نهجة.  االإعالم املنظورة واملقروءة وامل�سموعة بثوب ع�سري وبرامج ُمَ

ه اإليها، كفتنة احلياة الدنيا  وهي تلك ال�سهوات التي تعر�س لالإن�سان فتوافق هوًى يف نف�سه ترُّ
وزينتها وطول االأمل فيها، وفتنة الن�ساء، وفتنة االأوالد، وفتنة املال، واملن�سب واجلاه، وحب الظهور 
ا اأَْمَواُلُكْم َواأَْوالُدُكْم ِفْتَنٌة}  َ نه ال�سيطان للنا�س، ومنها قوله تعاىل: {اإِمَنّ وال�سهرة، وغريها ما ُيزيِّ

)التغابن 15(، ومنها قول النبي J: "ما َتركُت َبعدي ِفتَنًة اأ�سرَّ على الرجاِل مَن الن�ساِء".)1(

1- �سحيح: �سحيح البخاري )5096( ، �سحيح م�سلم )2740( ، �سحيح الرتمذي )2780( ، �سحيح اجلامع )5597( ، �سحيح الرتغيب )3217( عن اأ�سامة بن 
زيد.

اأنواع الفنت و�سورها:

فنت ال�سبهات: 

فنت ال�سهوات:

1

2
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هل تود اأن تثبت على دينك اإن تعر�ست لفتنة �سبهات اأو �سهوات؟األ اأدلك على ما اإن فعلته ثّبتك اهلل باإذنه يف زمن الفنت؟

ا�ستيَقظ ر�سوُل اهلِل J ليلًة فِزعًا يقول: "�ُسبحاَن اهلِل، ماذا اأنَزل اهلُل مَن اخَلزائِن، وماذا اأنَزل 
")1( ، واأخرب النبي J يف اأحاديَث متفرقة عن األوان من الفنت �سيتعر�س لها النا�س يف  مَن الِفنَتِ
حياتهم متوج موج البحر، فاأخرب اأنه ياأتي على النا�س زماٌن يكون القاب�س على دينه كالقاب�س 
اأبواب جهنم  �سيكون دعاة على  واأنه  اختالفًا كثريًا،  َيِع�ْس منكم ف�سريى  واأنه من  على اجلمر، 
اأو من   - االأخطر  ال�سبهات - وهي  �سواء كانت من  الفنت  تلك  واأنَّ   .. فيها  اأطاعهم قذفوه  من 
ل دينه ب�سببها، قال J:"اإن بنَي يدِي  ال�سهوات فاإنها �ستوؤثر على البع�س حتى اأن منهم َمن �سُيبدِّ
جُل فيها موؤمًنا ومُي�سي كاِفًرا، ومُي�سي موؤمًنا وي�سبُح  اعِة ِفَتًنا كقطِع اللَّيِل املظِلِم، ي�سِبُح الرَّ ال�سَّ

كافًرا")2(، واأخرب اهلل جل وعّز يف �سورة البقرة اأن الفتنة عن الدين اأكرب واأ�سد من القتل.. 

ه اإما للكفر اأو ال�سرك اأو الف�سق  �سُ فاملح�صلة اأن هذه الفنت قد تناأى باملرء عن دينه وُتعرِّ
اأَْو  ِفْتَنٌة  يَبُهْم  ُت�سِ اأَْن  ْمِرِه  اأَ َعْن  ُيَخاِلُفوَن  اَلِّذيَن  {َفْلَيْحَذِر  وجل:  عز  قال  البدعة،  اأو  النفاق  اأو 

يَبُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم} )النور 63(. ُي�سِ

والنجاة من فنٍت كقطع الليل املظلم تتاج نورًا يهتدي به املرء ليب�سر احلق من الباطل فيثبت 
ُ َلُه ُنورًا َفَما َلُه ِمْن ُنوٍر} )النور 40(. على احلق {َوَمْن مَلْ َيْجَعِل اهلَلّ

1- �سحيح: �سحيح البخاري )7069( ، �سحيح الرتمذي )2196( ، �سحيح اجلامع )3599( عن اأم �سلمة هند بنت اأبي اأمية.
2- �سحيح: �سحيح ابن ماجه )3215( ، �سحيح الرتمذي )2197( ، �سحيح اجلامع )2049( ، �سحيح اأبي داود )4259( ، �سحيح ابن حبان )5962( عن اأن�س 

بن مالك و اأبي مو�سى االأ�سعري .. ويف رواية م�سلم )118( :"بادروا باالأعمال فتنًا كقطع الليل ..." احلديث.

خطر الفنت:

هل حتب �أن تقَي نف�سك من �لفنت ما ظهر منها وما بطن؟

ت�سعة اأعمال، �سوف تقيك من �سر الفنت وتثبتك باإذن اهلل تعاىل اإن تعر�ست لأي منها.. 
دونك هي.
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القراآن الكرمي: قراءًة و�سماعًا وتدبرًا وعماًل 1

العمل

من اليوم:

من اليوم .. قررت اأن يكون ل ِورٌد من القراآن كل يوم اأقراأه واأتدبره، واأن يكون ل ن�سيب 
للحفظ ولو كان قلياًل. 

اأحفظ  واأن  كتاب اهلل،  والنهي يف  واالأمر  اأتعلم احلالل واحلرام  اأن  اليوم..قررت  من 
�سورة الكهف.

الناجني  ُتِقلُّ  نوح  ك�سفينة  �سفينة  ثمة  العاتية،  وعوا�سفها  املتالطمة  الفنت  اأمواج  يف 
وعقولهم  �سدورهم  يف  يحملونه  اهلل  بكتاب  اعت�سموا  اأنا�ٌس  اُبها  ركَّ  .. ّي  جُلِّ بحٍر  يف 
مون حرامه، يحتكمون اإليه، ويلتزمون اأوامره ونواهيه ..  واأفئدتهم، ُيحلُّون حالله وُيحرِّ

ال يتخلَّى عنهم القراآن يف زمن العوا�سف والفنت اإن هم جلاأوا اإليه.

ْطَنا يِف اْلِكَتاِب  لقد حوى القراآن كل ما يطلبه الطالبون للثبات يف زمن الفنت {َما َفَرّ
االأفهام،  ق  تتفرَّ يوم  واملرجع  الظالم،  يِحلُّ  يوم  النور  اإنه   ،)38 )االأنعام  �َسْيٍء}  ِمْن 
ُبل، وهو حبل اهلل يوم تع�سف الفنت،  واحَلَكم يوم ي�سل النا�س، والهادي يوم تنقطع ال�سُّ

وهو الركن اإن خانتك اأركاُن.

ْلَناُه َتْرِتيالً } )الفرقان 32(. َت ِبِه ُفوؤَاَدَك َوَرَتّ قال اهلل تعاىل: {َكَذِلَك ِلُنَثِبّ

وقال النبي J: "قد تركُت فيكم ما لن ت�سلوا بعده اإن اعت�سمُتم به: كتاَب اهلِل"  )1( 

اِل")2(  جَّ َم من الدَّ وقال النبي J: "من حِفظ ع�سَر اآياٍت من اأوِل �سورِة الكهِف، ُع�سِ
1- �سحيح: �سحيح م�سلم )1218( واللفظ له، �سحيح ابن حبان )1457( ، �سحيح اأبي داود )1905( ، �سحيح ابن ماجه )2512( ، �سحيح 
اجلامع )7877( ، �سحيح الرتمذي )3786( عن جابر بن عبداهلل واأبي �سعيد اخلدري ... )ويف رواية زيادة: وِعرتتي اأَْهَل َبيتي( ، )ويف رواية 

تي(. زيادة: و�سنَّ
2- �سحيح: �سحيح م�سلم )809( ، �سحيح اأبي داود )4323( ، �سحيح اجلامع )6201( ، �سحيح ابن حبان )785( عن اأبي الدرداء.
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نبياء و�ِسرَيِ ال�ساحلني قراءة ق�س�ص الأ 2

العمل

من اليوم:

من اليوم .. قررت اأن اأقراأ يف ق�س�س القراآن والكتب التي اأُلِّفت يف ا�ستنباط الدرو�س 
والعرب منها. 

من اليوم..قررت اأن اأقراأ كل �سهر يف �ِسرَي ال�سحابة والتابعني والقادة والعلماء الربانيني 
وكيف ثبتوا يف الفنت واالأزمات.

اأجرى علماء الرتبية والنف�س اأبحاثًا ودرا�ساٍت على الق�سة واأثرها على النف�س وال�سلوك 
الطرق  اأح�سن  .. فهي  النف�س  الهادفة �سحرًا عجيبًا يف  للق�سة  اأن  والقيم، فخل�سوا 
اإمتاعًا للعاطفة واإقناعًا للعقل، يف �سمو روحي وخلقي ونف�سّي ي�سعر به قاريء الق�سة 

اأو �سامعها، ويعي�س اأحداثها بحالوة ولذة وت�سوق، ويجد فيها ُبْغَيَته و�سالته وهدفه.

زوابع  النف�س يف  لثبات  االأحياء �سروري  االأموات خا�سة ومن  القدوات من  اإن وجود 
�سوا له، وها هي ق�س�سهم  �سوا ملا تعرَّ الفنت..ها هم االأنبياء وال�ساحلون من قبل تعرَّ

ومواقفهم ُتروى وال ُتطوى، ومع ذلك �سربوا وثبتوا .. فالثبات اإذن لي�س مب�ستحيل.

ل  فيها، وتوَّ وثباته  القراآن(  )فتنة خلق  بـ  ي  �ُسمِّ ما  اأحمد يف  االإمام  تاأمل يف ق�سة 
بعَدهم،  وَمْن  قبَلهم  وَمْن  ال�سالم،  عليه  اأيوب  �سرب  ويف  تيمية،  ابن  حياة  �سطور  يف 
وفوق ذلك كلِّه واأح�سنه �سرية ممٍد J واأ�سحاِبه، �سي�سخُّ ذلك فيك ثباتًا كاجلبال 
تكن  كثباتهم  واثبت  اآثارهم  واقتِف  غر�سهم  الزم  فتنة..  لك  عر�ست  اإذا  الروا�سخ 

مثلهم.

ُت ِبِه ُفوؤَاَدَك}  �ُسِل َما ُنَثِبّ قال اهلل تعاىل: {َوُكال َنُق�ُسّ َعَلْيَك ِمْن اأَْنَباِء الُرّ
)هود 120(.
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العمل بالعلم  3

العمل

من اليوم:

من اليوم .. قررت اإن تعلَّمُت �سيئًا من كتاب اهلل اأو �سنة نبيه J اأن األتزمه واأعمل به. 

من اليوم..قررت اأن اأُتبع القوَل العمَل حتى ال اأكون من قال اهلل فيهم {َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد 
ِ اأَن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلوَن} )ال�سف 3(. اهلَلّ

يقول ال�سيخ ال�سعدي – رحمه اهلل – يف تف�سري االآية وكيف اأن اهلل رتَّب لهم على فعل 
ما ُيوَعظون به اأربعة اأمور، ثانيها: "ح�سول التثبيت والثبات وزيادته، فاإن اهلل يثبت 
تهم  فُيثبِّ به،  القيام مبا وعظوا  الذي هو  ب�سبب ما قاموا به من االإميان  اآمنوا  الذين 
يف احلياة الدنيا عند ورود الفنت يف االأوامر والنواهي وامل�سائب، فيح�سل لهم ثباٌت 
قون لفعل االأوامر وترك الزواجر التي تقت�سي النف�س فعلها، وعند حلول امل�سائب  ُيَوفَّ
التي يكرهها العبد. فيوفق للتثبيت بالتوفيق لل�سرب اأو للر�سا اأو لل�سكر. فينزل عليه 

معونة من اهلل للقيام بذلك، ويح�سل له الثبات على الدين عند املوت ويف القرب".

ُهْم َواأَ�َسدَّ َتْثِبيًتا} ا لَّ ُهْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخرْيً قال اهلل تعاىل: {َوَلْو اأَنَّ
 )الن�ساء 66(.
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دعاء اهلل والإ�ستعاذة به 4

ال   .. لك  وتثبيته  وجل  عز  اهلل  رحمة  اإىل  فقري  فاأنت  والعلم  االإميان  من  بلغَت  مهما 
بني  القلوب  فاإن  بك،  النا�س  اقتداء  نَّك  يغرَّ وال  اإميانك،  َنّك  يغرَّ وال  نف�سك،  نَّك  تغرَّ
اأ�سبعني من اأ�سابع الرحمن يقلبها كيف �ساء .. اإن اأق�سر طريق للثبات يف زمن الفنت 
رها  وُمقدِّ �ساحبها  فهو  منها  تخلي�سك  بيده  مبن  االإلت�ساق  وطلب  باالإ�ستعاذة  هو 

ومالك اأمرها.

كان اأَْكرث دعاِئِه J: "يا ُمقلَِّب القلوِب ثبِّت قلبي على ديِنَك"  )1( 

1- �سحيح: �سحيح الرتمذي )3522( ، �سحيح اجلامع )4801( ، �سحيح االأدب املفرد )527( عن اأن�س واأم �سلمة و�سهر بن حو�سب.

ذوا باهلِل من الفنِت ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوُذ باهلِل من  قال النبي J: "تعوَّ
الفنِت ما ظهر منها وما بطن"  )1( 

2- �سحيح: �سحيح م�سلم )2867( ، �سحيح اجلامع )2262( ، �سحيح ابن حبان )1000( عن زيد بن ثابت.

وكان النبي J يدعو بهذا الدعاء يف ال�سالة بعد الت�سهد، وكان ُيعلُِّمه الأ�سحابه كما 
َم،  يعلمهم ال�سورَة من القراآِن فيقول: " قولوا: اللهمَّ اإين اأعوُذ بك من عذاِب جهنَّ
ّجاِل، واأعوذ بك من فتنة  واأعوُذ بك من عذاِب القرِب، واأعوذ بك من فتنِة امل�سيِح الدَّ

املحيا واملماِت"  )1( 
3- �سحيح: �سحيح م�سلم )590( واللفظ له، �سحيح البخاري )2823( ، �سحيح ابن حبان )1968( ، �سحيح الن�سائي )5527( ، �سحيح اأبي 

داود )880( ، �سحيح ابن ماجه )3112( ، �سحيح الرتمذي )3494( عن عائ�سة وابن عبا�س.
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العمل

من اليوم:

من اليوم .. قررت اأن اأجلاأ دائمًا اإىل اهلل واأدعوه واأ�ستعيذ به من الفنت قبل وعند وقوعها 
واأن ال اأعتمد على خربتي فقط.  

ال�سالة  اأقولها دائمًا يف  واأن  اأعاله  واالإ�ستعاذات  االأدعية  اأحفظ  اأن  اليوم..قررت  من 
وخارجها.

قال �سيٌخ يومًا لتلميذه: اأراأيَت لو اأردَت اأن تقطع اأر�سًا ثم نبح عليك كلُب املا�سية ماذا كنت 
ت�سنع؟ قال: اأُدافعه. قال: فاإن عاد؟ قال: اأُدافعه. قال :فاإن عاد؟ قال: اأُدافعه. قال: يا 

ُبنّي ذلك يطول عليك، ولكن اطلب من الراعي �ساحب الكلب اأن َيُكفَّ عنك كلبه.
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الرفقة ال�ساحلة  5

العمل

من اليوم:

ُتعيُنني على فعل اخلري  ال�سوء برفقة �ساحلة  اأ�ستغني عن رفقة  اأن  اليوم .. قررت  من 
والثبات. 

من اليوم..قررت اإن وجدُت من اأٍخ ل يف اهلل ما مل يعجبني من �سوء اأو خلق اأن اأتغا�سى 
عنه واأن�سحه �سرًا هلل.

يجدها  املوا�سيع،  من  َحَوْت  وما  الكهف  ل�سورة  املتاأمل  اإن 
فتنة الدين )اأ�سحاب  اأنواع من الفنت:  اأربعة  تتحدث عن 
َتني(،  اجلنَّ �ساحب  )ق�سة  والولد  املال  وفتنة  الكهف(، 
وفتنة  اخل�سر(،  مع  مو�سى  )ق�سة  العلم  وفتنة 
ال�سلطان واملن�سب )ق�سة ذي القرنني(.. تاأمل كيف علَّق 
اهلل يف كتابه يف �سورة الكهف بعد �سرد ق�سة اأ�سحاب الكهف 
ْد عنهم، وال تر�َس عنهم  رِبْ َنْف�َسَك} ال َتِ باالآية اأعاله {َوا�سْ

بدياًل. 

اإن ال�ساحب �ساِحب، وباملجال�سة تدث املجان�سة، واإن املوؤمن 
ام اأمان لك من الوقوع  مراآة اأخيه .. وال�ساحب ال�سالح �سمَّ
رك، واإذا �سللَت هداك، واإذا فرتَت  يف الفتنة .. اإذا ن�سيَت ذكَّ
اأم�سك  زللَت  واإذا  عليك،  اأ�سار  احرتَت  واإذا  عزميتك،  قوَّى 

بيدك.. فَع�سَّ عليه بالنواجذ يكن لك ُمعينًا عند الفنت.

ُيِريُدوَن  َواْلَع�ِسِيّ  ِباْلَغَداِة  ُهْم  َرَبّ َيْدُعوَن  اَلِّذيَن  َمَع  َنْف�َسَك  رِبْ  {َوا�سْ تعاىل:  اهلل  قال 
ْنَيا} )الكهف 28(. َياِة الُدّ َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة احْلَ
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الإكثار من العبادة والإ�ستغفار 6

العمل

من اليوم:

من اليوم .. قررت اأن يكون ل ن�سيب من خبيئة ال�سر ك�سدقة ال�سر و�سيام ال�سر وقيام 
الليل وخدمة املحتاجني. 

اأُكرث من النوافل لتكون  ط يف الفرائ�س من العبادات، واأن  اأُفرِّ من اليوم..قررت اأن ال 
ذخرًا ل اإذا ما حلَّت الفنت.

اإن من اأ�سباب الثبات عند هبوب الفنت اأن يكون لك ر�سيٌد �سابٌق من االأعمال ال�ساحلة 
ًا منيعًا بينك وبينها، حتى اإذا اأقبلت الفنت كان االإ�ستغال  تبادر بها الفنت وتعلها �سدَّ
بالعبادة من �سالة ونافلة و�سيام و�سدقة و�سلة رحم وطلب علم وقراءة قراآن وكفالة 
َف ر�سول  يتيم وذكر هلل وت�سبيح له مانعًا لك باإذن اهلل من الوقوع والولوج يف فنت و�سَ
الليل املظلم، ال يتبني احلق فيها من الباطل وُتوِقع النا�س يف  J �سدتها كِقَطع  اهلل 
�سرها من �سوادها وظلمتها.. اإن الفتنة اإذا اأقبلت فال عا�سم منها اإال من رحمه اهلل .. 
واإن االإ�ستغال بالعبادة يف غمرة حدوث الفنت تعلٌُّق باهلل الذي يع�سمك منها، واإ�سغال 

ك والزم �ُسْبَحَتك .. تثبت باإذن اهلل. للنف�س عن اخلو�س فيها.. اعتكف يف ُم�سالَّ

ُه َوَخرَّ َراِكًعا َواأََناَب})�س 24(. اُه َفا�ْسَتْغَفَر َربَّ ا َفَتنَّ َ وقال اهلل تعاىل: {َوَظنَّ َداُووُد اأَمنَّ

موؤمنًا  الرجُل  ي�سبُح  املظلِم،  الليِل  كقطِع  فتنًا  باالأعماِل  "بادروا   :J النبي  قال 
ومي�سي كافرًا، اأو مي�سي موؤمنًا وي�سبُح كافرًا، يبيُع ديَنه بعر�ٍس من الدنيا" )1( 

 )2( " وقال النبي J: "عبادٌة يف الهْرِج والفتنِة كهجرٍة اإلَّ

1- �سحيح: �سحيح م�سلم )118( ، �سحيح ابن حبان )6704( ، �سحيح الرتمذي )2195( ، �سحيح اجلامع )2814( عن اأبي هريرة.
2- �سحيح: �سحيح اجلامع )3974( واللفظ له، �سحيح م�سلم )2948( ، �سحيح ابن ماجه )3235( عن معقل بن ي�سار.
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اعتزال الفتنة 7

من الفنت ما يكون بني امل�سلمني اأنف�سهم، يختلط فيها احلق بالباطل اختالطًا �سديدًا 
الغمامة، وقد يتفاقم االأمر فيقع بينهم  ا�ستبياُن احلق من �سدة  يِعزَّ على املرء  حتى 
 .. الدماء كما ح�سل بني ال�سحابة يف معركتي �سفني واجلمل  وُتراق فيها  اخلالف 
واالإنتباه  البيت،  يف  واجللو�س  الفتنة،  اعتزال  اإنه  ال�سبيل؟  وما  املخرج؟  ما  عندئذ 
تك من مال اأو اأر�س، وعدم اإطالق الل�سان فيها ب�سيء.. فاإنك بذلك تكون قد  خلا�سَّ
نَّ لها يدًا حتى لو كلَّفك ذلك املوت .. تلك و�سية النبي  اعتزلتها، فاإن هي اأتْتك فال متدَّ

.J

املا�سي  ِمَن  فيها خرٌي  القاعُد  فتنٌة  تكوُن  ثمَّ  اأال  فنٌت،  �ستكوُن  "اإنَّها   :J النبي  قال 
فيها، واملا�سي فيها خرٌي ِمَن ال�ساعي اإليها، اأال فاإذا نزلْت اأو وقعْت، فَمْن كان لُه اإبٌل 
ِه،  فليلحْق باإبِلِه، وَمْن كانْت لُه غنٌم فليلحْق بغنِمِه، وَمْن كانْت لُه اأر�ٌس فليلحْق باأر�سِ
فقال رجٌل: يا ر�سوَل اهلِل، اأراأيَت َمْن مْل يكْن لُه اإبٌل وال غنٌم وال اأر�ٌس؟ قال: َيعمُد 
ِه بحجٍر  )1(، ثم لينُج اإْن ا�ستطاَع النجاَء. اللهمَّ هل بلْغُت؟  اإىل �سيِفِه فيُدقُّ على حدِّ
اللهمَّ هل بلغُت؟ اللهمَّ هل بلغُت؟ فقال رجل: يا ر�سوَل اهلِل، اأراأيَت اإْن اأُكرهُت حتى 
ينطلَق بي اإىل اأحِد ال�سفنِي، اأو اإحَدى الفئتنِي، ف�سرَبني رجٌل ب�سيِفِه، اأو يجيُء �سهٌم 

فيقتُلني؟ قال: يبوُء باإثِمِه واإثِمَك ويكوُن ِمْن اأ�سحاِب الناِر"  )2(

1- اأي يك�سر �سيفه كناية عن ترك القتال.
2- �سحيح: �سحيح م�سلم )2887( واللفظ له ، �سحيح اأبي داود )4256( عن نفيع بن احلارث الثقفي.

اأُُحدًا  ب�سيِفك  فاأِت  ذلك  كان  فاإذا  واختالٌف،  وُفرقٌة  فتنٌة  �ستكون  J:"اإنها  وقال 
ٌة قا�سيٌة"  )1( فا�سِرْبه حتى ينقطَع، ثم اجل�ْس يف بيِتك حتى ياأتَيك يٌد خاطئٌة، اأو َمِنيَّ

3- �سحيح: �سحيح ابن ماجه )3216( ، �سحيح اجلامع )2432( عن ممد بن م�سلمة.
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من اليوم:

من اليوم .. قررت اأن اأعتزل الفنت التي تكون بني امل�سلمني واأن ال اأخو�س فيها.  

من اليوم..قررت اأن اأرجع اإىل العلماء الربانيني املوثوقني الأتبنيَّ احلق من الباطل من 
الفتنة.
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الإهتمام بالقلب 8

ه احلبيب J عر�س الفنت على  ي�سرح ابن القيم – رحمه اهلل – احلديث فيقول: "�سبَّ
اإىل  عليها  القلوب عند عر�سها  وق�سم  كعر�س عيدان احل�سري،  ف�سيًئا  �سيًئا  القلوب 

ق�سمني:

• نكتة 	 فيه  فتنُكُت  املاء،  االإ�سفنج  ي�سرب  كما  اأُ�سربها  فتنة  عليه  ْت  ُعِر�سَ اإذا  قلٍب 
�سوداء، فال يزال ي�سرب كل فتنة تعر�س عليه حتى ي�سود وينتك�س وهو معنى قوله: 
)كالكوز مخًيا(، اأي: مكبوًبا منكو�ًسا، فاإذا ا�سودَّ وانتك�س عر�س له من هاتني 
االآفتني مر�سان خطران قاداه اإىل الهالك: اأحدهما: ا�ستباه املعروف عليه باملنكر 
فال يعرف معروًفا، وال ينكر منكًرا، ورمبا ا�ستحكم عليه هذا املر�س حتى يعتقد 
تكيمه  الثاين:  �سنة.  والبدعة  بدعة،  وال�سنة  معروًفا،  واملنكر  منكًرا،  املعروف 

هواه على ما جاء به الر�سول J وانقياده للهوى واتباعه له.

• ْت عليه 	 وقلٍب اأبي�س قد اأ�سرق فيه نور االإميان، واأزهر فيه م�سباحه، فاإذا ُعِر�سَ
الفتنة اأنكرها وردها، فزاد نوره واإ�سراقه وقوته"  )1(

1-اإغاثة اللهفان )12/1(.

قال النبي J: "ُتعَر�ُس الفنُت عَلى القلوِب كاحل�سرِي ُعودًا ُعودًا، فاأيُّ قلٍب اأُ�سِرَبها 
ُنِكَت فيِه ُنكتٌة �َسوداُء، واأيُّ قلٍب اأَنكَرها ُنِكَت فيِه ُنكتٌة َبي�ساُء، حتَّى ت�سرَي عَلى قلَبنِي: 
ماواُت واالأر�ُس، واالآخُر اأ�سَوُد  ُه فتنٌة ما دامِت ال�سَّ فا فال ت�سرُّ عَلى اأبي�َس ِمثِل ال�سَّ
يًا)1(  ال يعِرُف معروًفا وال ُينكُر ُمنكًرا اإالَّ ما اأُ�سِرَب ِمن هواُه")2(  خِّ ًا كالكوِز ُمَ ُمربادَّ

1- )كاحل�سرِي عودًا عودًا(: اأي تظهر على القلوب فتنة بعد اأخرى كما ُين�َسُج عود احل�سري واحدًا واحدًا كناية عن تكرارها... )فاأي قلب 
اأ�سربها(: اأي خالطها وامتزج بها، ومنها قوله تعاىل: {َواأُ�ْسِرُبوا يِف ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِهْم} ... )ٌنِكَتْت( اأي نقطت واأثرت .. )ال�سفا(: وهو 
ًا( اأي �سار كلون الر  ماد... )كالكوز مخيًا(: اأي  احلجر االأمل�س ال يعلق به �سيء، وهكذا قلب املوؤمن اأبي�س مل تعلق به فتنة... )اأ�سود مْربادَّ
كاالإناء مقلوبًا، والقلب مثل الكوز اإذا انقلب خرج ما فيه ومل يدخله �سيء بعد ذلك من نور االإ�سالم واخلري واحلكمة، اإ�سارة اإىل قوله تعاىل: {

ا َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن}. َخَتَم اهلّلُ َعَلى ُقُلوِبهْم} ، وقوله: {َكاَلّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم َمّ
2- �سحيح: �سحيح م�سلم )144( ، �سحيح اجلامع )2960( عن حذيفة بن اليمان.
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من اليوم:

والتاأمل  والتدبر  واخل�سوع  كاالإخال�س  القلوب  بعبادات  اأعتني  اأن  قررت   .. اليوم  من 
والتوكل واليقني والر�سا. 

وابن  القيم  ابن  ككتب  القلب  ترقق  التي  التزكية  كتب  يف  اأقراأ  اأن  اليوم..قررت  من 
اجلوزي وكتب املعا�سرين.
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بات الفنت البعد عن ُم�سبِّ 9

ها  ل ت�سخي�س الدواء، واإذا ُعرف ال�سبب َبُطل العجب، وب�سدِّ اإن معرفة الداء ُي�سهِّ
تتميز االأ�سياُء، فمن عرف اأ�سباب املر�س وابتعد عنها كان ذلك األزم له يف وقايته 
وابتعد عنها ومل  الفنت وتوّقاها واعتزلها  بات  ُم�سبِّ االأمر فمن عرف  منها، وكذلك 
يتعر�س لها، فمن اأين �ست�سيبه؟!! فدونك بع�س م�سببات الفنت لتناأى بنف�سك عنها:

�لدليل �ل�سحيح من �لكتاب �أو �ل�سنةُم�سبِّبات �لفنت#

خمالفة منهج اهلل واأمره1

اأَْمِرِه  َعْن  ُيَخاِلُفوَن  ِذيَن  الَّ قال اهلل تعاىل: {َفْلَيْحَذِر 
)النور  اأَِليم}  َعَذاٌب  يَبُهْم  ُي�سِ ْو  اأَ ِفْتَنٌة  يَبُهْم  ُت�سِ اأَْن 

.)63

 ِ هلِلَّ ا�ْسَتِجيُبوا  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {َيا  تعاىل:  وقال 
 َ اهللَّ اأَنَّ  َواْعَلُموا  ُيْحِييُكْم  مِلَا  َدَعاُكْم  اإَِذا  �ُسوِل  َوِللرَّ
ُقوا  َواتَّ  * �َسُروَن  ُتْ اإَِلْيِه  ُه  َواأَنَّ َوَقْلِبِه  امْلَْرِء  َبنْيَ  َيُحوُل 
ًة} )االأنفال  ِذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخا�سَّ ينَبَّ الَّ ِفْتَنًة اَل ُت�سِ

.)25–24

َكْيَف  َفَقالوا:  ِفْتَنٌة.  �َسَتُكوُن  "اإِنَّها   :J النبي  وقال 
َنُع؟ قال: َتْرِجُعوَن اإىل  َلنا يا ر�سوَل اهلِل؟ اأْو َكْيَف َن�سْ

اأَْمِرُكُم االأوِل" )1(

2
و�سعف  امل�سلمني  تفرق 
والوالء  بينهم،  الوالء 

للكافرين

ُهْم اأَْوِلَياُء َبْع�ٍس  ِذيَن َكَفُروا َبْع�سُ قال اهلل تعاىل: {َوالَّ
اإِالَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة يِف ااْلأَْر�ِس َوَف�َساٌد َكِبرٌي} )االأنفال 

.)73

3
ين وما  االإن�سياع الأعداء الدِّ

نونه يزيِّ
قال اهلل تعاىل: {َواْحَذْرُهْم اأَْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْع�ِس َما 

ُ اإَِلْيَك} )املائدة 49(. اأَْنَزَل اهللَّ

1- �سحيح: ال�سل�سلة ال�سحيحة )3165( عن معاذ بن جبل.
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خطوات نحو املَلِك 

العمل

من اليوم:

م عقلي فيما فيه اأمر  من اليوم .. قررت اأن األتزم منهج اهلل واأن�ساع الأمره واأن ال اأُحكِّ
�سريح �سحيح. 

من اليوم..قررت اأن اأوال املوؤمنني واأن ال اأنزلق يف تزيني اأعداء الدين للحق.

�سعف االإميان والب�سرية4

ِبُعوَن  ا الَِّذيَن يِف ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ قال اهلل تعاىل:{َفاأَمَّ
َما َت�َساَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة} )اآل عمران 7(.

َ َعَلى َحْرٍف  َيْعُبُد اهللَّ ا�ِس َمْن  وقال تعاىل: {َوِمَن النَّ
اْنَقَلَب  ِفْتَنٌة  اَبْتُه  اأَ�سَ َواإِْن  ِبِه  اْطَماأَنَّ  َخرْيٌ  اَبُه  اأَ�سَ َفاإِْن 

ْنَيا َوااْلآَِخَرَة} )احلج 11(. َعَلى َوْجِهِه َخ�ِسَر الدُّ

قال اهلل تعاىل:{َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن ترك جهاد االأعداء5
} )االأنفال 39(. ِ يُن ُكلُُّه هلِلَّ الدِّ
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
ملخ�ص	ف�صل: )كيف	تثبث	يف	زمن	�لفنت(

ْلَناُه  َت ِبِه ُفوؤَاَدَك َوَرَتّ قال اهلل تعاىل: {َكَذِلَك ِلُنَثِبّ
َتْرِتيالً } )الفرقان 32(.

وقال النبي J: "قد تركُت فيكم ما لن ت�سلوا بعده اإن 
اعت�سمُتم به: كتاَب اهلِل"

وقال النبي J: "من حِفظ ع�سَر اآياٍت من اأوِل �سورِة 
اِل" جَّ َم من الدَّ الكهِف، ُع�سِ

القراآن الكرمي: قراءًة 
و�سماعًا وتدبرًا وعماًل

ُهْم  رِبْ َنْف�َسَك َمَع اَلِّذيَن َيْدُعوَن َرَبّ قال اهلل تعاىل: {َوا�سْ
ِباْلَغَداِة َواْلَع�ِسِيّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم 

ْنَيا} )الكهف 28(. َياِة الُدّ ُتِريُد ِزيَنَة احْلَ
الرفقة ال�ساحلة

�ُسِل َما  قال اهلل تعاىل: {َوُكال َنُق�ُسّ َعَلْيَك ِمْن اأَْنَباِء الُرّ
ُت ِبِه ُفوؤَاَدَك} )هود 120(. ُنَثِبّ

نبياء  قراءة ق�س�س االأ
و�ِسرَيِ ال�ساحلني

ُهْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن  قال اهلل تعاىل: {َوَلْو اأَنَّ
ُهْم َواأَ�َسدَّ َتْثِبيًتا} )الن�ساء 66(. ا لَّ َخرْيً

العمل بالعلم 

كان اأَْكرث دعاِئِه J: "يا ُمقلَِّب القلوِب ثبِّت قلبي على 
ديِنَك"

ذوا باهلِل من الفنِت ما ظهر منها  قال النبي J: "تعوَّ
وما بطن"

وكان النبي J يدعو بهذا الدعاء يف ال�سالة بعد 
الت�سهد، وُيعلُِّمه الأ�سحابه: "اللهمَّ اإين اأعوُذ بك من 

َم، واأعوُذ بك من عذاِب القرِب، واأعوذ بك  عذاِب جهنَّ
ّجاِل، واأعوذ بك من فتنة املحيا  من فتنِة امل�سيِح الدَّ

واملماِت"

دعاء اهلل واالإ�ستعاذة 
به

1

5

2

3

4
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

1- خمالفة منهج اهلل واأمره  2- تفرق امل�سلمني و�سعف 
الوالء بينهم، والوالء للكافرين 3-االإن�سياع الأعداء 

نونه 4- �سعف االإميان والب�سرية ين وما يزيِّ  الدِّ
5- ترك جهاد االأعداء

بات  البعد عن ُم�سبِّ
الفنت 

قال النبي J: "بادروا باالأعماِل فتنًا كقطِع الليِل 
املظلِم، ي�سبُح الرجُل موؤمنًا ومي�سي كافرًا، اأو مي�سي 
موؤمنًا وي�سبُح كافرًا، يبيُع ديَنه بعر�ٍس من الدنيا"

ُه  اُه َفا�ْسَتْغَفَر َربَّ ا َفَتنَّ َ وقال اهلل تعاىل: {َوَظنَّ َداُووُد اأَمنَّ
َوَخرَّ َراِكًعا َواأََناَب} )�س 24(.

االإكثار من العبادة 
واالإ�ستغفار

قال النبي J: "اإنَّها �ستكوُن فنٌت، اأال ثمَّ تكوُن فتنٌة 
القاعُد فيها خرٌي ِمَن املا�سي فيها، واملا�سي فيها خرٌي 
ِمَن ال�ساعي اإليها، اأال فاإذا نزلْت اأو وقعْت، فَمْن كان 

لُه اإبٌل فليلحْق باإبِلِه، وَمْن كانْت لُه غنٌم فليلحْق بغنِمِه، 
ِه، فقال رجٌل: يا  وَمْن كانْت لُه اأر�ٌس فليلحْق باأر�سِ

ر�سوَل اهلِل، اأراأيَت َمْن مْل يكْن لُه اإبٌل وال غنٌم وال اأر�ٌس؟ 
ِه بحجٍر، ثم لينُج اإْن  قال: َيعمُد اإىل �سيِفِه فيُدقُّ على حدِّ

ا�ستطاَع النجاَء "

اعتزال الفتنة

قال النبي J: "ُتعَر�ُس الفنُت عَلى القلوِب كاحل�سرِي 
ُعودًا ُعودًا، فاأيُّ قلٍب اأُ�سِرَبها ُنِكَت فيِه ُنكتٌة �َسوداُء، 

واأيُّ قلٍب اأَنكَرها ُنِكَت فيِه ُنكتٌة َبي�ساُء، حتَّى ت�سرَي عَلى 
ُه فتنٌة ما دامِت  فا فال ت�سرُّ قلَبنِي: عَلى اأبي�َس ِمثِل ال�سَّ
يًا  خِّ ًا كالكوِز ُمَ ماواُت واالأر�ُس، واالآخُر اأ�سَوُد ُمربادَّ ال�سَّ
ال يعِرُف معروًفا وال ُينكُر ُمنكًرا اإالَّ ما اأُ�سِرَب ِمن هواُه"

االإهتمام بالقلب

9

6

7

8





الف�صل اخلام�س

كيف حتيا حياة طيبة؟
)كيف تنال الراحة وال�سعادة، وُتق�سى حاجُتك، وتتخل�ص 

يق والهمِّ واخلوف وال�سر ومكر النا�ص؟( من ال�سِّ
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ًا و�سرورًة ق�سوى يف  اإن احلياَة الطيبة والعي�َس الهاينء وراحَة البال اأ�سبحت اليوَم مطلبًا ُمِلحَّ
اأن الب�سرية  زمٍن بالرغم ما فيه من التنظيم االإن�ساين والتقدم التقنّي وت�سهيالت احلياة اإال 
ال�سعادة والطماأنينة .. تد ذلك وا�سحًا من زيادة  وانهيار يف من�سوب  تعاين من فراغ روحيٍّ 
حاالت االإكتئاب والقلق والياأ�س واخلوف واالإ�سطرابات النف�سية وحاالت االإنتحار، وبخا�سة يف 
اأفرادها يف ثقافة الرثاء والرفاهية والرتف وال�سبع املادي والتحرر من  التي يعي�س  تلك الدول 
يَّات ما ين�سدونه من حياة طيبة، فما  ق لهم املادِّ القيود الدينية والتعاليم الِقَيميَّة .. فاإذا مل ُتقِّ

قيمة كل ما و�سل اإليه االإن�سان اإذا مل ُي�سعره بال�سعادة.
لقد لهث اأفراد احل�سارات وراء ت�سورات خمتلفة و�سلكوا طرقًا �ستى يبحثون فيها عن احلياة 
واجلاه،  املنا�سب  يف  وارتقوا  وال�سياحة،  ال�سفر  بوا  وجرَّ واالأ�سواء،  ال�سهرة  بوا  جرَّ  .. الطيبة 
وجمعوا املال وكنزوه، واأن�ساأوا امل�ساريع وال�سركات، ومتتَّعوا باللذائذ وال�سهوات، و�سربوا اخلمر 
ومتتَّعوا بالغانيات، واأ�ساعوا الوقت يف م�ساهدة االأفالم وامل�سل�سالت واملباريات .. والغريب اأن كل 

ٍة ك�سحابٍة �سرعان ما تنق�سع. ًا يف متعة ون�سوة اآنيَّ ذلك مل يزْدهم اإال �سيقًا وح�سرًة وهمَّ
اإن اهلل هو الذي َخَلَق، وهو وحده الذي يعلم على التمام مكونات هذه النف�س وهذا اجل�سد الذي 
ِبرُي} )امللك 14( .. فلن  خلقه، وما ي�سلح له وما ال ي�سلح له {اأَال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو الَلِّطيُف اخْلَ
تَد دليل ال�سعادة وقامو�س احلياة الطيبة وخريطة الطماأنينة والو�سفة ال�سحرية للعي�س الهاينء 

اإال عنده �سبحانه، متمثاًل بكتابه الذي اأنزل ور�سوله الذي اأر�سل.

لقد تناقل اأهل التف�سري اأقوااًل خمتلفة للحياة الطيبة املق�سودة يف االآية، فقالوا: هي وجوه الراحة 
وقالوا:  ال�سعادة،  وقالوا:  القناعة،  وقالوا:  الطيب.  احلالل  الرزق  وقالوا:  كانت.  جهة  اأي  من 
اجلنة، وقالوا: الرزق احلالل والعبادة يف الدنيا، وقالوا: هي العمل بالطاعة واالن�سراح بها .. )1( 
بًا: وال�سحيح اأن احلياة الطيبة ت�سمل هذا كله.. وهو االأقرب واهلل  وما اأجمل قول ابن كثري ُمعقِّ

اأعلم فاإن كرم اهلل وا�سع وعطاءه ال مدود.

1-انظر تف�سري ابن كثري، وتف�سري القرطبي، وتف�سري الطربي لالآية.

وها هنا �سوؤالن: 
ُتَرى كيف هي احلياة الطيبة يف الدنيا التي �سيحياها العاملون �ساحلًا مع اإميانهم ؟ 

بًا(؟ وملاذا عربَّ القراآن يف االآية بلفظ )حياة طيبة( ومل يقل )َعي�سًا طيِّ

َبًة  ُه َحَياًة َطيِّ ا ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُْنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَينَّ احِلً يقول اهلل عز وجل: {َمْن َعِمَل �سَ
ُهْم اأَْجَرُهْم ِباأَْح�َسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن} )النحل 97(. َوَلَنْجِزَينَّ

1

2
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اأية �سعادة وجدوا واأية فرحة عا�سوا وهم فقراء �سجناء؟؟!! اإن يف هذا لتاأكيدًا اأن احلياة 
مرد  ذلك  وغري  الروح،  �سعادة  هي  ال�سعادة  واأن  القلوب  حياة  هي  احلقيقية  الطيبة 
واأجنا�سهم مع  النا�س على اختالف ديانتهم  ي�ستوي فيه  ونوٍم وعمٍل  اأكٍل و�سرٍب  عي�ٍس، 
البهائم .. تاأمل التعبري القراآين يف قوله تعاىل: {َوَمْن اأَْعَر�َس َعْن ِذْكِري َفاإَِنّ َلُه َمِعي�َسًة 

ْعَمى} )طه 124(. نكًا َوَنْح�ُسُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَ �سَ

اِت اجل�سد من عنٍي وبطٍن وفٍم  اإن ال�سعادة احلقيقية هي �سعادة الروح والقلب ولي�ست اإ�سباَع لذَّ
بكلماٍت  فنطق  ُمعدم  فقري  وهو  �سعيدًا  البع�س  عا�س  كيف  ل  ر  ُتف�سِّ اأن  ت�ستطيع  هل   .. وفرج 
ة فقره قائاًل: "لو َعِلم امللوُك واأبناُء امللوك ما نحن فيه - اأي من ال�سعادة وال�سرور  انطلقت من ُهوَّ
- جلالدونا عليه بال�سيوف"؟ وكيف ينطق �سجني كابن تيمية بكلماٍت من ُظلمة �سجنه قائاًل : "اإن 

ة من مل يدخلها مل يدخل جنة االآخرة"؟ يف هذه الدنيا َجنَّ

هل حتب اأن تتخل�ص من اخلوف والغمِّ وال�سرِّ ومكر النا�ص؟
حياةً طيبة؟

حتيا 
هل حتب �أن 

والو�سفة  ال�سعادة  ودليل  الطيبة  احلياة  اأ�سرار  منها  واحدة  كل  يف  عماًل،  ع�سر  ال�سحرية للعي�ص الهاينء .. فدونك هي:�ستة 

هل تريد اأن ُتق�سى حاجاُتك ويزول كرُبك ويجعل اهلل لك من 

كل همٍّ فرجًا ومن كل �سيٍق خمرجًا؟
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الإكثار من الأعمال ال�ساحلة  1

اأنَّ َمن عمل �ساحلًا  اأ�سلوَب �سرٍط وجزاٍء جمياًل وبليغًا .. فال�سرط مفاُده  اإن يف االآية 
)يف  طيبة  حياة  �سُيْحِييه  اأنه  اهلل  من  وعد  فجزاوؤه   ،J النبي  لنهج  متبٌع  موؤمٌن  وهو 
الدنيا( و�سيجزيه )يف االآخرة( اجلنة.. اإن االإميان يف االآية هو اجلانب النظرّي الِعْلمّي 
الَعَملّي يف  ال�سالح هو اجلانب  والعمل  )االإعتقاد(،  وهو  مع اهلل عز وجل  يف عالقتنا 

عالقتنا مع اهلل وهي )العبادات واملعامالت واالأخالق(.

مته التكنولوجيا  اإن االإن�سان بطبيعة تكوينه روح + عقل + ج�سد + ميط .. وُجلُّ ما قدَّ
مع  االإجتماعي  والتفاعل  واجل�سد  العقل  حاجات  اإ�سباع  هو  اليوم  للب�سرية  واملُلهيات 
املحيط من املجتمع واالأ�سدقاء، واأهملْت اجلانب الروحي متامًا فاختلَّ التوازن الفطري 
ْنٍك و�سقاٍء وفراٍغ روحّي وجفاٍء قلبي.. والطريق  وانتك�ست احلياة وتولْت اإىل عي�ٍس �سَ
ٌق ال  ال�سليم ال�ستعادة هذا التوازن هو يف االإميان والعمل ال�سالح.. اإنه وعٌد اأكيد ُمتحقِّ
ريب فيه من �سادق الوعد ال ُيخلف امليعاد .. عرف ذلك جيدًا وذاقه ووجده َمْن عملوا 

ال�ساحلات من املوؤمنني فوجدوا لذة احلياة الطيبة.

َبًة  ُه َحَياًة َطيِّ ا ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُْنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَينَّ احِلً قال اهلل تعاىل: {َمْن َعِمَل �سَ
ُهْم اأَْجَرُهْم ِباأَْح�َسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن} )النحل 97(. َوَلَنْجِزَينَّ

من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أكون مع �هلل يف حياتي لأحيا حياة طيبة �سعيدة، فمن كان 
مع �هلل كان �هلل معه.

كال�سدقة  و�ملالية  �جل�سدية  و�لعباد�ت  �ل�ساحلات  من  �أُكرث  �أن  قررت   .. �ليوم  من 
و�ل�سوم و�لنو�فل و..و..و.. 

العمل
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تقوى اهلل 2

لقد نزلت اآية الطالق )2( يف رجل من اأ�سحاب النبّي J يقال له عوف االأ�سجعّي، كان 
له ابن فاأ�سره امل�سركون، فكان اأبوه ياأتي النبيَّ J في�سكو اإليه مكان ابنه وحالته التي هو 
بها وحاجته، فكان ر�سول اهلل J ياأمره بالتقوى وال�سرب ويقول له: " اإن اهلل �سيجعل له 
خمرجًا " فلم يلبث بعد ذلك اإال ي�سريًا حتى انفلت ابنه من اأيدي العدّو، فمّر بغنم من 
اأغنام العدّو فا�ستاقها، فجاء بها اإىل اأبيه، وجاء معه بغنًى قد اأ�سابه من الغنم، فنزلت 

َرًجا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَت�ِسب} )1( ُه خَمْ َ َيْجَعل لَّ هذه االآية {وَمن َيتَِّق اهللَّ
اإن ال�سيق اإذا حلق باالإن�سان جعله يف �سجن نف�سي و�سجن ذهني وتفكري دائم وخوف 
بثمارها يف  لتنعم  الرخاء خا�سة  تقوى اهلل عز وجل يف  ودواء كل هذا   .. اآت  ما هو 
ال�سدة .. عندئذ �سيجعل اهلل خمرجًا رمبا ال يخطر لك ببال، و�سيجعل اهلل ي�سرًا ظننت 
اأنه ال ياأتي بعد ذاك الع�سر... ال تياأ�س، فكم من اأمور تي�سرت واأبواب ُفتحت بالتقوى .. 

كم من معامالت وتارات وناحات واإنازات تي�سرت بالتقوى.
1-انظر تف�سري الطربي لالآية.

َيْحَت�ِسب}  اَل  َحْيُث  ِمْن  َوَيْرُزْقُه  َرًجا  خَمْ ُه  لَّ َيْجَعل   َ اهللَّ َيتَِّق  {  وَمن  تعاىل:  اهلل  قال 
) الطالق  2(.

َ َيْجَعْل َلُه ِمْن اأَْمِرِه ُي�ْسرًا} )الطالق 4(. وقال تعاىل: {وَمْن َيتَِّق اهللَّ

من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أترك �لإثم و�ملعا�سي و�أنتبه لفر�ئ�ض �لإ�سلم حيث �إنها 
حتقق �لتقوى �لذي �أر�ده �هلل.

و�إل فل  و�أعمايل فاإن كانت تر�سي �هلل م�سيت،  �أقو�يل  �أُر�قب  �أن  .. قررت  �ليوم  من 
�أم�سي و�أدعو �هلل بالتي�سري. 

العمل

�سيفتح اهلل بابًا كنت ت�سبه 
من �سدة الياأ�س مل يخلق مبفتاح 
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الإ�ستغفار 3

ات، وُيخرج به  لي�س �سيٌء كا�ستغفار اجلليل ُتق�سى به احلاجات، وُتلب به امل�سرَّ
وا�سحة  املعادلة  اإن  ات..  واملُلمَّ والغموم  الهموم  من  به  وُيتخلَّ�س  الورطات،  من 
واالإ�ستنتاج معلوم: الذنوب �سبب الباليا واحلرمان، واالإ�ستغفار ميحو تلك الذنوب 
واخلطايا، فيزول �سبب احلرمان، فعندئذ ُتفتح االأبواب وُتق�سى احلاجات وُتفرج 
ال�سيقات وينجلي الهمُّ والغمُّ الذي قبع على القلب .. الأنه اعرتاف بالذنب اأمام 
�ساحب العزة �سبحانه، َمن بيده حل العقدة وانفراج الهّم.. ورحم اهلل من قال: اإن 

من اأ�سباب راحة البال، ا�ستغفار ذي اجلالل.

َماء َعَلْيُكم  ارًا )10( ُيْر�ِسِل ال�سَّ ُه َكاَن َغفَّ ُكْم اإِنَّ وقال اهلل تعاىل: {فُقْلُت ا�ْسَتْغِفُروا َربَّ
ُكْم اأَْنَهارًا )12(}  اٍت َوَيْجَعل لَّ ُكْم َجنَّ ِدْدُكْم ِباأَْمَواٍل َوَبِننَي َوَيْجَعل لَّ ْدَرارًا )11( َومُيْ مِّ

)نوح 12-10(.

قال النبي J: "من لِزم اال�ستغفاَر جعل اهلُل له من كلِّ همٍّ فَرجًا، ومن كلِّ �سيٍق 
خمَرجًا، ورزقه من حيث ال يحت�ِسُب"  )1(

1-اختلف اأهل احلديث يف �سحة هذا احلديث لكنني اأحتج به لوجود �سواهد له من القراآن ومن الواقع، اأورده ال�سيخ االألباين يف �سعيف ابن 
ماجه )768( و�سعيف الرتغيب )1002( و�سححه ال�سيخ اأحمد �ساكر يف م�سند اأحمد )56/4( وغريه .. وقال ال�سيخ ابن عثيمني رحمه اهلل: 
ى َوُيوؤِْت  ْعُكْم َمَتاعًا َح�َسنًا اإِىَل اأََجٍل ُم�َسمًّ تِّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا اإَِلْيِه مُيَ " هذا احلديث �سعيف ولكن معناه �سحيح؛ الأن اهلل تعاىل قال: ) َواأَْن ا�ْسَتْغِفُروا َربَّ
ِتُكْم َوال  ًة اإِىَل ُقوَّ َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا اإَِلْيِه ُيْر�ِسْل ال�سَّ َلُه ( ، وقال تعاىل عن هود: ) َوَيا َقْوِم ا�ْسَتْغِفُروا َربَّ ٍل َف�سْ ُكلَّ ِذي َف�سْ

ِرِمنَي ( فاحلديث �سعيف ال�سند لكنه �سحيح املعنى "، )فتاوى نور على الدرب- �سروح احلديث واحلكم عليها(. ْوا ُمْ َتَتَولَّ

ة اأو حاجة، وانظر باإذن اهلل كيف ُتفرج .. اكت�سف ذلك  ب اأن ت�ستغفر اهلل يف ُملمَّ جرِّ
ال�سر ابن تيمية رحمه اهلل فكان االإ�ستغفار �سببًا لفتح االأقفال وَتَفتُِّح الذهن والذاكرة، 
فكان يقول: "اإن امل�ساألة لُتغلق علّي، فاأ�ستغفر اهلل األف مرة اأو اأكرث اأو اأقل، فيفتحها 

اهلل علّي". 
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من اليوم:

�لإ�سار�ت  �لإنتظار وعلى  و�أوقات  �أماكن  �أ�ستغفر �هلل يف  �أن  �ليوم.. قررت  من 
�ملرورية ويف �أوقات �لإ�سرت�حة.

 J من �ليوم .. قررت �أن �أ�ستغفر �هلل كل يوم مائة مرة على �لأقل كما كان يفعل �لنبي
، و�أن �ألزم �لإ�ستغفار يف حياتي. 

العمل

اإذا تاأخر احَلْمل ومل ُترزق الذرية فعليك باالإ�ستغفار .. اإذا اأردت النجاح يف الدرا�سة اأو 
ْين فعليك باالإ�ستغفار .. اإذا اأردت �سعًة يف  العمل فعليك باالإ�ستغفار .. اإذا اأردت �سداد الدَّ
الرزق فعليك باالإ�ستغفار .. اإذا اأردت ال�سفاء من املر�س فعليك باالإ�ستغفار .. اإذا اأردت 
الفرج من �سائقة فعليك باالإ�ستغفار .. اإذا اأردت التخل�س من الهموم والغموم فعليك 

باالإ�ستغفار.
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J ال�سالة على النبي 4

وا وقتًا لل�سالة على من من  �سُ ُيَخ�سِّ J يحبونه حتى  النبي  اأ�سحاب  يا اهلل كم كان 
ُي�سِلُحهم يف دنياهم  اأن ي�سرفوه الأنف�سهم وملا  اأرادوا  كان �سببًا يف هدايتهم يف دعاٍء 
واآخرتهم .. عجيٌب اأمرهم، لقد كان يكفيهم اأن ي�سلوا على النبي J يف بدء دعائهم 
لِّ على  كما اأمرهم ر�سول اهلل J يوم �سمع رجاًل يدعو يف �سالِته مل يحَمِد اهلَل ومل ُي�سَ
فليبَداأْ  اأحُدكم  �سلَّى  "اإذا  له:  فقال  دعاه  "َعِجَل هذا" ثمَّ   :J بيُّ  النَّ فقال   J بيِّ  النَّ
بيِّ J ثمَّ لَيْدُع بعُد مبا �ساء")1( .. لقد كان  لِّ على النَّ بتحميِد اهلِل والثَّناِء عليه ثمَّ لُي�سَ
يكفيهم هذا، غري اأن ت�سابَقهم للخريات ومبتهم له J جعلهم يجعلون ل�سالتهم عليه 
حظًا وافرًا من دعائهم الأنف�سهم .. وها هنا يك�سف لهم J عن اأمر عجيب ويفجاأهم 

ك، وُيغَفُر لك ذنُبك". بقوله " اإًذا ُتكَفى همَّ

نعم، ُيكفى الهّم باإذن اهلل، وُيغفر الذنب، وُتلب اخلريات، وت�سل الربكات، وُتدفع 
ال�سرور والبلّيات .. الأن اهلل يعطي الذاكرين اأكرث ما يعطي ال�سائلني.. اإن ذلك ال يعني 
 J اأن ال ي�ساأل املرء ربه ما ينفعه من خريي الدنيا واالآخرة!! غري اأن ال�سالة على النبي

ج�سر ُيعرب به اإىل االآمال واالأحالم واالأمنّيات.. فاأكرث منها.

1-�سحيح: �سحيح اأبي داود )1481( ، �سحيح ابن حبان ) 1960( ، �سحيح الرتمذي ) 3477( عن ف�سالة بن عبيد.

قال اأبيُّ بُن كعٍب ر�سي اهلل عنه: "يا ر�سوَل اهلِل، اإين اأُكرِثُ ال�سالَة عليك، فكم اأجعُل 
بع؟ قال: ما �سئَت، واإن زدَت فهو خرٌي  لك من �سالتي؟ قال: ما �سئَت. قال: قلُت: الرُّ
�سَف؟ قال: ما �سئَت، واإن زدَت فهو خرٌي لك. قال: قلُت: ُثُلَثني؟ قال:  لك. قلُت: النِّ
ك،  ما �سئَت، واإن زدَت فهو خرٌي لك. قلت: اأجعُل لك �سالتي كلَّها. قال: اإًذا ُتكَفى همَّ

وُيغَفُر لك ذنُبك" )1(
1-ح�سن �سحيح:  �سحيح الرتغيب )1670( ، �سحيح الرتمذي )2457( ، تخريج م�سكاة امل�سابيح )889( عن اأبي بن كعب.

بعد اأن اأفاق ال�سيخ من عملية جراحية يف القلب، وهو ما يزال يف العناية املركزة .. جاء 
املمر�س امل�سوؤول وراأى اأن هناك اأمرًا غري طبيعي، فاأخرب الطبيَب والطبيُب اأخرب طبيبًا 

ق�سة وقعت لل�سيخ �سالح املغام�سي*

*- ال�سيخ �سالح املغام�سي هو اإمام م�سجد قباء يف املدينة، وقد روى ق�سته يف مقابلة اأُجريت معه على قناة دبي ف�سائية وُن�سرت على اليوتيوب 2009/4/17.



379

خطوات نحو املَلِك 
ة؟

طيب
اة 

حي
يا 

حت
ف 

كي
�ص

خلام
ل ا

ف�س
ال

من اليوم:

�لإ�سار�ت  �لإنتظار وعلى  و�أوقات  �أماكن  �أ�ستغفر �هلل يف  �أن  �ليوم.. قررت  من 
�ملرورية ويف �أوقات �لإ�سرت�حة.

 J من �ليوم .. قررت �أن �أ�ستغفر �هلل كل يوم مائة مرة على �لأقل كما كان يفعل �لنبي
، و�أن �ألزم �لإ�ستغفار يف حياتي. 

العمل

اآخر حتى اجتمع عنده 14 �سخ�سًا من اأطباء وم�سوؤول الق�سم. 

يقول ال�سيخ: راأيُت الوجوه متغرية وخائفة واأنا ال اأدري ما ال�سبب وكانت االأجهزة وراء راأ�سي 
اآدم  بة واأرى ذلك يف وجوههم واأنا ال اأدري .. فجاء الدكتور  اإ�ساراٍت غرَي طيِّ وكانت تعطي 
ق- وقال ل: يا �سيخ �سالح نريد اأن ن�ستاأذنك اأن نعيدك لغرفة العمليات  -طبيب �سوداين ُمَوفَّ

مرة اأخرى الأن هناك كتلة دموية متجمعة على القلب ويجب اأن نفتح القلب مرة اأخرى.

باليقني، فقد  ال�سك  اأقطع  اأن  ال�سيخ: نزل اخلرب عليَّ كال�ساعقة ولكن هداين اهلل  فيقول 
كنت فى العملية االأوىل اأمتنى اأن تنجح ولكن بعد كالمهم اأن يعيدوين للعمليات مرة اأخرى 
واأَ�َسْرُت  اأن ممد ر�سول اهلل،  واأ�سهد  اإال اهلل  اإله  اأال  اأ�سهد  اإىل نف�سي فقلت:  دخل اخلوف 

براأ�سي باملوافقة فاأمر الطبيب باالإ�سراع اإىل غرفة العمليات.

وفى تلك اللحظة التي قام املمر�سون بنزع االأجهزة عني كانت هناك مر�سة لبنانية واقفة 
على �سمال فقالت ل - وهى ال تعرف من اأنا -: "يا اأخ ا�سمع، �سلِّ على النبي وهي ُتفرج"، 
تتغري  واالأجهزة  نزل  الدم  وكل  ُقلُتها  واهلل  اآل ممد،  وعلى  ممد  على  �سل  اللهم  فقلت: 
وبداأوا ينظرون ما الذى ح�سل ما الذي جرى فا�ستدعوا الدكتور اآدم مرة اأخرى، فلما �سعد 
وراأى االأجهزة وراأى الدم قال: �سبحان اهلل.. يا �سيخ �سالح، ما كنا نريد اأن نخّل�سك منه 

خّل�سك اهلل منه.

اأن تقول ذلك القول  قة التى وفقها اهلل  يقول ال�سيخ املغام�سي: انظروا اإىل هذه املراأة املَُوفَّ
وتذكرين بال�سالة على النبي.
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الدعاء 5

ميزج  جمياًل  كالمًا  النمل  اآية  تف�سري  يف  اهلل  رحمه  قطب  �سيد  االأريب  االأديب  يقول 
التوحيد مع رقة التعبري ولطافة الكلمة:

عنه  ليك�سف  يدعوه  اهلل  اإال  ملجاأً  له  يجد  ال  وال�سيق  الكربة  حلظات  يف  " فامل�سطر 
وتتهاوى  القوى  وتتخاذل  اخلنقة  وت�ستد  احللقة  ت�سيق  حني  ذلك   .. وال�سوء  ال�سر 
واأ�سباب  الن�سرة  و�سائل  من  مردًا  نف�سه  فيجد  حواليه  االإن�سان  وينظر  االأ�سناد؛ 
زاغ  ال�سدة قد  ل�ساعة  ه  ُيِعدُّ كان  ما  و كل  تنجده.  االأر�س  قوته وال قوة يف  اخلال�س، ال 
.. يف هذه اللحظة ت�ستيقظ  عنه اأو تخلى؛ وكل من كان يرجوه للكربة قد تنكر له اأو توىلَّ
الفطرة فتلجاأ اإىل القوة الوحيدة التي متلك الغوث والنجدة، ويتجه االإن�سان اإىل اهلل ولو 
كان قد ن�سيه من قبل يف �ساعات الرخاء. فهو الذي يجيب امل�سطر اإذا دعاه. هو وحده 
دون �سواه. يجيبه ويك�سف عنه ال�سوء، ويرده اإىل االأمن وال�سالمة، وينجيه من ال�سيقة 

االآخذة باخلناق.
عنها  يغفلون  الغفلة.  وفرتات  الرخاء،  �ساعات  يف  احلقيقة  هذه  عن  يغفلون  والنا�س 
فيلتم�سون القوة والن�سرة واحلماية يف قوة من قوى االأر�س الهزيلة. فاأما حني تلجئهم 
ربهم  اإىل  ويرجعون  الغفلة،  غ�ساوة  فطرتهم  عن  فتزول  الكرب،  وي�سطرهم  ال�سدة، 

منيبني مهما يكونوا من قبل غافلني اأو مكابرين"

وَء} )النمل62(. َطرَّ اإَِذا َدَعاُه َوَيْك�ِسُف ال�سُّ ْن ُيِجيُب امْلُ�سْ قال اهلل تعاىل: {اأَمَّ

عاُء" )1(  وقال النبي J: "ال يردُّ الق�ساَء اإالَّ الدُّ

وقال J: "دعواُت املكروِب: اللَّهمَّ رحمَتك اأَرجو فال َتِكلني اإىل َنف�ِسي طرفَة عنٍي، 
واأ�سِلح ل �َساأين كلَّه ال اإَله اإالَّ اأنَت" )2( 

و"كاَن اإذا حزَبُه اأمٌر قاَل: يا حيُّ يا قيُّوُم برحمِتَك اأ�ستغيُث" )3( 

وقال J: "دعوُة ذي النُّوِن اإذ دعا وهو يف بطِن احلوِت ال اإلَه اإالَّ اأنَت �سبحاَنك اإينِّ 
كنُت من الظاملنَي فاإنَّه مل يدُع بها رجٌل م�سلٌم يف �سيٍء قطُّ اإالَّ ا�ستجاب اهلُل له" )4( 

1-ح�سن: �سحيح الرتمذي ) 2139( ، �سحيح اجلامع )7687( ، �سحيح الرتغيب )2489( ، اجلامع ال�سغري )9968( عن �سلمان الفار�سي.
2-ح�سن:  �سحيح اأبي داود )5090( ، �سحيح اجلامع )3388( ، �سحيح االأدب املفرد )539( عن نفيع بن احلارث الثقفي.

3-ح�سن:  ال�سل�سلة ال�سحيحة )3182( ، الكلم الطيب )119( عن اأن�س بن مالك.
4-�سحيح: �سحيح الرتمذي )3505( ، م�سند اأحمد )36/3( ، �سحيح الرتغيب )1644( ، �سحيح اجلامع )3383( عن �سعد بن اأبي وقا�س.
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اأوقات الكرب والبالء كما  اإىل الدعاء يف  ها هو ر�سول الهدى املوؤيد من ال�سماء يفزع 
يف االأدعية اأعاله وهو ر�سول اهلل، اأفال نلجاأ اإليها نحن الفقراء اإىل رحمة اهلل!! عليك 

بالدعاء عند كل همٍّ اأو حزن اأو بالء.

من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أجلاأ �إىل �لدعاء يف �لرخاء ليكون ذخر�ً يل عند �لبلء.

من �ليوم .. قررت �أن �أحفظ �أدعية �لكرب -�أعله- و�أرددها عند �لبلء و�لكرب. 
العمل
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�سنائع املعروف ونفع النا�ص 6

ب اأن ت�سنع معروفًا الأحد وانتظر �سعادة تغمر قلبك وفرحًا ميالأ جنَبْيك .. اإن الذي  جرِّ
يفعل املعروف اإن�ساٌن �سادُق امل�ساعر طيُب القلب رقيُق اخلواطر.. ك�سجرة وارفة الظالل 
ال�سوء  م�سارع  القدر  حكم  يف  عنهم  يبعد  هوؤالء  اإن  وظاللها..  بثمرها  النا�س  ينعم 
واالآفات والهلكات وال�سرور والبلّيات اإال ما ُكتب عليهم اأنه ال بد ُم�سيبهم حلكمة يعلمها 
اأو  اأرملة  اإنهم يبتدرون النا�س باأعمال معروف يوفقهم اهلل لها: �سعي على  �سبحانه .. 
م�سكني .. �سدقة يف ال�سر اأو العلن .. اإنظار ُمع�سر .. ق�ساء َدين .. تفريج كربة.. كفالة 
املتعدية  اأعمال اخلري واملعروف  .. وغريها من  اإكرام �سيف   .. .. �سفاعة ح�سنة  يتيم 

نفعها لغريهم.

وِء واالآَفاِت والهلَكاِت"  )1(  ناِئُع امَلْعُروُف َتِقي َم�ساِرَع ال�سُّ قال النبيُّ J: " �سَ

نيا واالآخرِة" )2(  ُ عليِه يف الدُّ َر اهللَّ َر على ُمع�سٍر ي�سَّ وقال J: " من ي�سَّ

1-ح�سن: �سحيح الرتغيب )889( ، �سحيح اجلامع )3795( ، اجلامع ال�سغري )5041( عن اأن�س بن مالك.
2-�سحيح:  �سحيح م�سلم )2699( ، �سحيح ابن ماجه )1976( ، �سحيح الرتمذي )1930( ، �سحيح اأبي داود )4946( ، �سحيح اجلامع 

)6577( عن اأبي هريرة.

نا خديجة ر�سي اهلل عنها �سنائع املعروف يوم رجع النبي J من الغار  ْت اأُُمّ �سَ لقد خلَّ
يف اأول مرة خائفًا يقول: "زملوين زملوين .. لقد خ�سيُت على نف�سي". فقالت له خديجُة: 
، وتك�سُب املعدوَم، وُتقري  كال واهلِل ما يخزيك اهلُل اأبًدا، اإنك لت�سُل الرِحَم، وتمُل الكلَّ

 )1(   " ال�سيَف، وتعنُي على نوائب احلقِّ

1-�سحيح: �سحيح البخاري )3( ، �سحيح م�سلم )160( ، �سحيح ابن حبان )6277( عن عائ�سة.

من يفعل اخلري ال ُيْعَدم َجَواِزَيه       

ال يذهب الُعْرُف بني اهلل والنا�ِس



383

ة؟
طيب

اة 
حي

يا 
حت

ف 
كي

�ص
خلام

ل ا
ف�س

ال
خطوات نحو املَلِك 

من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أجعل يل �سدقة د�ئمة ملحتاج �أو م�سكني �أو �أرملة �أو يتيم 
فهي من �أهم �سنائع �ملعروف.

ينا�سب  �ملعروف مبا  �أعمال �خلري و�سنائع  من  �أجعل يل حظاً  �أن  .. قررت  �ليوم  من 
وقتي و�إمكانياتي. 

العمل
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تالوة القراآن و�سماعه 7

�سبب  ملعرفة  القراآن  على  العملية  والتجارب  واالأبحاث  الدرا�سات  من  العديد  اأُجريْت 
هذا االإعجاز التاأثريي له وما ُيحدثه من هدوء يف النف�س وا�ستقرار وان�سراح يف ال�سدر 
وا�ستجالب للطماأنينة والفرح عند �سماعه اأو تالوته من ِقَبل امل�سلم وغري امل�سلم .. اإن يف 
حون به هو اأنهم  ق�س�س اإ�سالم الكثريين من غري امل�سلمني يف ع�سرنا �سيئًا م�سرتكًا ُي�سرِّ
عند �سماعهم للقراآن – مع اأنهم ال يفهمون العربية - لكنهم وجدوا رع�سة وق�سعريرة 

ونداًء داخليًا عجيبًا و�سلطانًا خا�سًا على النف�س، واأنه اأحدث لهم راحة عجيبة )1( 

اهلل  مبحبة  لوعدها  كثريًا  تاأثرت  ال�سحى  �سورة  قراأت  )عندما  النغ:  جفري  د.  يقول 
املغذية للروح لدرجة اأين بكيت ملا يزيد عن ن�سف �ساعة، �سعرت كطفل �سائع اأنقذته 

اأمه بعد طول عذاب(.)2(

1- لالإطالع على تفا�سيل هذه التجارب والق�س�س، راجع كتاب )اأثر القراآن الكرمي يف االأمن النف�سي( للخرا�سي. 
2-ال�سراع من اأجل االإميان، �س118 جفري النغ. وهو اأمريكي اأ�سلم.

امِلِنَي  ْلُموؤِْمِننَي َواَل َيِزيُد الظَّ ُل ِمَن اْلُقْراآِن َما ُهَو �ِسَفاٌء َوَرْحَمٌة لِّ قال اهلل تعاىل: {َوُنَنزِّ
اإِالَّ َخ�َساًرا}  )1( )االإ�سراء 82(.

ِذيَن اَل ُيوؤِْمُنوَن يِف اآَذاِنِهْم َوْقٌر َوُهَو  وقال تعاىل: {ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن اآَمُنوْا ُهًدى َو�ِسَفاآٌء َوالَّ
َعَلْيِهْم َعًمى} )ف�سلت 44(.

ُدوِر  َا يِف ال�سُّ ملِّ َو�ِسَفاٌء  ُكْم  بِّ رَّ ن  ْوِعَظٌة مِّ َقْد َجاَءْتُكم مَّ ا�ُس  اأَيَُّها النَّ وقال تعاىل: {َيا 
ْلُموؤِْمِننَي} )يون�س 57(. َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّ

1-ِمْن يف قوله تعاىل )ِمَن القراآن( هي لبيان اجلن�س اأي ننزل من جن�س القراآن، ولي�ست للتبعي�س، الأنها لو كانت للتبعي�س لكان املعنى اأن 
بع�س القراآن فيه �سفاء ورحمة وبع�سه لي�س كذلك .. وكالم اهلل كله �سفاء ورحمة.

يَت بِه نف�َسك، اأو اأنزْلَته يف  وكان من دعاء النبيُّ J: اأ�ساأُلَك بكلِّ ا�سٍم هَو لَك �سمَّ
كتاِبَك، اأو علَّمَته اأحًدا من خلِقك، اأو ا�ستاأثرَت بِه يف علِم الغيِب عنَدك، اأن تعَل 

ي" )1(  دري، وَجالَء َحَزين، وَذهاَب َهمِّ الُقراآَن ربيَع قلبي، ونوَر �سَ
2-�سحيح:  �سحيح الرتغيب )1822( ، م�سند اأحمد )153/6( ، �سحيح ابن حبان )972( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )199( عن عبداهلل بن م�سعود.
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من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أتدبر �لقر�آن ليتحقق �خل�سوع و�ل�سكينة.

من �ليوم .. قررت �أن �أجعل يل ِورد�ً من �لقر�آن �أقر�أُه كل يوم ل �أتركه، وقليل د�ئم خري 
من كثري منقطع. 

العمل

�سبحان ربي ما اأعظم كالم اهلل وما اأ�سفاه للنف�س.. فهو �سفاٌء من اأمرا�س القلوب كما 
اأنه �سفاء من اأمرا�س االأبدان، و�سفاء ملا يعرتي ال�سدر من �سيق وهمٍّ .. اأُق�ِسُم لك اأين 
دري،  بُت هذا بنف�سي، ففي اأحلك املواقف واأ�سيقها كان القراآن ربيَع قلبي، ونوَر �سَ جرَّ

ي. وَجالَء َحَزين، وَذهاَب َهمِّ



386

خطوات نحو املَلِك 

ة؟
طيب

اة 
حي

يا 
حت

ف 
كي

�ص
خلام

ل ا
ف�س

ال

ذكر اهلل 8

بع�س النا�س اإذا فزع من اأمر فاإن اأوَل ما يدور يف خلده �ساحٌب اأو �سفيٌع اأو وا�سطة 
اأو تدبري دنيوي، والعجيب اأن كل هذه اأ�سباب تتحرك وتدور بيد َمْن بيده االأ�سباب 
وامل�سببات واالأحوال.. اإن املوؤمن يف عالقته بربه واإميانه به ي�سل ملرحلة ي�سبح اهلل 
فيها كل �سيء يف حياته .. اإنها لي�ست عالقة �سجود وتاأدية لفرائ�س مكتوبة عليه 
يريد اأن يتخل�س من حملها وي�سقط عنه فرائ�سها .. اإنها عالقة تفاعلية كاملة، 

َتْطَمِئُنّ   ِ اهلَلّ ِبِذْكِر  اأَاَل   ِ اهلَلّ ِبِذْكِر  ُقُلوُبُهْم  َوَتْطَمِئُنّ  اآََمُنوا  {اَلِّذيَن  تعاىل:  اهلل  قال 
اْلُقُلوُب} )الرعد 28(.

َن  َك َوُكن ِمّ ْح ِبَحْمِد َرِبّ ا َيُقوُلوَن َف�َسِبّ ْدُرَك مِبَ يُق �سَ وقال تعاىل: {َوَلَقْد َنْعَلُم اأََنَّك َي�سِ
اِجِديَن} )احلجر 97 – 98(. ال�َسّ

وكان النبي J اإذا حَزَبه اأمٌر قال: ال اإله اإال اهلل العظيُم احلليُم، ال اإله اإال اهلل ربُّ 
العر�ِس العظيُم، ال اإله اإال اهلُل ربُّ ال�سماواِت وربُّ االأر�ِس وربُّ العر�ِس الكرمُي، ويف 

: ال اإله اإال هو ربُّ العر�ِس الكرمِي " )1( رواية زاد معهنَّ

يف  اأو  الَكرِب  عنَد  َتقوليَنُهنَّ  كِلماٍت  اأعلُِّمِك  "اأال  عمي�س:  بنت  الأ�سماء   J وقال 
ي ال اأ�سِرُك ِبِه �سيًئا" )2( ُ ربِّ ُ اهللَّ الَكرِب؟ اهللَّ

وقال J: "ما اأ�ساَب اأحًدا قطُّ همٌّ وال َحزٌن فقال: اللَّهمَّ اإينِّ َعبُدك، وابُن عبِدك، 
َيتي بيِدَك، ما�ٍس يفَّ حكُمَك، عْدٌل يفَّ ق�ساوؤَك، اأ�ساأُلَك بكلِّ ا�سٍم  وابُن اأمِتك، نا�سِ
يَت بِه نف�َسك، اأو اأنزْلَته يف كتاِبَك، اأو علَّمَته اأحًدا من خلِقك، اأو ا�ستاأثرَت  هَو لَك �سمَّ
دري، وَجالَء َحَزين،  بِه يف علِم الغيِب عنَدك، اأن تعَل الُقراآَن ربيَع قلبي، ونوَر �سَ
يا  قالوا:  فرحًا.  حزِنه  مكاَن  واأبدَله  ُه،  همَّ وجلَّ  عزَّ  اهلُل  اأذهَب  اإالَّ  ي.  َهمِّ وَذهاَب 
اأن  �سِمَعهنَّ  مَلن  ينبغي  اأَجْل  قال:  الكلماِت.  هوؤالِء  نتعلََّم  اأَن  لنا  َينبغي  اهلِل،  ر�سوَل 

 )3(  " يَتعلَمهنَّ
1-�سحيح: �سحيح م�سلم )2730( ، م�سند اأحمد )132/4( عن عبداهلل بن عبا�س.

2-�سحيح: �سحيح اأبي داود )1525( ، �سحيح ابن ماجه )3146( ، �سحيح اجلامع )2623( ،  �سحيح الرتغيب )1824( عن اأ�سماء بنت عمي�س.

3-�سحيح:  �سحيح الرتغيب )1822( ، م�سند اأحمد )153/6( ، �سحيح ابن حبان )972( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )199( عن عبداهلل بن م�سعود.
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تد اهلل يف حياة املوؤمن يف رخائه و�سدته، يف �سفره واإقامته، يف درا�سته وعمله، يف 
كربه وفرحه، دائمًا على ل�سانه، وال ينفك ين�ساه قلبه، يرى اهلل يف قدرته وعظمته من 
كونه وما يحيط به .. حتى اإذا اأملّت به ملّمة وحزبه اأمر مهم، فاإن اأول ما يفكر باللجوء 

اإليه هو �سبحانه .. كذلك كان االأنبياء واملوؤمنون والقدوات يفعلون.

اإن من يتاأمل ق�سة يون�س عليه ال�سالم ولبثه يف بطن احلوت يعلم اأن الذي اأخرجه عمٌل 
ُه  �سالٌح يف الرخاء كان يلزمه فانتفع به يف وقت ال�سدة.. اإنه كرثة الت�سبيح {َفَلْواَل اأََنّ

ِحنَي َلَلِبَث يِف َبْطنه اإِىَل َيْوم ُيْبَعُثوَن} )ال�سافات 143(. َكاَن ِمْن امْلُ�َسِبّ

ب�سعادة  مالأى  هلل  الذاكر  حياة  تعل  جنة  االآخرة،  قبل  الدنيا  يف  جنٌة  اهلل  ذكَر  اإن 
وحيوية واإقبال ور�سا يف قلبه ال يجده غريه .. وجد هذه ال�سعادة وعا�سها ال�سلف فقالوا: 
" اإن يف الدنيا جنة من مل يدخلها مل يدخل جنة االآخرة: ذكر اهلل".. ويف املقابل تد 
َنك، يقول اهلل تعاىل:{َوَمْن اأَْعَر�َس َعْن  حال املعر�سني عن ذكره �سبحانه يف �سيق و�سَ

نًكا َوَنْح�ُسُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَْعَمى} )طه 124(. ِذْكِري َفاإِنَّ َلُه َمِعي�َسًة �سَ

من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أكرث من ذكر �هلل يف �لرخاء لتحفظني وقت �ل�سدة كيون�ض 
عليه �ل�سلم.

من �ليوم .. قررت �أن �أحفظ تلك �لأذكار و�أن �أرددها �إذ� ما �بتليت ب�سيق �أو هّم. 
العمل
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ال�سالة 9

هي ال�سالة مفزع النبيِّني .. وملجاأ املوؤمنني .. اأما راأيت كيف جاءت املالئكة زكريا وهو 
الِة}  رْبِ َوال�سَّ يف مرابه قائم ي�سلي .. اأما �سمعت اهلل وهو يقول: {َوا�ْسَتِعيُنوا ِبال�سَّ
)البقرة 45( .. تعال لنجول يف طائفة من حال النبي واالأنبياء اإذا حزبهم اأمر اأو خافوا 

من �سر:

لَّى"  )1(   يقول حذيفة بن اليمان ر�سي اهلل عنه: " كان النبيُّ J اإذا َحَزَبُه اأمٌر �سَ

وكان J يقول: "يا بالُل اأقِم ال�سالَة، اأِرْحنا بها" )2( 

1-ح�سن: �سحيح اأبي داود )1319( ، �سحيح اجلامع )4703( ، تخريج م�سكاة امل�سابيح ) 1276( عن حذيفة بن اليمان.
2-�سحيح: �سحيح اأبي داود )4985( ، �سحيح اجلامع )7892( عن �سامل بن اأبي اجلعد.

• ليلة 	 ي�سَتيقظ   J .. ها هو ر�سول اهلل  ال�سالة  ال�سر لن تد مثل  الفنت وخ�سية  عند 
واِحَب  ، َمن يوِقُظ �سَ فيقول: "�ُسبحاَن اهلِل، ماذا اأُنِزَل ِمَن اخَلزاِئِن، وماذا اأُنِزَل ِمَن الِفنَتِ

نيا عارَيٌة يف االآِخَرِة" )1( لِّنَي - ُربَّ كا�سَيٍة يف الدُّ احُلَجِر - ُيريُد به اأْزواَجُه حتى ُي�سَ

1- �سحيح:  �سحيح البخاري )6218( ، �سحيح اجلامع )3599( عن اأم �سلمة هند بنت اأبي اأمية.

• يف املعارك واأوقات الباأ�س والتقاء ال�سفوف وما فيها من اخلوف واجلزع ومناظر الدم 	
عن  عنه  اهلل  ر�سي  طالب  اأبي  بن  علي  يقول   .. املفزع  هي  ال�سالة  فاإن  املوت،  وريح 
يوم بدر: "ولقد راأيُتنا وما فينا اإال نائٌم، اإال ر�سوُل اهلِل تت �سجرٍة ي�سلِّي ويبكي حتى 

اأ�سبح" )1(

1- �سحيح:  �سحيح الرتغيب )545( ، م�سند اأحمد )222/2( ، �سحيح ابن حبان )2257( عن علي بن اأبي طالب.

• يحدث 	  J اهلل  ر�سول  هو  ها   .. ملمة  باأحدهم  اأملّت  اإذا  ومفزعهم  االأنبياء  �سمة  هي 
اأ�سحابه عن االأنبياء فيقول: "وكانوا اإذا فِزعوا فِزعوا اإىل ال�سالِة " )1(

1-�سحيح على �سرط ال�سيخني:  ال�سل�سلة ال�سحيحة )2459( ، �سحيح ابن حبان )1975( ، �سحيح دالئل النبوة )481( عن �سهيب بن �سنان.
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من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أكرث من ذكر �هلل يف �لرخاء لتحفظني وقت �ل�سدة كيون�ض 
عليه �ل�سلم.

من �ليوم .. قررت �أن �أحفظ تلك �لأذكار و�أن �أرددها �إذ� ما �بتليت ب�سيق �أو هّم. 
العمل

• يف الظواهر الكونية املخيفة كك�سوِف ال�سم�ِس والقمِر وما ُيحدثان من خوف وفزع قال 	
ر�سول اهلل J: "اإنهما اآيتان ِمن اآياِت اهلِل ، ال َيْخ�ِسفان ملوِت اأحٍد وال حلياِته ، فاإذا 

راأيتموهما فافزعوا اإىل ال�سالِة " )1(

1- �سحيح: �سحيح البخاري )3203( ، م�سند اأحمد )180/6( ، �سحيح اأبي داود )1177( ، �سحيح ابن ماجه )1051( عن عائ�سة اأم املوؤمنني.

• ا 	 وؤيا مَّ "والرُّ  :J الكوابي�س املخيفة قال  النا�س من  ياأتي  ويف االأحالم املزعجة وما 
ا�َس")1(  ْث بِه النَّ لِّ وال يحدِّ جُل نف�َسُه فاإذا راأى اأحُدُكم ما َيْكَرُه فْليُقْم ولُي�سَ ُث ِبها الرَّ يحدِّ

1- �سحيح: �سحيح م�سلم )2263( ، �سحيح الرتمذي )2270( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )3014( ، �سحيح اأبي داود )5019( عن اأبي هريرة.

اهلل  باإذن  و�ستجد   .. بك  اأملَّ  وما  تد  ما  بال�سكوى  له  وت�سرع  يديه  بني  ا�سجد 
الفرج.. واهلل �سادق الوعد وهو على كل �سيء قدير.
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الزوجة ال�ساحلة 10

الدهر،  نوائب  على  ُتِعيُنك  �ساحلة  بزوجة  ُترزق  اأن  وال�سعادة  الراحة  اأ�سباب  من  اإن 
اإذا �ساقْت نف�سك، فتكون لك  اإليها  ُف عنك ما تد من الهموم والغموم، وتلجاأ  وُتخفِّ
ًا، متلك عليك قلبك وَت�ْسَتلُّ �سخيمتك، وتعظم حظوتها عندك..  ماأوى واأُن�سًا و�سكنًا وُودَّ
وعلى النقي�س من ذلك، فقد تكون الزوجة – اإن مل تكن �ساحلة – م�سدر تلك الهموم 
اأُن�سًا  والغموم والنكد وال�سيق، لتجعل احلياة جحيمًا ال ُيطاق، فال تد فيها ماأوى وال 

ًا. وال �سكنًا وال ُودَّ

ما اأجمل التعبري القراآين اللطيف الرفيق حني ي�سف الزوجة للزوج بال�سكن وال�سكينة، 
وكاأمنا يلتقط ال�سورة من اأعماق القلب واأغوار احل�س .. فهي �سكن للنف�س والع�سب، 
وراحة للج�سم والقلب، وا�ستقرار للحياة واملعا�س، واأن�ٌس لالأرواح وال�سمائر، واطمئناٌن 
لرغباته  تلبيٍة  من  فيها  وملا  وامل�ساعر،  العواطف  من  نف�سها  يف  اهلل  اأودع  ملا   .. للرجل 
النف�سية واجل�سدية .. وتزداد هذه الراحة وت�ستمر وتتاأ�سل اإذا كانت هذه الزوجة �ساحلة 
ْته، واإذا اأمرها اأطاعْته، واإذا غاب عنها حفظته يف ماله ونف�سها، واإن  اإذا نظر اإليها �َسرَّ
احلياة  متعة  تلك هي   .. تر�سى  اأنام حتى  ال  واهلل  له:  قالت  منها  اأو غ�سبت  اأغ�سبته 

احلقيقية ونبع ال�سعادة.

 { اإَِلْيَها  َت�ْسُكُنوا  لِّ اأَْزَواًجا  اأَنُف�ِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم  َخَلَق  اأَْن  اآَياِتِه  َوِمْن   } تعاىل:  اهلل  قال 
)الروم 21(.

احلُة" )1(  نيا املراأُة ال�سَّ نيا متاٌع، وخرُي متاِع الدُّ وقال النبيُّ J: "الدُّ

1- �سحيح: �سحيح م�سلم )1467( ، �سحيح الن�سائي )3232( ، �سحيح اجلامع )3413( ، �سحيح ابن حبان )4031( عن عبداهلل بن عمرو.
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من اليوم:

بع�ض  من  �أحبه  ل  ما  عن  �أتغا�سى  �أن  متزوجاً  كنت  �إن  قررت  �ليوم..  من 
ت�سرفات زوجتي لأن تدينها و�سلحها يطغى على تلك �لت�سرفات.

من �ليوم .. قررت يف بحثي عن �سريكة �لعمر �أن �أبحث عن �لفتاة �لتي تكون �ساحلة 
َنها على �جلمال و�حلمال و�حل�سب.  م تديُّ متدينة و�أن �أُقدِّ

العمل
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الإ�ستخارة 11

وال�سيق  والهموم  الغموم  من  يلحقها  وما  حياتنا  م�سكالت  من  ُي�سيُبنا  ما  كثريًا  اإن 
وانقطاع ال�سعادة والطماأنينة وراحة البال هو ب�سبب خياراِتنا اخلاطئة وقراراتنا الغري 
غري  تارة  فا�سل،  زواج   .. الناق�سة  وخرباتنا  لالأمور  قة  املَُوفَّ الغري  ونظرتنا  �سديدة 
َقَدٌر ال طاقة لنا على دفعه  رابحة، �سفر ُمتعب، نتائج غري ُمر�سية .. الخ. وقليل منها 

يبتلينا اهلل به ليمتحن �سربنا واإمياننا. 

ً لذلك اخلطاأ يف القرارات،  اإن يف االإ�ستخارة – التي قلَّ َمْن ُي�سلِّيها ويلجاأ اإليها – حلالَّ
ووقايًة من الوقوع يف تلك امل�سكالت وما يلحق بها.. اإنها �سبيل لل�سعادة بطلب اخلري اأو 
اخَليار من بيده مقاليد االأمور كلِّها ُيقلِّبها كيف �ساء.. اإنها ح�سن ح�سني، و�سور منيع 
ره اهلل لك من  �سات العي�س، متى ما �سلَّيَتها وم�سيَت فيما ي�سَّ �سد مطات الف�سل وُمنغِّ
االأمر فكن على يقني اأنه من اأبعد امل�ستحيل اأن يلحق بخيار اهلل لك همٌّ اأو غمٌّ اأو نكد اأو 

تنغي�س عي�س.

اإين  اللهم  ِليُقْل:  ثم  ركعتنِي،  فلريَكْع  باالأمِر  اأحُدكم  َهمَّ  "اإذا   :J النبيُّ  قال 
اأ�ستخرُيك بِعلِمك، واأ�ستقِدُرك بقدرِتك، واأ�ساأُلك من ف�سِلك العظيِم، فاإنك تقِدُر 
ُم الُغيوِب، اللهم اإْن كنَت َتْعَلُم اأنَّ هذا االأمَر خرٌي  وال اأقِدُر، وَتْعَلُم وال اأَْعَلُم، واأنت عالَّ
ل يف ِديني وَمعا�سي وعاقبِة اأمري - اأو قال: يف عاجِل اأمري واآِجِله - فاقُدْره ل، 
َتْعَلُم اأنَّ هذا االأمَر �سرٌّ ل يف دِيني وَمعا�سي وعاقبِة اأمري - اأو قال: يف  واإن كنَت 
عاِجِل اأمري واآِجِله - فا�سِرْفه عني وا�سِرْفني عنه، واقُدْر َل اخلرَي حيُث كان، ثم 

ي حاَجَته "  )1(  ني ِبه، وُي�َسمِّ َر�سِّ

1- �سحيح: �سحيح البخاري )6382( ، �سحيح الرتمذي )480( ، �سحيح ابن حبان )5901( ، �سحيح الن�سائي )3253( ، �سحيح ابن ماجه 
)1144( ، �سحيح اأبي داود )1538( عن جابر بن عبداهلل.

392
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خطوات نحو املَلِك 

من اليوم:

�لعلم  �أهل  �أو من  �لفقه  �أتعلم فقه �لإ�ستخارة من كتب  �أن  �ليوم.. قررت  من 
حتى ل �أقع يف �لأخطاء �لتي يتد�ولها �لنا�ض عن �لإ�ستخارة.

�لكبرية منها كالبحث عن  �أ�ستخري �هلل يف كل �سوؤوين وخا�سة  �أن  .. قررت  �ليوم  من 
عمل �أو �لزو�ج �أو �ل�سفر. 

العمل
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القناعة والر�سا بق�ساء اهلل  12

ًا رمبا تطور لي�سبح ح�سدًا بغي�سًا  ًا وغمَّ ال تنفكُّ تلك املقارنات ُتدث يف النف�س �سيقًا ونكدًا وهمَّ
– وحا�ساه  وقدره حكمة  اهلل  ق�ساء  ترى يف  وال  وعداًل  َق�َسم اهلل خريًا  ترى يف  ال  �سيئة  ونف�سًا 
�سبحانه - .. اإن ال�سعيد حقًا هو من ر�سي مبا ق�سم اهلل له واأدرك اأن القناعة بريد ال�سعادة.. 
اأعظم كنز .. دع اخللق للخالق، فرمبا منعك ليحفظك، ورمبا منُعه عطاء  والقنوع بني جنَبْيه 
وارف  ب�ستان  تع�س يف  بَق�َسمه  ار�س  لك..  ي�سلح  ال  لغريك  ي�سلح  ما  ورمبا  لك..  لطيف  خفّي 

الظالل من الراحة وال�سعادة والغنى ال ت�سله زوابع الهموم والغموم.

َعه اهلُل مبا اآتاُه"  )2( قال النبي J: "قد اأفلَح من اأ�سلَم، وُرِزَق كفاًفا  )1(، وقنَّ

1-   )كفافًا(: اأي ما يكفيه لي�سّد حاجته.
2- �سحيح: �سحيح م�سلم )1054( ، �سحيح الرتمذي )2348( ، م�سند اأحمد )108/10( ، �سحيح اجلامع )4368( عن عبداهلل بن عمرو.

اأكرث مني .. فالن ا�سرتى بيتًا .. فالن جاءته ترقية .. فالن ابنه  فالن دخُله ال�سهري 
متفوق على ابني .. فالن اأثاث بيته اأفخم من اأثاث بيتي .. فالن لديه اأمالك اأكرث مني.. 

فالنة اأعطاها اهلل جمااًل اأكرث مني .. فالن كثري ال�سفر والتنّزه هو وزوجته وعائلته.

وقال J: "ار�َس مبا َق�َسَم اهلل لك تكْن اأغنى النا�س"  )1(
3- ح�سن: �سحيح الرتمذي )2305( ، �سحيح الرتغيب )2567( ، �سحيح اجلامع )100( عن اأبي هريرة.

يوِمِه،  قوُت  عنَدُه  ج�سِدِه،  ُمعاًفى يف  �سرِبِه،  اآمًنا يف  منكم  اأ�سبَح  "َمن   :J وقال 
نيا" )1(  ا حيزت َلُه الدُّ َفَكاأمنَّ

4- ح�سن: �سحيح الرتمذي )2346( ، �سحيح ابن ماجه )3357( ، �سحيح الرتغيب )833( ، �سحيح اجلامع )6042( ، �سحيح ابن حبان 
)671( عن عبيداهلل بن م�سن.
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ب�ساحتها      يحلل  من  القناعة  ُقه اإن  ُيوؤَرِّ ًا  همَّ ظلها  يف  َيْلَق  مل 
البدنهي القناعة فالزمها تع�س ملكًا      راحة  اإال  يكن منها  لو مل 

من اليوم:

من �ليوم.. قررت �أن �أجتهد يف حت�سيل �لرزق و�آخذ بالأ�سباب مع �لقناعة مبا 
يرزقني �هلل و�لتوكل عليه.

من �ليوم .. قررت �أن �أر�سى مبا ق�سمه �هلل يل من �ملال و�لعيال و�ل�سكن و�لرزق. 
العمل
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396

ـاملنَِي} عالج الغّم: {ل اإَِلـَه اإِلَّ اأَنَت �ُسْبَحـَنَك اإِّنى ُكنُت ِمَن اٱلظَّ 13

قالها نبي اهلل يون�س بن متَّى عليه ال�سالم يوم ذهب عن قومه مغا�سبًا، قالتقمه احلوت 
وهو ُمليم .. فكان يف ظلمة بطن احلوت، واحلوت يف بحر جلّي يغ�ساه موج من فوقه موج 
من فوقه �سحاب.. ظلمات بع�سها فوق بع�س .. مكث فيها ذو النون ثم نادى يف الظلمات 
ـامِلِنَي} فماذا كانت النتيجة؟؟ {َف�ْسَتَجْبَنا  ّنى ُكنُت ِمَن الظَّ {اأن ال اإَِلـَه اإِالَّ اأَنَت �ُسْبَحـَنَك اإِ
فقط؟؟  ال�سالم  عليه  ليون�س  مزية  هذه  كانت  هل  وال�سوؤال:   .. اْلَغّم}  ِمَن  ْيَنـُه  َوَنَّ َلُه 

ا�سمع اإىل ما قال اهلل بعدها {َوَكذِلَك ُننِجـى امْلُوؤِْمِننَي}.

يقول التابعي العابد جعفر ال�سادق رحمه اهلل: عجبت الأربع كيف يغفلون عن اأربع: 
عجبُت ملن ابُتلي بالغّم كيف مل يفزع اإىل قول اهلل {ال اإَِلـَه اإِالَّ اأَنَت �ُسْبَحـَنَك اإِّنى ُكنُت 
ْيَنـُه  ـامِلِنَي} )االأنبياء 87( ، فاإين �سمعت اهلل بعدها يقول {َف�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَنَّ ِمَن الظَّ

ِمَن اْلَغّم َوَكذِلَك ُننِجـى امْلُوؤِْمِننَي} )االأنبياء 88(.

قد يعرتيك غّم اأو هّم الأي �سبب .. لفقد ولد، ملوت عزيز، ملر�س ابن اأو ابنة، مل�سكالت يف 
العمل، حلال االأمة، خل�سارة يف تارة.. الأي �سبب ُيحيل �سعادتك اإىل حزن وغناك اإىل 
ـامِلِنَي}.. قلها ب�سدق وا�ست�سعر  فقر .. عليك بـ {ال اإَِلـَه اإِالَّ اأَنَت �ُسْبَحـَنَك اإِّنى ُكنُت ِمَن الظَّ

معانيها وانظر اإىل النتائج.
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من اليوم:

من �ليوم .. قررت �إن �بُتليُت بالغّم �أن �أُكرث من قول �هلل {ل �إَِلـَه �إِلَّ �أَنَت �ُسْبَحـَنَك �إِّنى 
ـامِلنَِي}.  ُكنُت ِمَن �لظَّ

العمل

لكاأين انظر لنف�سي قبل �سنوات يف موقف قد نزل بي فيه من الغّم والهّم ما ال يعلمه اإال 
ّب عليَّ جبال من الهم والغم والنكد و�ساقت عليَّ االأر�س مبا رُحبت و�ساقت عليَّ  اهلل.. �سُ
نف�سي .. فذكرُت عندها قول جعفر ال�سادق رحمه اهلل: "وعجبت ملن ابتلي بالغّم كيف مل 
ـامِلِنَي}" .. فاأخذت اأقولها من  يفزع اإىل قول اهلل {ال اإَِلـَه اإِالَّ اأَنَت �ُسْبَحـَنَك اإِّنى ُكنُت ِمَن الظَّ
كل قلبي يف خ�سوع من القلب ودمع من العني بني يدي اهلل وكانت حلظة �سدق .. فما هي 
واهلل اإال ن�سف �ساعة م�ست حتى تولت جبال الهم والغم اإىل بحر من ال�سعادة والفرحة 
غمرتني اأح�س�سُت فيها اأنني اأ�سعد رجل يف العامل .. وفوق ذلك ق�سى اهلل ل حاجتي .. 

فله احلمد وله املنة.

ق�سة 
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اِحِمني} رُّ َواأَنَت اأَْرَحُم اٱلرَّ ِنَى اٱل�سُّ عالج ال�سّر: {اأَيّن َم�سَّ 14

قالها نبي اهلل اأيوب املبتلى عليه ال�سالم.. كان من اأغنى النا�س، اآتاه اهلل من االأموال 
اأوالده كلهم  بَّ عليه البالء �سّبًا .. فَقَد  اآتاه .. ثم �سُ واالأوالد واالأرا�سي وال�سيعات ما 
وَفَقد االأموال واالأرا�سي واالأمالك حتى َفَقد اجللي�س وا�ستوح�س منه االأني�س .. وو�سل 
البالء به اأن ابُتلي يف �سحته وعافيته وج�سده .. مكث يف املر�س �سبع �سنني، وقيل ثماين 
راأت  فلما   .. بهما  وقلبه يذكر اهلل  ل�سانه  اإال  �سليم  يبق منه ع�سو  �سنة حتى مل  ع�سرة 
زوجه حاله رفقت به وحلقت راأ�سها وباعت �سفريتيها .. فلما اأقبلت وراآها رفع يديه اإىل 
اِحِمنَي}، فماذا كانت النتيجة؟؟  ْرَحُم الرَّ نَت اأَ رُّ َواأَ ِنَى ال�سُّ ال�سماء اأخريًا وقال: {اأَّنى َم�سَّ
} والفاء يف )فا�ستجبنا( تدل على الرتتيب مع  رٍّ ِبِه ِمن �سُ َما  َوَك�َسْفَنا  َلُه  {َفا�ْسَتَجْبَنا 
التعقيب اأي من غري تراٍخ وال طول مدة .. ا�ستجاب اهلل دعاءه فك�سف ما به من �سر 

وبالء يف احلال وعافى ج�سده وعادت له �سحته وعّو�سه اهلل مباله واأهله.

يكمل جعفر ال�سادق رحمه اهلل فيقول: وعجبُت ملن ابُتلي بال�سّر كيف مل يفزع اإىل 
اِحِمنَي} )االأنبياء 83(، فاإين �سمعت  اأَْرَحُم الرَّ َواأَنَت  رُّ  ِنَى ال�سُّ قول اهلل {اأَّنى َم�سَّ

} )االأنبياء 84(. رٍّ اهلل بعدها يقول {َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَك�َسْفَنا َما ِبِه ِمن �سُ

من اليوم:

رُّ َو�أَنَت �أَْرَحُم  ِنَى �ل�سُّ من �ليوم .. قررت �إن م�سني �سر �أن �أُكرث من قول �هلل {�أَّنى َم�سَّ
�ِحِمنَي}.  �لرَّ

العمل

قد ي�سيبك �سر من مر�س اأو خ�سارة تارية اأو عقوق ولد اأو فقر اأو تراكم َدين اأو ظلم 
اِحِمنَي} .. والذي  الرَّ اأَْرَحُم  َواأَنَت  رُّ  ِنَى ال�سُّ َم�سَّ اأحدهم لك .. قلها ب�سدق وكرر {اأَّنى 

اأكرم اأيوب وك�سف عنه ال�سر قادر على اأن يك�سف عنك ما م�ّسك من ال�سر.
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ُ َوِنْعَم اٱْلَوِكيُل} عالج اخلوف: {َح�ْسُبَنا اٱهللَّ 15

قالها اخلليل اإبراهيم عليه ال�سالم �ساعَة اأُلقي يف النار فلم ت�سره �سيئًا .. وقالها 
ا�َس َقْد َجَمُعوْا  ا�ُس اإِنَّ النَّ اأ�سحاب ممد J ور�سي اهلل عنهم يوم {َقاَل َلُهُم النَّ
اأنت  يا رب:  اأي  اْلَوِكيُل}  َوِنْعَم  اهلّلُ  َح�ْسُبَنا  َوَقاُلوْا  اإِمَيانًا  َفَزاَدُهْم  َفاْخ�َسْوُهْم  َلُكْم 
واإليك   .. اعت�سمنا  بك   .. مرتانا  اأنت   .. ملجاأنا  اأنت   .. مالذنا  اأنت  ح�سبنا.. 
نلتجئ .. وّكلنا اأمرنا اإليك واأنت نعم الوكيل .. فماذا كانت النتيجة؟؟ {َفاْنَقَلُبوْا 

�َس�ْسُهْم �ُسوء}. ْ مَيْ ٍل ملَّ ِ َوَف�سْ ِبِنْعَمٍة ّمَن اهللَّ

يكمل جعفر ال�سادق رحمه اهلل فيقول: وعجبُت ملن ابُتلي باخلوف كيف مل يفزع اإىل 
ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل} )اآل عمران 173(، فاإين �سمعت اهلل بعدها  قول اهلل {َح�ْسُبَنا اهللَّ

�َس�ْسُهْم �ُسوء} )اآل عمران 174(. ْ مَيْ ٍل ملَّ ِ َوَف�سْ يقول {َفاْنَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة ّمَن اهللَّ

من اليوم:

 ُ �أن �أكرث من قول �هلل �سبحانه {َح�ْسُبَنا �هللَّ من �ليوم .. قررت  �إن خفُت من �سيء ما 
َوِنْعَم �ْلَوِكيُل}. 

العمل

قد ي�سيبك اخلوف من م�ستقبل قادم، اأو من �سخ�س ما، اأو من �سيق يف الرزق، اأو من 
مت�سلط متجرب، اأو من عدو حاقد، اأو من حيوان مفرت�س، اأو من م�ستقبل االأوالد .. قلها 

ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل} و�سيزول عنك اخلوف باإذن اهلل. ب�سدق {َح�ْسُبَنا اهللَّ
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{ ِ ىَل اٱهللَّ ْمِري اإِ عالج مكر النا�ص: {َواأَُفّو�ُص اأَ 16

قالها موؤمن اآل فرعون يوم دعا قومه فلم ي�ستجيبوا له وكذبوه، فاأخربهم مبا ينتظرهم 
رٌي  َ َب�سِ نَّ اهللَّ ِ اإِ ىَل اهللَّ �ُس اأَْمِري اإِ من العذاب وقال لهم:{َف�َسَتْذُكُروَن َماآ اأَُقوُل َلُكـْم َواأَُفوِّ
ِباْلِعَباِد} اأي: اأُ�سلِّم اأمري اإليك يا رب، واأجعله اإليك واأتوكل عليك، فاإنك اأنت الكايف مَلْن 
اه اهلل من مكر فرعون عقابه للمخالفني، فكان  ل عليك.. فماذا كانت النتيجة؟؟ نَّ َتَوكَّ
ُ �َسّيَئاِت َما َمَكـُروْا َوَحاَق ِبـاآِل  ه معه {َفوَقاُه اهللَّ من �سار بني يدي مو�سى اإىل البحر وَعرَبَ

ِفْرَعْوَن �ُسوء اْلَعَذاِب}.

يكمل جعفر ال�سادق رحمه اهلل فيقول: وعجبُت ملن ابُتلي مبكر النا�س به كيف مل 
رٌي ِباْلِعَباِد} )غافر 44(،  َ َب�سِ ِ اإِنَّ اهللَّ يفزع اإىل قول اهلل {َواأَُفّو�ُس اأَْمِرى اإِىَل اهللَّ
ُ �َسّيَئاِت َما َمَكـُروْا َوَحاَق ِبـاآِل ِفْرَعْوَن �ُسوء  فاإين �سمعت اهلل بعدها يقول { َفوَقاُه اهللَّ

اْلَعَذاِب} )غافر 45(.

من اليوم:

 .{ِ ىَل �هللَّ ْمِرى �إِ من �ليوم .. قررت �إن �بُتليُت مبكر �أحد �أن �أُكرث من قول �هلل {َو�أَُفّو�ُض �أَ
العمل

َهاِر})�سباأ  لقد حدثنا اهلل عن مكر الكافرين وما يكيدونه بالليل والنهار {َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنَّ
ِذيَن َكَفُروْا ِلُيْثِبُتوَك اأَْو َيْقُتُلوَك  ُكُر ِبَك الَّ 33( .. ولقد مكروا بالنبي J واأ�سحابه {َواإْذ مَيْ
ُكُر اهلّلُ َواهلّلُ َخرْيُ امْلَاِكِريَن} )االأنفال30( .. فال يبعد اأنه قد  ُكُروَن َومَيْ اأَْو ُيْخِرُجوَك َومَيْ
ميكر بك غيور اأو حقود اأو ح�سود اأو قريب اأو بعيد اأو مدير اأو م�سوؤول الأي �سبب كان.. افزع 

} وباإذن اهلل ال ي�سرك �سيء. ِ اإىل قول اهلل تعاىل {َواأَُفّو�ُس اأَْمِرى اإِىَل اهللَّ
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

ملخ�ص	ف�صل: )كيف	حتيا	حياة	طيبة(
يق والهمِّ واخلوف  )كيف تنال الراحة وال�سعادة، وُتق�سى حاجُتك، وتتخل�ص من ال�سِّ

وال�سر ومكر النا�ص(

ا ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُْنَثى َوُهَو  احِلً قال اهلل تعاىل: { َمْن َعِمَل �سَ
ُهْم اأَْجَرُهْم ِباأَْح�َسِن  َبًة َوَلَنْجِزَينَّ ُه َحَياًة َطيِّ ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَينَّ

َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن} )النحل 97(.
االإكثار من االأعمال 

ال�ساحلة 

َطرَّ اإَِذا َدَعاُه َوَيْك�ِسُف  ْن ُيِجيُب امْلُ�سْ قال اهلل تعاىل: {اأَمَّ
وَء} )النمل 62(. ال�سُّ

وقال J: "دعواُت املكروِب: اللَّهمَّ رحمَتك اأَرجو فال َتِكلني 
اإىل َنف�ِسي طرفَة عنٍي، واأ�سِلح ل �َساأين كلَّه ال اإَله اإالَّ اأنَت"

و"كاَن اإذا حزَبُه اأمٌر قاَل: يا حيُّ يا قيُّوُم برحمِتَك 
اأ�ستغيُث"

ال�سالة على النبي 
J

َرًجا َوَيْرُزْقُه  ُه خَمْ َ َيْجَعل لَّ قال اهلل تعاىل: {  وَمن َيتَِّق اهللَّ
ِمْن َحْيُث اَل َيْحَت�ِسب} ) الطالق  2(.

َ َيْجَعْل َلُه ِمْن اأَْمِرِه ُي�ْسرًا}  وقال تعاىل: {وَمْن َيتَِّق اهللَّ
)الطالق 4(.

تقوى اهلل

قال النبي J: "من لِزم اال�ستغفاَر جعل اهلُل له من 
كلِّ همٍّ فَرجًا ومن كلِّ �سيٍق خمَرجًا ورزقه من حيث ال 

يحت�ِسُب"
االإ�ستغفار

1

4

2

3
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

َطرَّ اإَِذا َدَعاُه َوَيْك�ِسُف  ْن ُيِجيُب امْلُ�سْ قال اهلل تعاىل: {اأَمَّ
وَء} )النمل 62(. ال�سُّ

وقال J: "دعواُت املكروِب: اللَّهمَّ رحمَتك اأَرجو فال 
َتِكلني اإىل َنف�ِسي طرفَة عنٍي، واأ�سِلح ل �َساأين كلَّه ال اإَله 

اإالَّ اأنَت"

و"كاَن اإذا حزَبُه اأمٌر قاَل: يا حيُّ يا قيُّوُم برحمِتَك 
اأ�ستغيُث"

الدعاء

وِء  ناِئُع امَلْعُروُف َتِقي َم�ساِرَع ال�سُّ قال النبيُّ J: " �سَ
واالآَفاِت والهلَكاِت"

ُ علْيِه يف  َر اهللَّ َر على ُمع�سٍر ي�سَّ وقال J: " َمن ي�سَّ
نيا واالآخرِة" الدُّ

�سنائع املعروف ونفع 
النا�س

ُل ِمَن اْلُقْراآِن َما ُهَو �ِسَفاٌء َوَرْحَمٌة  قال اهلل تعاىل: {َوُنَنزِّ
امِلِنَي اإِالَّ َخ�َساًرا}  )االإ�سراء  ْلُموؤِْمِننَي َواَل َيِزيُد الظَّ لِّ

.)82

وكان من دعاء النبيُّ J: اأ�ساأُلَك بكلِّ ا�سٍم هَو لَك 
يَت بِه نف�َسك، اأو اأنزْلَته يف كتاِبَك، اأو علَّمَته اأحًدا  �سمَّ
من خلِقك، اأو ا�ستاأثرَت بِه يف علِم الغيِب عنَدك، اأن 
دري، وَجالَء َحَزين،  تعَل الُقراآَن ربيَع قلبي، ونوَر �سَ

ي" وَذهاَب َهمِّ

تالوة القراآن و�سماعه

5

6

7
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

ِ َتْطَمِئُنّ اْلُقُلوُب} )الرعد  قال اهلل تعاىل: {اأَال ِبِذْكِر اهلَلّ
.)28

وكان النبي J اإذا حَزَبه اأمٌر قال: ال اإله اإال اهلل العظيُم 
احلليُم، ال اإله اإال اهلل ربُّ العر�ِس العظيُم، ال اإله اإال اهلُل 

ربُّ ال�سماواِت وربُّ االأر�ِس وربُّ العر�ِس الكرمُي، ويف رواية 
: ال اإله اإال هو ربُّ العر�ِس الكرمِي " زاد معهنَّ

وقال J الأ�سماء بنت عمي�س: "اأال اأعلُِّمِك كِلماٍت َتقوليَنُهنَّ 
ي ال اأ�سِرُك ِبِه �سيًئا" ُ ربِّ ُ اهللَّ عنَد الَكرِب اأو يف الَكرِب؟ اهللَّ

الذكر

لَّى" J اإذا َحَزَبُه اأمٌر �سَ النبيُّ  " كان  ال�سالة

ْن اأَنُف�ِسُكْم  قال اهلل تعاىل: {َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكم مِّ
َت�ْسُكُنوا اإَِلْيَها} )الروم 21(. اأَْزَواًجا لِّ

نيا املراأُة  نيا متاٌع، وخرُي متاِع الدُّ وقال النبيُّ J: "الدُّ
احلُة" ال�سَّ

الزوجة ال�ساحلة

قال النبيُّ J: " اإذا َهمَّ اأحُدكم باالأمِر فلريَكْع ركعتنِي، ثم 
يقوُل: اللهم اإين اأ�ستخرُيك بِعلِمك، واأ�ستقِدُرك بقدرِتك، 
واأ�ساأُلك من ف�سِلك العظيِم، فاإنك تقِدُر وال اأقِدُر، وَتْعَلُم 
ُم الُغيوِب، اللهم اإْن كنَت َتْعَلُم اأنَّ هذا  وال اأَْعَلُم، واأنت عالَّ
االأمَر خرٌي ل يف ِديني وَمعا�سي وعاقبِة اأمري - اأو قال: 

يف عاجِل اأمري واآِجِله - فاقُدْره ل، واإن كنَت َتْعَلُم اأنَّ هذا 
االأمَر �سرٌّ ل يف دِيني وَمعا�سي وعاقبِة اأمري - اأو قال: يف 
عاِجِل اأمري واآِجِله - فا�سِرْفه عني وا�سِرْفني عنه، واقُدْر 

ي حاَجَته ". ني ِبه، وُي�َسمِّ َل اخلرَي حيُث كان، ثم َر�سِّ

االإ�ستخارة

8

9
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل

َعه  قال النبي J: "قد اأفلَح من اأ�سلَم، وُرِزَق كفاًفا، وقنَّ
اهلُل مبا اآتاُه".

وقال J: "اْر�َس مبا َق�َسَم اهلل لك تُكْن اأغنى النا�س".

القناعة والر�سا 
بق�ساء اهلل

قال اهلل تعاىل: {ال اإَِلـَه اإِالَّ اأَنَت �ُسْبَحـَنَك اإِّنى ُكنُت ِمَن 
ْيَنـُه ِمَن اْلَغّم َوَكذِلَك ُننِجـى  ـامِلِنَي * َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَنَّ الظَّ

امْلُوؤِْمِننَي} )االأنبياء 88-87(.
عالج الغّم

اِحِمنَي  رُّ َواأَنَت اأَْرَحُم الرَّ ِنَى ال�سُّ قال اهلل تعاىل: {اأَّنى َم�سَّ
} )االأنبياء 83- رٍّ * َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَك�َسْفَنا َما ِبِه ِمن �سُ

.)84
عالج ال�سّر

ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل * َفاْنَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة  قال اهلل تعاىل: {َح�ْسُبَنا اهللَّ
�َس�ْسُهْم �ُسوء} )اآل عمران 173- ْ مَيْ ٍل ملَّ ِ َوَف�سْ ّمَن اهللَّ

)174
عالج اخلوف

رٌي  َ َب�سِ ِ اإِنَّ اهللَّ قال اهلل تعاىل: {َواأَُفّو�ُس اأَْمِرى اإِىَل اهللَّ
ُ �َسّيَئاِت َما َمَكـُروْا} )غافر 45-44( ِباْلِعَباِد * َفوَقاُه اهللَّ عالج مكر النا�س

12



الف�صل ال�صاد�س

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟
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اإجابة الدعاء اأكيدة

ى نف�سه بالقريب، واملُجيب لي�ستحيل يف حقه اأن يقول لك ادعوين اأ�ستجب لكم، ثم ال  اإن َمْن �سمَّ
ي�ستجيب .. حا�سا لكرمه �سبحانه.

اٌت تتمنى تقيقها؟ هل لديك حاجاٌت تريد احل�سول عليها؟ اأال تعاين  هل لديك اأحالٌم واأمنيَّ
من م�ساكل مل ُتلَّ بعد؟ اأال تعالج اأمورًا تاأخر تقيقها؟ واأخرى مل تاأِت على مرادك وهواك؟ اأمل 
ت�ستبطيء رزقًا كنَت تتوقعه؟ هل تغريَّ عليك ابٌن لك من برٍّ لعقوق؟ هل تريد ال�سفر وال تعلم اأيَّ 
�سيء اأنت ُمقبٌل عليه؟ هل تعاين من مر�س؟ هل تاأخر االإناب لديك؟ هل تاأخر زواجك اأو زواج 
ك مت�سلط؟ هل .. وهل .. وهل.. ؟؟ ابنة لك؟ هل عليك َدْين؟ هل ظلمك اأحدهم؟ هل ه�سم حقَّ

هو  االأمنيَّات  هذه  لتحقيق  لك  عندي  الذي  الكنز  اإن   .. تتوقف  ال  وحاجات   .. تنتهي  ال  اأ�سئلة 
الدعاء .. الأنه ات�ساٌل مبن بيده مقاليد ال�سماوات واالأر�س وَمْن يقول لل�سيء ُكْن فيكون .. ال قوة 
وال �سلطان ولو اجتمع َمْن باأقطارها ت�ستطيع اأن َتُرَدّ ق�ساًء ق�ساه اهلل .. والأنه مهما كانت حاجته 
عظيمة فاإنها تت�ساغر اأمام قدرة اهلل يف ملكوته .. �سبحانه يخلق ما ي�ساء ويحكم ما يريد، ال 

يعزب عنه مثقال ذرة يف ال�سماء وال يف االأر�س .. امللك ُملُكه .. واالأمر اأمره .. والعباد عباُده.

عاُء" )1(  قال النبي J: "ال َيُردُّ القدَر )ويف رواية: الق�ساء( اإالَّ الدُّ
ا مْل َيْنِزْل، َفعليُكْم ِعباَد اهلِل بالدعاِء"  )2( ا نزَل وِمَّ وقال J: "اإِنَّ الدعاَء َيْنَفُع ِمَّ

1-    ح�سن: �سحيح الرتغيب )1638( ، �سحيح اجلامع )7687( عن ثوبان موىل ر�سول اهلل و�سلمان الفار�سي.
2-    ح�سن لغريه: �سحيح الرتغيب )1634( ، �سحيح اجلامع )3409( عن عبداهلل بن عمر.

َدَعاِن}  اإَِذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب  ينِّ  َفاإِ ي  َعنِّ ِعَباِدي  َلَك  �َساأَ {َواإَِذا  تعاىل:  قال 
)البقرة 186(.

ْر�ِس}  وَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء ااْلأَ َطرَّ اإَِذا َدَعاُه َوَيْك�ِسُف ال�سُّ وقال تعاىل: {اأَْم َمْن ُيِجيُب امْلُ�سْ
)النمل 62(.

وقال تعاىل: {َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم} )غافر 60(.
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�سور اإجابة الدعاء

قال النبي J: "ما من م�سلٍم يدعو بدعوٍة لي�س فيها اإثٌم وال قطيعُة َرِحٍم اإال اأعطاه بها اإحدى 
وِء  ِخَرها له يف االآخرِة، واإما اأن َي�سِرف عنه من ال�سُّ َل له دعوَته، واإما اأن يدَّ ثالَث: اإما اأن ُيعجِّ

. قال: اهلُل اأكرُث" )1( مثَلها. قالوا: اإًذا ُنكرِثُ
من احلديث يتبني اأن الإجابة الدعاء ثالث �سور:

1-    ح�سن �سحيح: �سحيح الرتغيب )1633( ، تخريج م�سكاة امل�سابيح )2199( عن اأبي �سعيد اخلدري.

هما  يردَّ اأن  يدْيِه  اإلْيِه  جُل  الرَّ رفَع  اإذا  ي�ستحي  َ حِيىٌّ كرمٌي،  اهللَّ "اإنَّ   :J النبي  وقال 
�سفًرا خائبتنِي" )1(

1-    �سحيح: �سحيح الرتمذي )3556( ، �سحيح ابن ماجه )3131( ، �سحيح ابن حبان )876( ، �سحيح اأبي داود )1488( ، �سحيح الرتغيب 
)1635( ، �سحيح اجلامع )1757( عن �سلمان الفار�سي.

عاِء" )1( وقال النبي J: "لي�َس �سيٌء اأكرَم عَلى اهلِل من الدُّ

1-    ح�سن: �سحيح الرتغيب )1629( ، تخريج م�سكاة امل�سابيح )2173( ، م�سند اأحمد )305/16( ، �سحيح ابن حبان )870( عن اأبي هريرة.

ٌق  �سيِّ واالأمُر  اهلل  الأدعو  واإين 
جا يتفرَّ اأن  ينفك  فما  عليَّ 

وجوُهه  عليه  �ساقْت  فتًى  وُربَّ 
خمرجا اهلل  دعوِة  من  له  اأ�ساَب 

اأن ي�ستجيب اهلل لك دعاءك بال�سورة التي �ساألَتها، والهيئة التي طلبَتها، فتاأتي االإجابة 
كفلق ال�سبح.

1

 .. اأن يكون ما تطلبه ال ي�سلح لك، في�سرف اهلل بذلك الدعاء �سرًا كان �سي�سيبك 
ة. ف�ساًل منه ومنَّ

3

اأن يكون �سبق يف علم اهلل اأن �سوؤالك ومطلبك فيه من ال�سر ما ال تعلم وما ال ُتطيق، 
خر لك اأجر الدعاء يف  �سك ب�سيء خري منه ي�سلح لك، ويدَّ في�سرفه اهلل عنك وُيعوِّ

االآخرة، فتاأتي يوم القيامة بح�سنات اأمثال اجلبال من دعاء مل يتحقق على مرادك.

2
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هل تريد اأن تتحقق حاجاتك واأمنيَّاتك؟

هل تريد اأن تكون ُماب الدعاء؟

األ اأدلك على ما اإن فعلَته كنَت م�ستجاب الدعاء وجاءت الإجابة مثل فلق ال�سبح؟

ثمانية واأربعون عماًل .. اإن فعلَتها اأو بع�سها كنَت ُماب الدعوة .. فدونك هي، ول تن�َسني 
من �سالح دعائك.

قال ابن َحَجر رحمه اهلل :
"وقد ا�ست�سكل باأن جماعة من العباد وال�سلحاء َدَعْوا وبالغوا ومل يجابوا، واجلواب اأن 
االإجابة تتنوع: فتارة يقع املطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتاأخر حلكمة فيه، 
وتارة قد تقع االإجابة ولكن بغري عني املطلوب حيث ال يكون يف املطلوب م�سلحة ناجزة 

ويف الواقع م�سلحة ناجزة اأو اأ�سلح منها".

اإذن فاخلري حا�سل بكل حال .. فاإياك اأن ترتك الدعاء واالإحلاح فيه.

اإذن ملاذا ل ُي�ستجاب لنا؟
يقول ابن القيم رحمه اهلل :

»وكذلك الدعاء فاإنه من اأقوى االأ�سباب يف دفع املكروه وح�سول املطلوب ولكن قد يتخلف عنه 
اأثره:

اإما ل�سعفه يف نف�سه باأن يكون دعاء ال يحبه اهلل ملا فيه من العدوان. 1

القلوب  على  الذنوب  ورين  والظلم  احلرام  اأكل  من  االإجابة  من  املانع  حل�سول  واإما 
وا�ستيالء الغفلة وال�سهو واللهو وغلبتها عليها"

3

فيكون مبنزلة  الدعاء  وقت  عليه  اإقباله على اهلل وجمعيته  وعدم  القلب  ل�سعف  واإما 
القو�س الرخو جدًا، فاإن ال�سهم يخرج منه خروجًا �سعيفًا.

2
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
، واإذا ا�ستعنَت  َ قال النبي J: " اإذا �ساألَت فا�ساأِل اهللَّ

)1( " ِ فا�ستعن باهللَّ

نَي َلُه  ِل�سِ َ خُمْ )الدعاء يف قوله تعاىل {َفاْدُعوا اهلَلّ
يَن} مبعنى العبادة( الِدّ

1-    �سحيح: �سحيح الرتمذي )2516( ، �سحيح اجلامع )7957( ، م�سند اأحمد )287/4( 
عن ابن عبا�س.

توجيه الدعاء هلل 
وحده 1

َ واأنُتم موِقنوَن باالإجاَبِة ")1( قال النبي J: " ادعوا اهللَّ

1-    ح�سن: �سحيح الرتمذي )3479( ، �سحيح الرتغيب )1653( ، �سحيح اجلامع )245( ، 
م�سند اأحمد )140/10( عن اأبي هريرة.

اليقني باالإجابة 2

قال النبي J: " اإذا دعا اأحُدكم فال يُقل: اللَّهمَّ اغِفْر 
غبَة، فاإنَّ  ِم الرَّ ل اإن �سئَت. ولكن ليعِزِم امل�ساألَة ولُيعظِّ

اهلَل ال َيتعاظُمه �سيٌء اأعطاه "  )1(

ُه َيفعُل ما َي�ساُء ، و ال ُمْكِرَه لُه(. )ويف رواية: فاإنَّ

1-    �سحيح: �سحيح م�سلم )2679( ، �سحيح البخاري )6339( ، �سحيح اأبي داود )1483( 
اأبي  ابن حبان )977( عن  ، �سحيح  ، �سحيح اجلامع )7763(  الرتمذي )3497(  ، �سحيح 

هريرة.

العزم يف ال�سوؤال 
والطلب 3

ه اأن َي�سَتجيَب اهلُل له عند  قال النبي J: " َمن �سرَّ
خاِء" )1( عاَء يف الرَّ دائِد والُكرِب فلُيكرِثِ الدُّ ال�سَّ

وقال J: " احفِظ اهلَل يحفظَك، احفِظ اهلَل تْدُه 
ْف اإليِه يف الرخاِء يعرْفَك يف ال�سدِة " )2( اأمامك، َتَعرَّ

1-    ح�سن: �سحيح الرتمذي )3382( ، �سحيح اجلامع )6290( عن اأبي هريرة.
2-    �سحيح: م�سند اأحمد )287/4( ، �سحيح اجلامع )2961( عن ابن عبا�س.

الدعاء يف الرخاء 4

ملخ�ص	ف�صل	)كيف	تكون	ُم�صتجاب	�لدعاء(
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
فَر اأ�سعَث اأغرَبَ ميدُّ  J الرجَل يطيُل ال�سَّ النبي  "ذكر 

يَديه اإىل ال�سماِء: يا ربِّ يا ربِّ .. " )1(  )فقوله: يا 
رب.. يا رب.. دليل على االإحلاح(

وقال النبي J: " ُي�سَتجاب الأحِدُكم ما مَل َيعَجْل " )2(   
)والعجلة خالف االإحلاح(

ني يف الدعاء" فحديث  اأما حديث "اإن اهلل يحب امللحِّ
�سعيف.

1-    �سحيح: �سحيح م�سلم )1015( ، �سحيح الرتمذي )2989( ، �سحيح الرتغيب )1717( 
، �سحيح اجلامع )2744( عن اأبي هريرة.

2-    �سحيح: �سحيح البخاري )6340( ، �سحيح م�سلم )2735( ، �سحيح ابن حبان )975( 
، �سحيح اأبي داود )1484( ، �سحيح الرتمذي )3387( ، �سحيح ابن ماجه )3121( عن اأبي 

هريرة.

االإحلاح يف الدعاء 5

6
قال النبي J: " اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 

�ساجد، فاأكرثوا الدعاء"  )1(   
1-    �سحيح: �سحيح م�سلم )482( ، �سحيح اأبي داود )875( ، �سحيح الن�سائي )1136( ، 

�سحيح ابن حبان )1928( ، �سحيح اجلامع )1175( عن اأبي هريرة. 

امل�سلي يف �سجوده

7

8

الدعاء اأثناء عبادات خم�سو�سة

اللَّيِل  جوَف  قال:  اأ�سَمُع؟  عاِء  الدُّ اهلِلُ:  ر�سوَل  يا  "قيَل 
لواِت املكتوباِت "   )1(    االآخِر، وُدُبَر ال�سَّ

1-    ح�سن: �سحيح الرتمذي )3499( ، �سحيح الرتغيب )1648( عن اأبي اأمامة الباهلي.

قال النبي J: " ثالثٌة ال ُتَردُّ دعوُتُهم: االإماُم العادُل، 
ائُم حتَّى ُيْفِطَر، ودعوُة املظلوِم "   )1(    وال�سَّ

1-    �سحيح: م�سند اأحمد )189/15( ، �سحيح الرتمذي )2526( عن اأبي هريرة.

امل�سلي بعد الت�سليم 
من �سالة الفري�سة

ال�سائم اأثناء 
ال�سيام
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
ِ واحلاجُّ واملعتِمُر  قال النبي J: " الغازي يف �سبيِل اهللَّ
، دعاُهم فاأجابوُه، و�ساألوُه فاأعطاُهم "   )1(    ِ وْفُد اهللَّ

1-    ح�سن: �سحيح ابن ماجه )2357( ، �سحيح اجلامع )4171( ، �سحيح الرتغيب )1108( 
عن عبداهلل بن عمر.

احلاجُّ واملعتمر 9

ِ واحلاجُّ واملعتِمُر  قال النبي J: " الغازي يف �سبيِل اهللَّ
، دعاُهم فاأجابوُه، و�ساألوُه فاأعطاُهم "   )1(    ِ وْفُد اهللَّ

1-    احلديث ال�سابق.

املجاهد يف �سبيل 
اهلل 10

11
عاَء ال ُيردُّ بنَي االأذاِن واالإقامِة" )1(    قال النبي J: " الدُّ

1-    �سحيح: �سحيح الرتمذي )212( ، �سحيح اأبي داود )521( عن اأن�س بن مالك.
بني االأذان واالإقامة

12

قال النبي J: " اإذا ُنودي بال�سالِة ُفتِّحْت اأبواُب 
َب  ال�سماِء، وا�ْسُتجيَب الدعاُء"  )1(  )ويف رواية: ُثوِّ

بال�سالة: اأي اأُقيمت(
1-    �سحيح: �سحيح اجلامع )818( ، �سحيح الرتغيب )260( ، ال�سل�سلة ال�سحيحة )1413( 

عن اأن�س بن مالك.

عند االأذان

وعند االإقامة

الدعاء يف اأوقات خم�سو�سة
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
قال النبي J: " يف اجلمعِة �ساعٌة ال ُيواِفُقها م�سلٌم 

)قائٌم ُي�سلِّي( َي�ساأَُل اهلَل خرًيا اإال اأعطاُه ". )1(

1-    �سحيح: �سحيح البخاري )5294( ، �سحيح م�سلم )852( ، �سحيح ابن حبان )2773( 
الن�سائي )1431( ، �سحيح  اأحمد )225/14( ، �سحيح ابن ماجه )940( ، �سحيح  ، م�سند 

الن�سائي )1430( عن اأبي هريرة.

�ساعة من يوم 
اجلمعة 13

داِء،  عاُء عند النِّ قال النبي J: " ِثنتاِن ما ُتَرّداِن: الدُّ
وْتَت امَلَطِر" )1(

عاُء عنَد  اِن: الدُّ اِن اأو قلَّما تردَّ وقال J: " ِثنتاِن ال ُتَردَّ
ا" )2( ُهم َبع�سً داِء وعنَد الَباأ�ِس حنَي ُيلِحُم بع�سُ النِّ

1-    ح�سن: �سحيح اجلامع )3078( عن �سهل بن �سعد ال�ساعدي. 
2-    �سحيح: �سحيح اأبي داود )2540( ، �سحيح اجلامع )3079( ، �سحيح الرتغيب )1327( 

، تخريج م�سكاة امل�سابيح )642( عن �سهل بن �سعد ال�ساعدي.

عند نزول الغيث 14

عاُء  اِن: الدُّ اِن اأو قلَّما تردَّ قال النبي J: " ِثنتاِن ال ُتَردَّ
ا" )1( ُهم َبع�سً داِء، وعنَد الَباأ�ِس حنَي ُيلِحُم بع�سُ عنَد النِّ

وقال J: " اطلبوا ا�ستجابَة الدعاِء عنَد التقاِء 
اجليو�ِس، واإقامِة ال�سالِة، ونزوِل الغيِث"  )2(

1-   �سحيح: �سحيح اأبي داود )2540( ، �سحيح اجلامع )3079( ، �سحيح الرتغيب )1327( 
، تخريج م�سكاة امل�سابيح )642( عن �سهل بن �سعد ال�ساعدي. 

2-    �سحيح: �سحيح اجلامع )1026( عن مكحول.

عند التحام اجليو�س 15
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
قال النبي J: " َيْنِزُل ربُّنا تبارَك وتعاىل كلَّ ليلٍة 

اإىل ال�سماِء الدنيا، حنَي َيْبَقى ُثُلُث الليِل االآخِر، يقوُل: 
َمْن َيدعوين فاأَ�ستجيُب لُه، َمْن َي�ْساأَُلِني فاأُْعِطيِه، َمْن 

َي�ستغفرين فاأَْغِفُر لُه " )1(

وقال J: " اإنَّ من الليل �ساعًة ال يواِفُقها عبٌد م�سلٌم 
ي�ساأل اهلَل خرًيا اإال اأعطاه اإّياه" )2(

1-    �سحيح: �سحيح م�سلم )758( ، �سحيح البخاري )1145( ، �سحيح الرتغيب )2391( 
، �سحيح  ماجه )1132(  ابن  ، �سحيح  اأحمد )46/14(  م�سند   ، اجلامع )2971(  ، �سحيح 

الرتمذي )3498( ، �سحيح اأبي داود )4733( عن اأبي هريرة.
2-    �سحيح: �سحيح م�سلم )757( عن جابر بن عبداهلل. 

الثلث االأخري من 
الليل  16

عاِء دعاُء يوِم عرفَة، وخرُي ما  قال النبي J: " خرُي الدُّ
ُ وحَدُه ال �سريَك  بيُّوَن من قبلي: ال اإَلَه اإالَّ اهللَّ قلُت اأَنا والنَّ

َلُه، َلُه امللُك وَلُه احلمُد َوهَو على كلِّ �َسيٍء قديٌر " )1(

وخري الدعاء: اأي اأحبُّه اإىل اهلل، واأواله باالإجابة.

1-    ح�سن: �سحيح الرتمذي )3585( ، �سحيح اجلامع )1102( ، �سحيح الرتغيب )1536( 
عن جد عمرو بن �سعيب.

دعاء يوم عرفة

)للحاج ولغري 
احلاج(

17

18

قال النبي J: " ياأتي عليكم اأَُوي�ُس بُن عامٍر مع اأمداِد 
اأهِل اليمِن من مراٍد ثم من قَرٍن. كان به بَر�ٌس فرباأ 

. لو اأق�سم على  منه اإال مو�سُع درهٍم. له والدٌة هو بها َبرٌّ
ه"  )1( اهلِل الأََبرَّ

ه: اأي الأبرَّ اهلل ق�سَمه واأجاب  )لو اأق�سم على اهلِل الأََبرَّ
طلبه ومل يخذله(

1-    �سحيح: �سحيح م�سلم )2542( ، �سحيح اجلامع )2064( عن اأ�سري بن جابر.

البارُّ باأمه

اأحوال واأعمال ُي�ستجاُب لأ�سحابها
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
قال النبي J: " ثالث دعواٍت م�ستجاباٌت: دعوُة 

املظلوِم، ودعوُة امل�سافِر، ودعوُة الَواِلد على َولدِه"  )1( 

فَر اأ�سعَث اأغرَبَ ميدُّ  J الرجَل يطيُل ال�سَّ النبي  "ذكر 
، ومطعُمه حراٌم وم�سرُبه  يَديه اإىل ال�سماِء: يا ربِّ يا ربِّ

َي باحلرام فاأَنَّى ُي�ستجاُب  حراٌم وملَب�ُسه حراٌم وُغِذّ
لذلك "  )2(

اأي اأنه ُم�ستوٍف الأ�سباب االإجابة كال�سفر، واأنه اأ�سعث 
اأغرب، واأنه مدَّ يديه اإىل ال�سماء، لكنه اأتى مبانع وهو 

الك�سب احلرام.
اأحمد  ، م�سند  ابن حبان )2699(  ، �سحيح  الرتمذي )3448(  1-   ح�سن �سحيح:  �سحيح 
اأبي داود )1536( ، �سحيح اجلامع )3030( عن  )252/13( ، �سحيح ابن ماجه )3129(  

اأبي هريرة.
2-   �سحيح: �سحيح م�سلم )1015( ، �سحيح الرتمذي )2989( ، �سحيح الرتغيب )1717( ، 

�سحيح اجلامع )2744( عن اأبي هريرة.

امل�سافر 19

قال النبي J: " ثالث دعواٍت م�ستجاباٌت: دعوُة 
املظلوِم، ودعوُة امل�سافِر، ودعوُة الَواِلد على َولدِه"  )1(

1-    احلديث ال�سابق.

الوالد لولده اأو على 
والده 20

ِق دْعَوَة املظُلوِم، فاإنَّ دْعَوَة املْظلوِم  قال النبي J: " اتَّ
ُم�سَتجاَبٌة" )1( )ويف رواية: فاإنه لي�س بيَنه وبني اهلِل 

حجاٌب(.
وقال J: " ثالثٌة ال ُتَردُّ دعوُتُهم: االإماُم العادُل، 

ائُم حتَّى ُيْفِطَر، ودعوُة املظلوِم ُتَمُل على الغماِم،  وال�سَّ
تي  : وعزَّ بُّ عزَّ وجلَّ ماِء، ويقوُل الرَّ وُتفَتُح َلها اأبواُب ال�سَّ

َك وَلو بعَد حنٍي "   )2( الأن�سرنَّ
1-    �سحيح: �سحيح البخاري )3059( ، �سحيح م�سلم )19( ، �سحيح اأبي داود )1584( ، 
ابن  ابن حبان )5081( عن  ،�سحيح  الرتمذي )625(  ، �سحيح  ماجه )1454(  ابن  �سحيح 

عبا�س.
2-    �سحيح: م�سند اأحمد )189/15( ، �سحيح الرتمذي )2526( عن اأبي هريرة.

املظلوم 21
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
َطَرّ اإَِذا َدَعاُه َوَيْك�ِسُف  ْن ُيِجيُب امْلُ�سْ قال اهلل تعاىل: {اأََمّ

وَء} )النمل 62( ال�ُسّ امل�سطر 22

قال النبي J: " دعوُة امل�سلِم الأخيه بظهِر الغيِب 
ٌل كلما دعا الأخيه بخرٍي  ُم�ستجابٌة. عند راأ�ِسه مَلٌك ُموكَّ

قال املَلُك املوكُل به: اآمني، ولَك مِبثل "  )1(
1-    �سحيح: �سحيح م�سلم )2733( ، �سحيح ابن ماجه )2358( ، �سحيح اجلامع )3381( ، 

�سحيح اأبي داود )1534( �سفوان بن عبداهلل.

دعاء امل�سلم الأخيه 
بظهر الغيب 23

قال النبي J: " ثالثٌة ال َيردُّ اهلُل ُدعاَءهْم: الّذاِكُر اهلَل 
كثرًيا، واملْظلوُم، واالإِماُم امْلُق�ِسُط "  )1(

1-    ح�سن: �سحيح اجلامع )3064( عن اأبي هريرة.  

االإمام العادل 24

قال النبي J: " ثالثٌة ال َيردُّ اهلُل ُدعاَءهْم: الّذاِكُر اهلَل 
كثرًيا، واملْظلوُم، واالإِماُم امْلُق�ِسُط "   )1(

1-احلديث ال�سابق.  

الذاكرون اهلل كثريًا 25

ِة؟ ُكلُّ �سعيٍف  ُكم باأَهِل اجلنَّ قال النبي J: " اأال اأُخرِبُ
ُه "   )1( ِ الأبرَّ ٍف لو اأق�سَم على اهللَّ عِّ مَت�سَ

وقال J: " ُربَّ اأ�سعَث مدفوٍع باالأبواِب )ال ُياأبُه به( لو 
ُه " )2( ِ الأبرَّ اأق�سَم على اهللَّ

1-�سحيح: �سحيح البخاري )6071( ، �سحيح م�سلم )2853( ، �سحيح الرتمذي )2605( ، 
�سحيح اجلامع )2598( عن حارثة بن وهب اخلزاعي.

 ، ، �سحيح اجلامع )3484(  ، �سحيح الرتمذي )3854(  2-�سحيح: �سحيح م�سلم )2854( 
�سحيح الرتغيب )3212( عن اأبي هريرة.

الزهد يف الدنيا 
وكرثة  26
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الدعاء ب�سيغ خم�سو�سة ُم�ستجابة

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
دَخل مع ر�سوِل اهلِل J امل�سِجَد فاإذا رُجٌل ُي�سلِّي يدعو 
يقوُل: اللَّهمَّ اإينِّ اأ�ساأَُلَك باأينِّ اأُ�سِهُدَك اأنََّك ال اإلَه اإالَّ اأنَت 

َمُد الَّذي مَلْ يِلْد ومَلْ ُيوَلْد ومَلْ يُكْن له ُكُفًوا  االأَحُد ال�سَّ
اأَحٌد فقال ر�سوُل اهلِل J: والَّذي نف�سي بيِده لقد �ساأَل 
اهلَل با�سِمه االأعَظِم الَّذي اإذا �ُسِئل به اأعطى واإذا ُدِعي 

به اأجاب "  )1(
الرتمذي  �سحيح   ،  )892( حبان  ابن  �سحيح   ،  )3125( ماجه  ابن  �سحيح  �سحيح:      -1

)3544( ، تخريج م�سكاة امل�سابيح )2230( ، �سحيح الرتغيب )1640( عن بريدة.

�سوؤال اهلل با�سمه 
االأعظم 27

كنُت مَع ر�سوِل J و�سلََّم جال�ًسا، ورجٌل قائٌم ي�سلِّي، 
َد دعا، فقاَل يف دعاِئِه: اللَّهمَّ  ا َرَكَع و�سجَد وت�َسهَّ فلمَّ
اُن بديُع  اإينِّ اأ�ساأُلَك باأنَّ َلَك احلمَد ال اإَلَه اإالَّ اأنَت املنَّ

ماواِت واالأر�ِس، يا ذا اجلالِل واالإِْكراِم، يا حيُّ يا  ال�سَّ
بيُّ J الأ�سحاِبِه: َتدروَن مبا  قيُّوُم، اإينِّ اأ�ساأُلَك، َفقاَل النَّ
ُ ور�سوُلُه اأعَلُم، قاَل: والَّذي َنف�سي بيِدِه،  دعا؟ قالوا: اهللَّ
َ با�سِمِه العظيِم الَّذي اإذا ُدِعَي ِبِه اأجاَب،  لقد دعا اهللَّ

واإذا �ُسِئَل ِبِه اأعطى "   )1(
1-    �سحيح: �سحيح الن�سائي )1299( ، �سحيح اأبي داود )1495( ، �سحيح الرتغيب )1641( 

، �سحيح ابن حبان )893( عن اأن�س بن مالك. 

�سوؤال اهلل با�سمه 
العظيم 28

قال النبي J: " دعوُة ذي النُّوِن اإذ دعا وهو يف بطِن 
احلوِت ال اإلَه اإالَّ اأنَت �سبحاَنك اإينِّ كنُت من الظاملنَي، 
فاإنَّه مل َيْدُع بها رجٌل م�سلٌم يف �سيٍء قطُّ اإالَّ ا�ستجاب 

اهلُل له "  )1(
1-    �سحيح: �سحيح الرتمذي )3505( ، �سحيح اجلامع )3383( ، �سحيح الرتغيب )1644( 

، م�سند اأحمد )36/3( عن �سعد بن اأبي وقا�س.

دعوُة ذي النُّوِن 29
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
قال النبي J: " من َتَعارَّ من الليِل فقال: ال اإلَه اإالَّ اهلُل 

وحَدُه ال �سريَك لُه، لُه املُْلُك ولُه احلمُد، وهَو على كلِّ 
�سٍيء قديٌر، احلمُد هلِل، و�سبحاَن اهلِل، وال اإلَه اإالَّ اهلُل، 
واهلُل اأكرُب، وال حوَل وال قوَة اإال باهلِل، ثم قال: اللهمَّ 

اأَ و�سلَّى ُقِبَلْت  اغفْر ل، اأو دعا، ا�سُتِجيَب لُه، فاإن تو�سَّ
�سالُتُه " . )1(

: اأي انتبه من نومه لياًل اأو تقلَّب على  )ومعنى تعارَّ
فرا�سه(

ماجه  ابن  �سحيح   ،  )5060( داود  اأبي  �سحيح   ،  )1154( البخاري  �سحيح  �سحيح:      -1
)3142( ، �سحيح الرتمذي )3414( ، �سحيح اجلامع )6156( ، �سحيح ابن حبان )2596( 

عن عبادة بن ال�سامت.

َمْن تعارَّ من الليل 30

قال اأبيُّ بُن كعٍب ر�سي اهلل عنه: "يا ر�سوَل اهلِل، اإين 
اأُكرِثُ ال�سالَة عليك، فكم اأجعُل لك من �سالتي )اأي 
بع؟ قال: ما  دعائي(؟ قال: ما �سئَت. قال: قلُت: الرُّ

�سَف؟ قال: ما  �سئَت، واإن زدَت فهو خرٌي لك. قلُت: النِّ
�سئَت، واإن زدَت فهو خرٌي لك. قال: قلُت: ُثُلَثني؟ قال: ما 
�سئَت، واإن زدَت فهو خرٌي لك. قلت: اأجعُل لك �سالتي 

ك، وُيغَفُر لك ذنُبك"  )1( كلَّها. قال: اإًذا ُتكَفى همَّ
1-    ح�سن �سحيح:  �سحيح الرتغيب )1670( ، �سحيح الرتمذي )2457( ، تخريج م�سكاة 

امل�سابيح )889( عن اأبي بن كعب.

ال�سالة على ر�سول 
اهلل 31
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التو�سل اإىل اهلل

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
�ْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها}   ِ االأَ�ْسَماء احْلُ قال اهلل تعاىل: {َوهلِلّ

)االأعراف 180(.
وا بيا ذا اجلالِل واالإكراِم" )1( قال النبي J: "اأِلظُّ

فعند طلب الرزق: يا كرمي يا جواد يا رزاق يا با�سط يا 
معطي ...

وعند طلب الرحمة واملغفرة: يا رحيم يا رحمن يا غفور 
يا غفار يا غافر الذنب ... وهكذا.

ومنها �سوؤاله با�سمه االأعظم كما �سبق.
ومنها الدعاء ليلة القدر: "اللَّهمَّ اإنََّك عفوٌّ َكرمُي ُتبُّ 

العفَو فاْعُف عنِّي".
1-    �سحيح: �سحيح الرتمذي )3525( ، �سحيح اجلامع )1250( عن اأن�س بن مالك.

التو�سل باأ�سماء اهلل 
احل�سنى عمومًا، 
وباإ�سمه االأعظم.

32

قال النبي J: " خرج ثالثٌة مي�سون فاأ�سابهم املطُر 
ت عليهم �سخرٌة،  فدخلوا يف غاٍر يف جبٍل، فانحطَّ
قال: فقال بع�سهم لبع�ٍس: ادعوا اهلَل باأف�سِل عمٍل 

عملتموُه... )ثم ذكر كُلّ واحد منهم عمله( ... فُك�ِسَف 
عنهم " )1(

1-    �سحيح: �سحيح البخاري )2215( ، �سحيح م�سلم )2743( ، �سحيح ابن حبان )897( ، 
�سحيح الرتغيب )2498( ، �سحيح اجلامع )1504( عن عبداهلل بن عمر.

التو�سل باالأعمال 
ال�ساحلة 33

• كطلب اأبي هريرة من النبي J الدعاء الأمه بالهداية.	
• وطلب عمر من العبا�س عم النبي اأن ي�ست�سقي لهم.	
• "فاإن 	 القرين:  اأوي�سًا  لقي  اإذا  لعمر  النبي  وقول 

ا�ستطعَت اأن ي�ستغِفر لك فافعْل" 
وهذا من غري االإعتقاد اأنهم ينفعون اأو ي�سرون بذاتهم، 

بل ل�سالحهم

التو�سل بدعاء 
اأ�سخا�س �ساحلني 

اأحياء
34
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الأعمال اجلالبة حلبِّ اهلل للعبد

ب موانع  الدعاء جتنُّ

العمل

العمل

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنة

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنة

فَر اأ�سعَث اأغرَبَ ميدُّ  J الرجَل يطيُل ال�سَّ النبي  "ذكر 
، ومطعُمه حراٌم وم�سرُبه  يَديه اإىل ال�سماِء: يا ربِّ يا ربِّ

َي باحلرام فاأَنَّى ُي�ستجاُب  حراٌم وملَب�ُسه حراٌم وُغِذّ
لذلك "  )1(

1-    �سحيح: �سحيح م�سلم )1015( ، �سحيح الرتمذي )2989( ، �سحيح الرتغيب )1717( 
، �سحيح اجلامع )2744( عن اأبي هريرة.

 الك�سب من حرام

)كال�سرقة والر�سوة 
والربا والغ�س 

وغريها(
36

ب اإلَّ عبدي  لقول النبي J: "يقول اهلل تعاىل: وما تقرَّ
ا افرت�سُت عليه، وما يزاُل عبدي  ب�سيٍء اأحبَّ اإلَّ مَّ
ه، فاإذا اأحببُته: كنُت  وافِل حتَّى اأُحبَّ ُب اإلَّ بالنَّ يتقرَّ
ُر به، ويَده  �سمَعه الَّذي ي�سَمُع به، وب�سَره الَّذي ُيب�سِ

الَّتي يبِط�ُس بها، وِرجَله الَّتي مي�سي بها، واإن �ساألني 
لأُعطينَّه، ولئن ا�ستعاذين الأُعيذنَّه" )1(

وهذه االأعمال هي:
تقوى اهلل – االإح�سان – ال�سرب – املتوكلون – 

التوابون – املتطهرون - املتبعون للنبي - املقاتلون يف 
�سبيل اهلل �سفًا – املق�سطون - كرثة النوافل - اأَِذَلّة 

ة َعَلى اْلَكاِفِرْيَن - نفع النا�س وق�ساء  َعَلى امْلُوؤِْمِننْيَ اأَِعَزّ
حاجاتهم - االإكثار من قراءة �سورة االإخال�س - املوؤمن 
القوي - التقي الغني اخلفي - املتحابون واملتزاورون يف 

اهلل - حب االأن�سار - الرجل ال�سمح
1-    �سحيح: �سحيح البخاري )6502(، �سحيح ابن حبان )347(، �سحيح اجلامع )1782( 

عن اأبي هريرة.

االأعمال التي ُيحبُّك 
بها اهلل

)راجع الف�سل االأول 
من الباب الثاين(

35
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
قال النبي J: " ال يزاُل ي�ستجاُب للعبِد ما مل يدُع باإثٍم 

اأو قطيعِة رحٍم " )1(

1-    �سحيح: �سحيح م�سلم )2735( ، �سحيح ابن حبان )881( ، �سحيح الرتمذي )3604( ، 
�سحيح اجلامع )7705( ، �سحيح الرتغيب )1631( عن اأبي هريرة.

الدعاء باإثم 37

قال النبي J: " ال يزاُل ي�ستجاُب للعبِد ما مل يدُع باإثٍم 
اأو قطيعِة َرِحٍم "  )1(

1-    احلديث ال�سابق.

الدعاء بقطيعة َرِحم 38

قال النبي J: " ُي�سَتجاب الأحِدُكم ما مَل َيعَجْل، يقوُل: 
َدعوُت فَلم ُي�سَتَجْب ل "   )1(

1-    �سحيح: �سحيح البخاري )6340( ، �سحيح م�سلم )2735( ، �سحيح ابن حبان )975( 
، �سحيح اأبي داود )1484( ، �سحيح الرتمذي )3387( ، �سحيح ابن ماجه )3121( عن اأبي 

هريرة.

ا�ستعجال االإجابة 39

َ واأنُتم موِقنوَن باالإجاَبِة،  قال النبي J: " ادعوا اهللَّ
َ ال ي�ستجيُب دعاًء من قلٍب غافٍل الٍه " )1( واعَلموا اأنَّ اهللَّ

1-    ح�سن: �سحيح الرتمذي )3479( ، �سحيح الرتغيب )1653( ، �سحيح اجلامع )245( ، 
م�سند اأحمد )140/10( عن اأبي هريرة.

غفلة القلب اأثناء 
الدعاء 40

قال النبي J: "والَّذي َنف�سي بيِدِه لتاأُمُرنَّ باملعروِف 
ُ اأن يبعَث عليُكم  ولَتنهُونَّ عِن املنكِر اأو ليو�ِسَكنَّ اهللَّ

عقاًبا منُه ثمَّ َتدعوَنُه فال َي�ستجيُب َلُكم "  )1(
1-    ح�سن: �سحيح الرتمذي )2169( ، �سحيح الرتغيب )2313( ، �سحيح اجلامع )7070( 

عن حذيفة بن اليمان.

ترك االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر 41

ُه اَل ُيِحبُّ  عًا َوُخْفَيًة اإِنَّ رُّ ُكْم َت�سَ قال اهلل تعاىل:{اْدُعوا َربَّ
امْلُْعَتِديَن} )�سورة االأعراف 55(.

)واالعتداء يف الدعاء مثل اأن يدعو مُبحال، اأو مع�سية، 
اأو يرفع �سوته، اأو ي�ستكرب(

االإعتداء يف الدعاء  42
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
ُ عزَّ وجلَّ �سيًئا من اأمِر  ُه اهللَّ قال النبي J: "َمن والَّ
امل�سلمنَي فاحَتجَب دوَن حاجِتِهم، وخلَِّتِهم وَفقِرِهم، 

ُ عنُه دوَن حاَجِتِه وخلَِّتِه" )1( احَتجَب اهللَّ
1-    �سحيح: �سحيح اأبي داود )2948( عن اأبي مرمي االأزدي.

االإحتجاب عن 
حاجات النا�س 
)للوال خا�سة(

43

اإتيان اآداب الدعاء

الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
بيِّ J فقالت: يا ر�سوَل اهلِل  جاءت اأمُّ �ُسليٍم اإىل النَّ
علِّْمني كلماٍت اأدعو بهنَّ يف �سالتي فقال: �سبِّحي 

يه ع�ْسًرا، ثمَّ �َسليه  اهلَل ع�ْسًرا واحَمديه ع�ْسًرا وكربِّ
حاجَتِك")1(

1-    �سحيح: �سحيح ابن حبان )2011( ، �سحيح الن�سائي )1298( عن اأن�س بن مالك.

44

َ حِيىٌّ كرمٌي ي�ستحي اإذا رفَع  قال النبي J: "اإنَّ اهللَّ
هما �سفًرا خائبتنِي"  )1( جُل اإلْيِه يدْيِه اأن يردَّ الرَّ

حبان  ابن  �سحيح   ،  )3131( ماجه  ابن  �سحيح   ،  )3556( الرتمذي  �سحيح  �سحيح:      -1
، �سحيح اجلامع )1757(  الرتغيب )1635(  ، �سحيح  داود )1488(  اأبي  ، �سحيح   )876(

عن �سلمان الفار�سي.

رفع اليدين اأثناء 
الدعاء 45

البدء بذكر اهلل

46

ًبا َفَظنَّ اأَْن َلْن  قال تعاىل: {وَذا النُّوِن اإِْذ َذَهَب ُمَغا�سِ
ُلَماِت اأَْن اَل اإَِلَه اإِالَّ اأَْنَت �ُسْبَحاَنَك  َنْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى يِف الظُّ

امِلِنَي} )يون�س 87(. اإِينِّ ُكْنُت ِمَن الظَّ
وقال تعاىل: {َقاَل َرِبّ اْغِفْر ِل َوَهْب ِل ُمْلًكا ال َيْنَبِغي 
الأَحٍد ِمْن َبْعِدي} )�س 35(. فطلب املغفرة قبل �سوؤال 

حاجته.

االإقرار بالذنب 
وطلب املغفرة
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الدليل ال�سحيح من الكتاب اأو ال�سنةالعمل
ِ J رجاًل َيدعو يف �سالِتِه )اأي دعائه(  �سمَع ر�سوُل اهللَّ

بيِّ J فقاَل  َ تعاىل ومل ُي�سلِّ عَلى النَّ ِد اهللَّ مل مُيجِّ
ِ J: عِجَل هذا، ثمَّ دعاُه فقاَل َلُه اأو لغرِيِه:  ر�سوُل اهللَّ
ِه جلَّ وعزَّ والثَّناِء  اإذا �سلَّى اأحُدُكم فلَيبَداأ بَتمجيِد ربِّ

بيِّ J ثمَّ َيدعو َبعُد مبا  عَليِه، ثمَّ ي�سلِّي عَلى النَّ
�ساَء")1( 

َ وحِمَده و�سلَّى  َد اهللَّ ِ رجاًل ُي�سلِّي فمجَّ و�سمَع ر�سول اهللَّ
: ادُع ُتْب و�سْل ُتْعَط" )2( ِ بيِّ فقاَل ر�سوُل اهللَّ عَلى النَّ

)وال�سالة هنا مبعنى الدعاء(
ومثله حديث: " ق�سمُت ال�سالة بيني وبني عبدي 
ن�سفني ولعبدي ما �ساأل ... " فال�سطر االأول من 

الفاتة حمد وثناء ومتجيد، وال�سطر الثاين دعاء 
و�سوؤال. 

الرتمذي  �سحيح   ،  )1960( حبان  ابن  �سحيح   ،  )1481( داود  اأبي  �سحيح  �سحيح:      -1
)3477( عن ف�سالة بن عبيد.

2-    �سحيح: �سحيح الن�سائي )1283( ، �سحيح الرتمذي )3476( ، �سحيح الرتغيب )1643( 
عن ف�سالة بن عبيد.

البدء بتمجيد اهلل 
وال�سالة على النبي 47

عًا َوُخْفَيًة} )�سورة  رُّ ُكْم َت�سَ قال اهلل تعاىل: {اْدُعوا َربَّ
االأعراف 55(. الت�سرع هلل والتذلُّل 48

ووردت اأحاديث �سعيفة كا�ستقبال القبلة، وم�سح الوجه باليدين بعد الدعاء، واخلتم باآمني، وورد 
حديث موقوف على عمر اأن الدعاء ال ي�سعد اإال بعد ال�سالة على النبي.
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كالم جميل لبن القيم:
اأوقات  من  وقتًا  و�سادف  املطلوب،  على  ته  بكليَّ وجمعته  القلب  ح�سور  الدعاء  مع  اجتمع  "واإذا 
واأدبار  واالإقامة،  االأذان  وبني  االأذان،  وعند  الليل،  من  االأخري  الثلث  وهي  ال�ستة:  االإجابة 
ال�سلوات املكتوبات، وعند �سعود االإمام يوم اجلمعة على املنرب حتى تق�سى ال�سالة، واآخر �ساعة 
بعد الع�سر من ذلك اليوم. و�سادف خ�سوعًا يف القلب وانك�سارًا بني يدي الرب وذالله وت�سرعًا 
ورقًة، وا�ستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه اإىل اهلل تعاىل وبداأ بحمد اهلل والثناء 
عليه ثم ثنى بال�سالة على ممد عبده ثم قدم بني يدي حاجته التوبة واالإ�ستغفار ثم دخل على 
م  اهلل واألحَّ عليه يف امل�ساألة ومتلَّقه ودعاه رغبًة ورهبًة، وتو�سل اإليه باأ�سمائه و�سفاته وتوحيده، وقدَّ
بني يدي دعائه �سدقة. فاإن هذا الدعاء ال يكاد ُيردُّ اأبدًا، وال �سيما اإن �سادف االأدعية التي اأخرب 

النبي اأنها مظنة االإجابة اأو اأنها مت�سمنة لالإ�سم االأعظم".





ملحق بالكتاب

الربامج واجلداول املقرتحة
 لليوم والأ�سبوع وال�سهر وال�سنة ومرة يف العمر 

وطول العمر وعند حلول عَوار�ص واأ�سباب
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مالحظات عامة على اجلداول والربامج املقرتحة:

• هذه اجلداول والربامج املقرتحة هي تلخي�س للجانب العملي املرجّو من ف�سول هذا 	
الكتاب )خطوات نحو املًِلك( وكتابي )عند لقاء امَلِلك(، اإذ هما تواأمان ور�سيعا ِلبان 
ُل اأحدهما قرينه .. وال يعني بال�سرورة اأن ال يكون هناك ف�سائل واأعمال اأخرى -  ُيكمِّ

مل يتناولها الكتابان- لها اأجور ميكن للقاريء اأن يفعلها ويك�سب اأجرها.

• هذه اجلداول والربامج هي اجتهاد مني ُمقرتح الأحبتي القراء، وهي غري ملزمة، بل 	
ر عليه .. غري اأين  هي برنامج عملي ُمقرتح للقاريء اأن ياأخذ به اأو اأن يدعه اأو اأن ُيطوِّ

اأن�سح القاري ب�سدة اأن ياأخذه بقوة ويلتزمه ليح�سل له املطلوب من االأجر.

• يف هذه اجلداول من االأعمال ما ينق�سم لفرائ�س و�سنن، اأما الفرائ�س فهي واإن كان لها 	
اأجر وف�سل فال يجوز تاأخريها عن وقتها اأو التهاون فيها .. اأما النوافل وال�سنن فكلما 

اأكرث منها العبد كان خريًا له.

• راعيُت يف و�سع هذه اجلداول قاعدة )قليل دائم خري من كثري منقطع( واأن اهلل يحب 	
، وما ينطبق على زيد قد ال ينطبق على عمرو .. وكٌل  من االأعمال ما كان اأدمها واإن قلَّ

اأعلُم بنف�سه.

• ملا 	 عملك  ومتابعة  لديك  وحفظها  اجلداول  هذه  بطياعة  القاريء  عزيزي  اأن�سحك 
فيها، و�ستجد حالوة االإميان يف قلبك باإذن اهلل اإن داومَت عليها.

• وفراغًا 	 بركة  وقته  يف  وجد  فمن  النا�س،  اأوقات  من  والطبيعي  املتو�سط  فيها  راعيُت 
فلُيْنِزل من اأعمال االأ�سبوع اإىل اليوم – اإن �سلح- ، ولُيْنِزل من اأعمال ال�سهر لالأ�سبوع 
– اإن �سلح - .. وهكذا. واإن كان كثري االإن�سغال وامل�ساغل فليجعل من اأعمال االأ�سبوع 
لل�سهر اأو االأ�سبوَعني، واأعمال اليوم لالأ�سبوع، ... وهكذا. وذلك فيما ي�سلح من ال�سنن، 

اأما الفرائ�س فلها مواقيتها ال يجوز بحاٍل تاأخريها.
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الربنامج املقرتح لكل يوم
الكتاب ورقم ال�سفحةالأجرالعمل#

 1

الفجر  �سالة  باأداء  يوَمك  ابداأ 
جماعة يف امل�سجد

ال�سنة  ركعتي  تن�َس  )وال 
القبلية( 

اأجر قيام ليلة

نور يوم القيامة

م نف�َسك على النار ُترِّ

رين باجلنة من املب�سَّ

خطوات نحو امَلِلك 18

عند لقاء امَلِلك 134

عند لقاء امَلِلك 146

عند لقاء امَلِلك 177

خطوات نحو امَلِلك 318الربكةالتبكري يف العمل اأو الدرا�سة2

خطوات نحو امَلِلك 219ُغفر له ما تقدم من ذنبهدعاء لب�س الثوب3

خطوات نحو امَلِلك 218ُغفر له ما تقدم من ذنبهدعاء اأكل الطعام )االإفطار(4

5

الذهاب  اأثناء  ال�سباح  اأذكار 
للعمل اأو الدرا�سة 

وذكر اهلل عمومًا، مع االإكثار من:

�سبحان  وبحمده،  اهلل  )�سبحان 
اهلل العظيم(

وال  هلِل،  واحلمُد  اهلِل،  )�سبحاَن 
اإلَه اإالَّ اهلُل، واهلُل اأكرُب(

معيَّة اهلل لعبده

تيا حياة طيبة

اإجابة الدعاء

ل ميزانك يوم القيامة ُتثقِّ

ترفع درجتك يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 263

خطوات نحو امَلِلك 386

خطوات نحو امَلِلك 421

عند لقاء امَلِلك 116

عند لقاء امَلِلك 244

عند لقاء امَلِلك 160تتقي بها النار�سالة ال�سحى6

خطوات نحو امَلِلك 224ُغفر له ما تقدم من ذنبهم�سافحة امل�سلمني7
عندما يحني وقت كل اأذان و�سالة، تاأكد من فعلك ملا يلي - ما ا�ستطعت -

رين باجلنةالرتديد خلف املوؤذن8 عند لقاء امَلِلك 180من املب�سَّ

9

اأن  :" اأ�سهُد  االأذان  بعد  الذكر 
�سريَك  ال  وحَده  اهلُل  اإال  اإلَه  ال 
ور�سوُله،  عبُده  ممًدا  واأن  له، 
ومبحمٍد  ربًّا،  باهلِل  يُت  َر�سِ

ر�سواًل، وباالإ�سالِم ِديًنا"

خطوات نحو امَلِلك 205ُغفر له ما تقدم من ذنبه
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الكتاب ورقم ال�سفحةالأجرالعمل#

بعد 10 للنبي  الو�سيلة  اهلل  �سوؤال 
عند لقاء امَلِلك 88�سفاعة النبي Jاالأذان

الغرة 11 اإطالة  مع  الو�سوء 
والتحجيل

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

نور يوم القيامة

ُيزاد يف احللّي

خطوات نحو امَلِلك 202

عند لقاء امَلِلك 127

عند لقاء امَلِلك 194

12

لل�سالة  فاذهب  ا�ستطعت  اإن 
مبكرًا  امل�سلى  اأو  امل�سجد  يف 
ال�سالة )كرثة اخلطى  وانتظر 

للم�ساجد وانتظار ال�سالة(

ُغفر له ما تقدم من ذنبه
�سالة اهلل ومالئكته

اإجابة الدعاء
يف ظل العر�س يوم القيامة

ترفع درجتك يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك  206
خطوات نحو امَلِلك  128
خطوات نحو امَلِلك 411 

عند لقاء امَلِلك 71 
عند لقاء امَلِلك 236

�سلِّ ال�سنن الرواتب13

حب اهلل للعبد

معيَّة اهلل لعبده

تبني بيتًا يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 129

خطوات نحو امَلِلك 273

عند لقاء امَلِلك 209

�سنة 14 على  املحافظة  تن�َس  ال 
م نف�َسك على النارالظهر القبلية والبعدية عند لقاء امَلِلك 147ُترِّ

احر�س على ال�سالة يف ال�سف 15
خطوات نحو امَلِلك 189�سالة اهلل واملالئكةاالأول

مكتمل، 16 غري  �سفًا  راأيَت  اإذا 
فاحر�س على و�سله و�سدِّ الُفَرج 

�سالة اهلل واملالئكة

تبني بيتًا يف اجلنة

ترفع درجتك يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 191

عند لقاء امَلِلك 215

عند لقاء امَلِلك 238

خطوات نحو امَلِلك 156ر�سى اهلل عن العبدا�ستخدم ال�سواك قبل ال�سالة17

على 18 الفرائ�س  ال�سلوات  اأداء 
رين باجلنةالتمام عند لقاء امَلِلك 179من املب�سَّ
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اأثناء ال�سالة اجلهرية: موافقة 19
خطوات نحو امَلِلك 208 ُغفر له ما تقدم من ذنبهتاأمني املالئكة يف ال�سالة

ت�سميع 20 موافقة  ال�سالة:  اأثناء 
خطوات نحو امَلِلك 210ُغفر له ما تقدم من ذنبهاملالئكة يف ال�سالة

21

 ،33 الت�سبيح  ال�سالة:  بعد 
واحلمد هلل 33، واهلل اأكرب 33، 
ُ وحَدُه  ومتاَم املائِة: ال اإلَه اإالَّ اهللَّ
ال �سريَك لُه لُه امللُك ولُه احلمُد 

وهَو على كلِّ �سيٍء قديٌر

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

معيَّة اهلل لعبده

خطوات نحو امَلِلك 211

خطوات نحو امَلِلك 273

خطوات نحو امَلِلك 410اإجابة الدعاءالدعاء بعد ال�سلوات املكتوبة22

كل 23 بعد  الكر�سي  اآية  قراءة 
رين باجلنة�سالة فري�سة عند لقاء امَلِلك 178من املب�سَّ

عندما يحني وقت الأكل، تاأكد من فعلك ملا يلي

– ما 24 ا�ستخدم ال�سواك قبل االأكل 
خطوات نحو امَلِلك 156ر�سى اهلل عن العبدا�ستطعت -

25
الطعام  اآداب  على  احر�س 
ما  واالأكل  كالت�سمية  و�سننه 

يليك 
خطوات نحو امَلِلك 322الربكة

واالأ�سربة 26 االأطعمة  تناول 
خطوات نحو امَلِلك 324 الربكةاملباركة كالزيتون والتمر وزمزم

احمد اهلل بعد االأكل27
ُغفر له ما تقدم من ذنبه 

ر�سى اهلل عن العبد

خطوات نحو امَلِلك 218

خطوات نحو امَلِلك 151
ع هذه الأذكار على وقتك اليومي ل �سيما اأثناء قيادة ال�سيارة اأو الإنتظار اأو  وزِّ

الراحة وائت بها كلها – ما ا�ستطعت -

ذكر اهلل عمومًا.28
معيَّة اهلل لعبده

تيا حياة طيبة
ل ميزانك يوم القيامة ُتثقِّ

خطوات نحو امَلِلك 273
خطوات نحو امَلِلك 386

عند لقاء امللك 116
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االإ�ستغفار 100 مرة29
زيارد الرزق

الثبات زمن الفنت
تيا حياة طيبة

خطوات نحو امَلِلك 284
خطوات نحو امَلِلك 361
خطوات نحو امَلِلك 376

رين باجلنة�سيد االإ�ستغفار30 عند لقاء امَلِلك 178من املب�سَّ

)رب 31 للوالَدْين  االإ�ستغفار 
عند لقاء امَلِلك 247ترفع درجتهما يف اجلنةارحمهما كما ربياين �سغريًا(

ال�سالة على النبي 100 مرة32
�سالة اهلل واملالئكة
J سفاعة النبي�

ترفع درجتك يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 186
عند لقاء امَلِلك 86

عند لقاء امَلِلك 250

خطوات نحو امَلِلك 220ُغفر له ما تقدم من ذنبه�سبحان اهلل وبحمده 100 مرة33

34

)�سبحان اهلل وبحمده، �سبحان 
اهلل العظيم( 

وال  هلِل،  واحلمُد  اهلِل،  )�سبحاَن 
اإلَه اإالَّ اهلُل، واهلُل اأكرُب(

معيَّة اهلل لعبده
تيا حياة طيبة

اإجابة الدعاء
ل ميزانك يوم القيامة ُتثقِّ

ترفع درجتك يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 273
خطوات نحو امَلِلك 386
خطوات نحو امَلِلك 415

عند لقاء امَلِلك 116 
عند لقاء امَلِلك 244

35
ال  وحده  اهلُل،  اإال  اإله  "ال  قول: 
�سريك لُه، له امللك وله احلمُد، 
وهو على كل �سيء قدير. يف يوم 

مائَة مرة"

عدُل ع�سِر رقاٍب
ترفع درجتك يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 28
عند لقاء امَلِلك 246

36 10 االإخال�س  �سورة  قراءة 
مرات

ح�سنات اأ�سعاف عمرك
حب اهلل للعبد

تبني بيتًا يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 107
خطوات نحو امَلِلك 132

عند لقاء امَلِلك 208

37
الفنت  من  باهلل  االإ�ستعاذة 
ما ظهر  الفنت  باهلل من  )اأعوذ 

منها وما بطن(
خطوات نحو امَلِلك 358الثبات زمن الفنت
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عند لقاء امَلِلك 160تتقي بها الناراالإ�ستجارة من النار38

ورد القراآن اليومي تالوًة وحفظًا .. تذكر القاعدة: )قليل دائم خري من كثري منقطع(

�سفحة 39 )ولو  القراآن  قراءة 
واحدة، ال ترتكها مهما يُكن(

زيارد الرزق
الثبات زمن الفنت

تيا حياة طيبة
�سفيع يوم القيامة
تاج وُحلّي الَكرامِة

خطوات نحو امَلِلك 294

خطوات نحو امَلِلك 355

خطوات نحو امَلِلك 384

عند لقاء امَلِلك 99

عند لقاء امَلِلك 196

اآية 40 )ولو  القراآن  من  ورد  حفظ 
واحدة، ال ترتكها مهما يُكن(

ترفع درجتك يف اجلنة

تاج وُحلّي الَكرامِة

عند لقاء امَلِلك 234

عند لقاء امَلِلك 196

احر�س على اأداء �سالة الع�ساء 41
جماعة يف امل�سجد

اأجر قيام ن�سف ليلة

نور يوم القيامة

خطوات نحو امَلِلك 18

عند لقاء امَلِلك 134

قبل النوم كل يوم، تاأكد من فعلك ملا يلي

خطوات نحو امَلِلك 21اأجر قيام ليلةاأن تنوي قيام الليل قبل النوم42

قيام الليل ولو بركعتني ثم الوتر 43
خطوات نحو امَلِلك 252�سحك اهلل للعبدولو بركعة

ال�سجود، 44 يف  وخا�سة  الدعاء، 
واآخر الليل

معيَّة اهلل لعبده

ُيطفيء غ�سب الرب

تيا حياة طيبة

خطوات نحو امَلِلك 273

خطوات نحو امَلِلك 335

خطوات نحو امَلِلك 380

45

اإال  اإله  "ال  النوم:  قبل  الذكر 
اهلُل وحده ال �سريك له، له امللُك 
�سيٍء  كلِّ  على  وهو  احلمُد،  وله 
باهلل  اإال  قوَة  وال  الحوَل  قديٌر، 
اهلِل  �سبحان  العظيِم،  العليِّ 
وبحمده، واحلمُد هلل، وال اإله اإال 

اهلُل، واهلُل اأكرُب"

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

معيَّة اهلل لعبده

رين باجلنة من املب�سَّ

خطوات نحو امَلِلك 222

خطوات نحو امَلِلك 263

عند لقاء امَلِلك 176
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الربنامج املقرتح لكل اأ�سبوع
ال�سفحةالأجرالعمل#

اخرت يومًا منا�سبًا يف الأ�سبوع لعمل التايل:
مع النف�ص

خطوات نحو امَلِلك 20اأجر قيام ليلةقراءة مائة اآية يف الليل1

2
ال�سروق  اإىل  الفجر  بعد  اجللو�س 
بح�سب  االأ�سبوع  يف  يومًا  )اخرَت 
طبيعة عملك ودوامك اأو درا�ستك(

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

رين باجلنة من املب�سَّ

خطوات نحو امَلِلك 101

خطوات نحو امَلِلك 188

بخ�سوع 3 ركعتني  �سالة  ثم  الو�سوء 
ُث نف�سك فيهما ب�سيء ال تدِّ

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

رين باجلنة من املب�سَّ

خطوات نحو امَلِلك 203

عند لقاء امَلِلك 177

4
)اح�سر  وتعليمه  القراآن  تعلُّم 
اإحدى  يف  اقراأ  اأو  علم،  مل�س 

التفا�سري(
خطوات نحو امَلِلك 184خري النا�س

قراءة �سورة تبارك5
ُغفر له ما تقدم من ذنبه

النجاة من عذاب القرب

خطوات نحو امَلِلك 223

عند لقاء امَلِلك 42

االإهتمام باأعمال القلوب وما�سبة 6
خطوات نحو امَلِلك 364الثبات زمن الفنتالنف�س وقراءة �سري ال�ساحلني

7
اهلل  لذكر  النف�س  مع  فردية  عزلة 
خ�سية  من  والبكاء  الذنوب  وتذكر 

اهلل، فاإن مل يكن فالتباكي

يف ظل العر�س يوم القيامة

م نف�َسك على النار ُترِّ

عند لقاء امَلِلك 70

عند لقاء امَلِلك 150

8
بدر�س  واالإلتزام  العلم  طلب 
اأو  العقيدة  اأو  الفقه  يف  اأ�سبوعي 

القراآن وعلومه
عند لقاء امَلِلك 248ترفع درجتك يف اجلنة

من 9 االأخري  الثلث  يف  الليل  قيام 
خطوات نحو امَلِلك 413اإجابة الدعاءالليل 
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10

اهلل  اأ�سماء  يف  كتاب  يف  قراءة 
احل�سنى لتعلمها وحفظها وتدبرها 
العقائدي  تاأثريها  ومعرفة 

واالإمياين وال�سلوكي على النف�س.

رين باجلنة عند لقاء امَلِلك 179من املب�سَّ

مع الأهل والأرحام

اأعمالهم  11 يف  االأهل  م�ساعد 
خطوات نحو امَلِلك 163خري النا�س)خريكم الأهله(

12
العفة  وتعليمهن  البنات  تربية 
ب�سوؤونهن  واالإهتمام  واالإ�ستقامة 

و�سوؤالهن حاجتهن.

م نف�َسك على النار ُترِّ

تكون رفيق النبي يف اجلنة

عند لقاء امَلِلك 154

عند لقاء امَلِلك 262

وتفيظهم 13 القراآن  االأوالد  تعليم 
عند لقاء امَلِلك 135نوٌر يوم القيامةوالت�سميع لهم ومراجعة املحفوظ

�سلة الرحم )زيارًة، وات�سااًل على 14
خطوات نحو امَلِلك 290زيارد الرزقالبعيدين(

ت�سغيل �سورة البقرة من م�سجل اأو 15
خطوات نحو امَلِلك 314الربكةيوتيوب يف البيت

اأعمال خا�سة بيوم اجلمعة

16
االإغت�سال للجمعة والتبكري لل�سالة 
قرب  واجللو�س   ، اأمكن  اإن  م�سيًا 

االإمام.

اأجر ال�سائم القائم

غفران ما تقدم من الذنب

ح�سنات اأ�سعاف عمرك

خطوات نحو امَلِلك 91

خطوات نحو امَلِلك 212

خطوات نحو امَلِلك 100

خطوات نحو امَلِلك 412اإجابة الدعاءالدعاء قبل �سعود االإمام املنرب 17

االإكثار من ال�سالة على النبي يوم 18
اجلمعة

�سالة اهلل واملالئكة

تيا حياة طيبة

J سفاعة النبي�

ترفع درجتك يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 186

خطوات نحو امَلِلك 401

عند لقاء امَلِلك 86

عند لقاء امَلِلك 250

مغرب 19 قبل  �ساعة  اآخر  الدعاء 
خطوات نحو امَلِلك 412اإجابة الدعاءاجلمعة
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خطوات نحو املَلِك 

حة
قرت

ل امل
داو

جل
 وا
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ربا

ال
اب

لكت
 با

حق
مل

الربنامج املقرتح لكل �سهر
ال�سفحةالأجرالعمل

مع النا�ص

1
واإعانتهم،  النا�س  حوائج  ق�ساء 
�سواء عن طريق مراكز الفقراء 
عنهم  البحث  اأو  واملحتاجني 

ب�سكل مبا�سر

اأجر عتق رقبة
ح�سنات اأ�سعاف عمرك

حب اهلل للعبد
خري النا�س

زيارد الرزق
تيا حياة طيبة

املوت بح�سن اخلامتة

خطوات نحو امَلِلك 30
خطوات نحو امَلِلك 110 
خطوات نحو امَلِلك 131
خطوات نحو امَلِلك 164
خطوات نحو امَلِلك 298
خطوات نحو امَلِلك 110

عند لقاء امَلِلك 25

2

عي على اأرملة اأو م�سكني ال�سَّ
براتب  �سهريًا  معهم  )االإلتزام 
حوائجهم  وق�ساء  قليل،  ولو 

وتلبية طلباتهم(

اأجر ماهد
اأجر ال�سائم القائم

خري النا�س
زيارد الرزق

خطوات نحو امَلِلك 56
خطوات نحو امَلِلك 89

خطوات نحو امَلِلك 164
خطوات نحو امَلِلك 298

عند لقاء امَلِلك 256تكون رفيق النبي يف اجلنةكفالة يتيم3

زيارة اأٍخ يف اهلل وتفقد حاله4

حب اهلل للعبد
يف ظل العر�س يوم القيامة

تبني بيتًا يف اجلنة
تاأَمُن يوم الفزع االأكرب

خطوات نحو امَلِلك 135
عند لقاء امَلِلك72

عند لقاء امَلِلك 218
عند لقاء امَلِلك 59

زيارة مري�س5
�سالة اهلل واملالئكة

معيَّة اهلل لعبده
تبني بيتًا يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 194
خطوات نحو امَلِلك 272

عند لقاء امَلِلك 218

وليمة 6 )عمل  الطعام  اإطعام 
ملجموعة فقراء(

خري النا�س
الُغَرف من اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 171
عند لقاء امَلِلك 224
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خطوات نحو املَلِك 
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ل امل
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 وا
مج

ربا
ال

اب
لكت

 با
حق

مل

خطوات نحو امَلِلك 184�سالة اهلل واملالئكةتعليم النا�س اخلري7

يف 8 واالإنفاق  عمومًا  ال�سدقة 
�سبيل اهلل باإخال�س

زيارد الرزق
ُيطفيء غ�سب الرب

يف ظل العر�س يوم القيامة
تتقي بها النار

خطوات نحو امَلِلك 292
خطوات نحو امَلِلك  336

عند لقاء امَلِلك 75
عند لقاء امَلِلك 159

ل ميزانك يوم القيامةال�سالة على اجلنازة واتباعها 9 عند لقاء امَلِلك 118ُتثقِّ

10

 + جنازة  �سهود   + )ال�سيام 
اإطعام م�سكني + عيادة مري�س(

هذه  لعمل  يوم  تخ�سي�س 
الطاعات االأربع يف نف�س اليوم

رين باجلنة عند لقاء امَلِلك 177من املب�سَّ

مع النا�ص

خطوات نحو امَلِلك 294زيادة الرزقالتفرغ للعبادة11

تنال الربكةقراءة �سورة البقرة12
�سفيع يوم القيامة

خطوات نحو امَلِلك 314
عند لقاء امَلِلك 100

االأنبياء 13 ق�س�س  يف  قراءة 
خطوات نحو امَلِلك 356 الثبات زمن الفنتوال�ساحلني

البي�س 14 )االأيام  اأيام   3 �سيام 
مثاًل(

ح�سنات اأ�سعاف عمرك
�سفيع يوم القيامة

تتقي بها النار
الُغَرف من اجلنة

اإجابة الدعاء

خطوات نحو امَلِلك 102
عند لقاء امَلِلك 108
عند لقاء امَلِلك 159
عند لقاء امَلِلك 224

خطوات نحو امَلِلك 411

خطوات نحو امَلِلك 192�سالة اهلل واملالئكةاأكل اأكلة ال�سحر 15

مراجعة احلفظ من القراآن16
ترفع درجتك يف اجلنة

تاج وُحلّي الَكرامِة

عند لقاء امَلِلك 234
عند لقاء امَلِلك 196



436

خطوات نحو املَلِك 

حة
قرت

ل امل
داو
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لكت
 با

حق
مل

الربنامج املقرتح لكل �سنة
ال�سفحةالأجرالعمل

وال�سالة 1 الثالثة  امل�ساجد  زيارة 
فيها

ح�سنات اأ�سعاف عمرك 
الربكة

خطوات نحو امَلِلك 97
خطوات نحو امَلِلك 326

العمرة وزيارة بيت اهلل احلرام2
ُغفر له ما تقدم من ذنبه

زيارد الرزق
اإجابة الدعاء

خطوات نحو امَلِلك 225
خطوات نحو امَلِلك 289
خطوات نحو امَلِلك 411

3
من  فاأكرث  العمرة،  تي�سرت  اإن 
�سالة  ثم  �سبعًا  بالكعبة  الطواف 

ركعتني
خطوات نحو امَلِلك 29اأجر عتق رقبة

خطوات نحو امَلِلك 62اأجر ماهدزيارة م�سجد الر�سول للعلم4

يف رم�سان �سهر القراآن

�سيام رم�سان اإميانًا واحت�سابًا5
ُغفر له ما تقدم من ذنبه

اإجابة الدعاء
ترفع درجتك يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 213
خطوات نحو امَلِلك  410

عند لقاء امَلِلك 240

احر�س على تناول ال�سحور 6
�سالة اهلل واملالئكة

الربكة
خطوات نحو امَلِلك 192
خطوات نحو امَلِلك 317

اإميانًا 7 كلها  رم�سان  ليال  قيام 
واحت�سابًا

ُغفر له ما تقدم من ذنبه
ترفع درجتك يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 214
عند لقاء امَلِلك 240

االإكثار من قراءة القراآن 8

زيارد الرزق

الثبات زمن الفنت

تيا حياة طيبة

�سفيع يوم القيامة

تاج وُحلّي الَكرامِة

خطوات نحو امَلِلك 294
خطوات نحو امَلِلك 355
خطوات نحو امَلِلك 384

عند لقاء امَلِلك 99
عند لقاء امَلِلك 196
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قيام ليلة القدر اإميانًا واحت�سابًا9
ُغفر له ما تقدم من ذنبه

ح�سنات اأ�سعاف عمرك

خطوات نحو امَلِلك 215
خطوات نحو امَلِلك 104

الرتاويح 10 اأداء �سالة  احر�س على 
خطوات نحو امَلِلك 19اأجر قيام ليلة كاملةكاملة مع االإمام

خطوات نحو امَلِلك 316الربكة�سهود �سالة عيد الفطر11

يف ذي احلجة

12

االأوائل  الع�سر  يف  ال�سالح  العمل 
من  كاالإكثار  احلجة  ذي  من 
وال�سدقات  وال�سيام  النوافل 

والرب والذكر ... الخ.

خطوات نحو امَلِلك 59اأجر ماهد

�سيام عرفة 13
تكفري ذنوب �سنتني

اإجابة الدعاء

خطوات نحو امَلِلك 216
خطوات نحو امَلِلك 410

اأعمال اأخرى

ْين )اإن كان هناك َدْين( 14 خطوات نحو امَلِلك 170خري النا�سرّد الدَّ

خطوات نحو امَلِلك 216تكفري ذنوب �سنة ما�سية�سيام عا�سوراء15

خطوات نحو امَلِلك 39اأجرًا عظيمًااالإ�سالح بني النا�س16
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لكت
 با

حق
مل

الربنامج املقرتح ملرة واحدة يف العمر
ال�سفحةالأجرالعمل

احلج1
بينك  الذنوب  كبائُر  ُتغفر 

وبني اهلل

اإجابة الدعاء

خطوات نحو امَلِلك 235
خطوات نحو امَلِلك 411

املراأة 2 جهاد  احلج 
خطوات نحو امَلِلك 60اأجر ماهدوال�سعيف

عند لقاء امَلِلك 136نور يوم القيامةحلق ال�سعر يف احلج3

عند لقاء امَلِلك 206تبني بيتًا يف اجلنةبناء م�سجد4

اجلهاد يف �سبيل اهلل 5

اأجر ال�سائم القائم 
اأجر عتق رقبة

اأَْجًرا َعِظيًما
ح�سنات اأ�سعاف عمرك

حب اهلل للعبد
خري النا�س

اإجابة الدعاء
نور يوم القيامة

م نف�َسك على النار ُترِّ
ترفع درجتك يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 92
خطوات نحو امَلِلك 31
خطوات نحو امَلِلك 38

خطوات نحو امَلِلك 108
خطوات نحو امَلِلك 127
خطوات نحو امَلِلك 173

خطوات نحو امَلِلك  411
عند لقاء امَلِلك 133
عند لقاء امَلِلك 148
عند لقاء امَلِلك 239

اجلهاد باملال اأو تهيز غاٍز6
اأجر ماهد

ر�سى اهلل عن العبد

خطوات نحو امَلِلك 54
خطوات نحو امَلِلك 154

املوت يف الدفاع عن النف�س 7
خطوات نحو امَلِلك 71اأجر �سهيدواالأر�س والوطن

خطوات نحو امَلِلك 76اأجر �سهيدميتات فيها �سدة ومعاناة8
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ال�سهادة يف �سبيل اهلل9

ر�سى اهلل عن العبد
�سحك اهلل للعبد

النجاة من عذاب القرب
�سفيعًا يوم القيامة

نور يوم القيامة
تدخل اجلنة بغري ح�ساب
تاأَمُن يوم الفزع االأكرب

ُتلب�س تاج الوقاِر

خطوات نحو امَلِلك 154
خطوات نحو امَلِلك 248

عند لقاء امَلِلك 40
عند لقاء امَلِلك 104
عند لقاء امَلِلك 133
عند لقاء امَلِلك 190

عند لقاء امَلِلك 58
عند لقاء امَلِلك 197

اإن 10  – باملدينة  املوت 
عند لقاء امَلِلك 92�سفاعة النبيا�ستطعت - 

11
عليك  ُي�سلَّى  باأن  الو�سية 
يف م�سجد يح�سر جنازتك 

40 رجاًل فاأكرث
عند لقاء امَلِلك 106�سفيع يوم القيامة

تنبيه
اأخي القاريء العزيز .. فاإين اأ�سع اأجر اجلهاد وال�سهادة الذي اأخربنا به اهلل ور�سوله، 
ين .. لكن اإبراًء للذمة وحتى ال تقع يف براثن واأالعيب ال دخل  واجلهاد ما�ٍس اإىل يوم الدِّ
لك فيها .. فاإن حال اجلهاد يف زماننا اأ�سبح عجيبًا وقد تَّ مار�سته وا�ستغالله بطريقة 
االإ�سالم  اأعداء  وا�ستغل  وجل،  عز  اهلل  اأراده  الذي  احلق  اجلهاد  �سورة  �سوَّهت  ب�سعة 
تلك املمار�سات العجيبة واأ�سبح االإقتتال ال هلل بل مل�سالح طوائف ودول وجماعات كلهم 

ين على غري مراد اهلل فهموا الدِّ
لذا كررُت يف الكتاب كثريًا واأختم تكراري ها هنا باحلر�س احلر�س اأيها احلبيب .. واأن 
ترجع الأهل العلم الرا�سخني فيه، الربانيِّني، العاملني بواقع االأمة والقادرين على تقدير 
االأمور يف ظل ال�سروط التي و�سعها العلماء ال�سابقون حلقن دماء امل�سلمني ودرء الفتنة 

وغريها .. فال ت�ستعجل االأجل يف غري مو�سعه .. اللهم هل بلغَت، اللهم فا�سهد.
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مل

الربنامج املقرتح لطول العمر
ال�سفحةالأجرالعمل

مع اهلل

التوحيد اخلال�س هلل1

النجاة من عذاب القرب
ل ميزانك يوم القيامة ُتثقِّ
م نف�َسك على النار ُترِّ
تاأَمُن يوم الفزع االأكرب

رين باجلنة من املب�سَّ

عند لقاء امَلِلك 38
عند لقاء امَلِلك 113
عند لقاء امَلِلك 144

عند لقاء امَلِلك 55
عند لقاء امَلِلك 175

العمل ال�سالح مع االإميان2

اأجرًا عظيمًا
ر�سى اهلل عن العبد

تيا حياة طيبة
الُغَرف من اجلنة

ترفع درجتك يف اجلنة
املوت بح�سن اخلامتة

تاأَمُن يوم الفزع االأكرب
رين باجلنة من املب�سَّ

خطوات نحو امَلِلك40
خطوات نحو امَلِلك 146
خطوات نحو امَلِلك 374

عند لقاء امَلِلك 221
عند لقاء امَلِلك 251

عند لقاء امَلِلك 17
عند لقاء امَلِلك 56

عند لقاء امَلِلك 173

تقوى اهلل3

اأجرًا عظيمًا
حب اهلل للعبد

خري النا�س
معيَّة اهلل لعبده

زيادة الرزق
الربكة

تيا حياة طيبة
الُغَرف من اجلنة

تاأَمُن يوم الفزع االأكرب

خطوات نحو امَلِلك 42
خطوات نحو امَلِلك 120
خطوات نحو امَلِلك 175
خطوات نحو امَلِلك 258
خطوات نحو امَلِلك 286
خطوات نحو امَلِلك 312
خطوات نحو امَلِلك 375

عند لقاء امَلِلك  220
عند لقاء امَلِلك 56
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كاأنك 4 اهلل  تعبد  واأن  االإح�سان 
تراه

اأجرًا عظيمًا

حب اهلل للعبد

معيَّة اهلل لعبده

خطوات نحو امَلِلك 41
خطوات نحو امَلِلك 121
خطوات نحو امَلِلك 259

5
وعن  اهلل  طاعة  على  ال�سرب 
اهلل  اأقدار  وعلى  اهلل  مع�سية 

املوؤملة

اأجرًا عظيمًا

حب اهلل للعبد

معيَّة اهلل لعبده

رين باجلنة من املب�سَّ

خطوات نحو امَلِلك 44
خطوات نحو امَلِلك 122
خطوات نحو امَلِلك 262

عند لقاء امَلِلك 175

بط�سه 6 وتذكر  اهلل  من  اخلوف 
و�سدة عذابه وناره

اأجرًا عظيمًا

تاأَمُن يوم الفزع االأكرب

رين باجلنة من املب�سَّ

خطوات نحو امَلِلك 46
عند لقاء امَلِلك 57

عند لقاء امَلِلك 175

التوكل على اهلل7

حب اهلل للعبد

زيادة الرزق

تدخل اجلنة بغري ح�ساب

خطوات نحو امَلِلك 123
خطوات نحو امَلِلك 287

عند لقاء امَلِلك 187

التوبة دائمًا اإىل اهلل8

حب اهلل للعبد

ُتطفيء غ�سب الرب

رين باجلنة من املب�سَّ

خطوات نحو امَلِلك  124
خطوات نحو امَلِلك 339

عند لقاء امَلِلك 174

االإ�ستقامة على دين اهلل واأمره 9
وتنب نهِيه

املوت بح�سن اخلامتة

تاأَمُن يوم الفزع االأكرب

رين باجلنة من املب�سَّ

عند لقاء امَلِلك  17
عند لقاء امَلِلك 55

عند لقاء امَلِلك 175

10
ح�سن الظن باهلل

�سعر  وملن  للمري�س  )خا�سة 
بدنو االأجل(

عند لقاء امَلِلك 22املوت بح�سن اخلامتة

عند لقاء امَلِلك 18املوت بح�سن اخلامتةال�سدق مع اهلل11
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يف املنهج

اتباع نهج للنبي و�سنته12
حب اهلل للعبد

رين باجلنة من املب�سَّ

خطوات نحو امَلِلك 126
عند لقاء امَلِلك 174

عند لقاء امَلِلك 266تكون رفيق النبي يف اجلنةحب النبي13

عند لقاء امَلِلك 270تكون رفيق النبي يف اجلنةطاعة اهلل والر�سول14

نهج 15 والتزام  االأن�سار  حب 
ال�سحابة 

حب اهلل للعبد 

ر�سى اهلل عن العبد

خطوات نحو امَلِلك 137
خطوات نحو امَلِلك 147

خطوات نحو امَلِلك 267معيَّة اهلل لعبدهلزوم جماعة امل�سلمني16

من 17 والرباء  للموؤمنني  الوالء 
الكافرين

حب اهلل للعبد

ر�سى اهلل عن العبد

خطوات نحو امَلِلك 130
خطوات نحو امَلِلك 148

يف التعامل مع النا�ص

ح�سن اخللق18

اأجر ال�سائم القائم

ل ميزانك يوم القيامة ُتثقِّ

تبني بيتًا يف اجلنة

تكون رفيق النبي يف اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 88
عند لقاء امَلِلك 114
عند لقاء امَلِلك 213
عند لقاء امَلِلك 268

بر الوالدين19
اأجر ماهد

ر�سى اهلل عن العبد

خطوات نحو امَلِلك 57
خطوات نحو امَلِلك 155

ال�سماحة واللني يف التعامل20
حب اهلل للعبد

م نف�َسك على النار ُترِّ
الُغَرف من اجلنة

خطوات نحو امَلِلك 138
عند لقاء امَلِلك 152
عند لقاء امَلِلك 224

مع 21 التعامل  يف  والعدل  الق�سط 
خطوات نحو امَلِلك 128حب اهلل للعبدالنا�س واملواقف واالآراء 

خطوات نحو امَلِلك 315الربكةال�سدق يف البيع وال�سراء22
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خطوات نحو امَلِلك 360الثبات زمن الفنتالرفقة ال�ساحلة23

عند لقاء امَلِلك 210تبني بيتًا يف اجلنةترك اجلدال واملراء24

عند لقاء امَلِلك 212تبني بيتًا يف اجلنةترك الكذب25

احلب يف اهلل26

يف ظل العر�س يوم القيامة

نور يوم القيامة

تاأَمُن يوم الفزع االأكرب

عند لقاء امَلِلك 72
عند لقاء امَلِلك 130

عند لقاء امَلِلك 59

خطوات نحو امَلِلك 419اإجابة الدعاءالك�سب احلالل27

التوا�سع والرباءة من الكرِب 28
رين باجلنة من املب�سَّ

ُحَلِل االإمياِن

عند لقاء امَلِلك 180
عند لقاء امَلِلك 199

يف احلياة الدنيا

خطوات نحو امَلِلك 68اأجر �سهيدال�سرب يف زمن الفنت29

خطوات نحو امَلِلك 72اأجر �سهيد�سوؤال اهلل ال�سهادة ب�سدق30

خطوات نحو امَلِلك 270معيَّة اهلل لعبدهاحفظ اهلل يف اأمره ونهيه31

خطوات نحو امَلِلك 394تيا حياة طيبةالقناعة والر�سا بق�ساء اهلل32

عند لقاء امَلِلك 69يف ظل العر�س يوم القيامةالن�سوء يف طاعة اهلل33

خطوات نحو امَلِلك 415اإجابة الدعاءالزهد يف الدنيا وكرثة االإخبات34

خطوات نحو امَلِلك 357الثبات زمن الفنتالعمل بالعلم 35

عدم نتف ال�سيب )بل خ�سبه(36
نور يوم القيامة

ترفع درجتك يف اجلنة

عند لقاء امَلِلك 128
عند لقاء امَلِلك 249

وزكاة 37 )�سالة  الفرائ�س  اأداء 
رين باجلنةو�سيام وحج( على التمام عند لقاء امَلِلك 179من املب�سَّ

رين باجلنةحفظ ل�سانه وفرجه38 عند لقاء امَلِلك 180من املب�سَّ
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احلياة مع اأ�سماء اهلل احل�سنى 39
رين باجلنةحفظًا وتدبرًا ودعاًء عند لقاء امَلِلك 179من املب�سَّ

خطوات نحو امَلِلك 392تيا حياة طيبةاالإ�ستخارة اإذا هممَت باأمر40

خطوات نحو امَلِلك 168خري النا�سمن طال عمره وح�سن عمله41

خطوات نحو امَلِلك 172خري النا�سمن ُيرجى خريه وُيوؤمن �سره42

ر اخلري يف نفو�سهم43 خطوات نحو امَلِلك 176خري النا�ساملتجذِّ

جتنَّب هوؤلء

خطوات نحو امَلِلك 342ُيطفيء غ�سب الربتّنب الغ�سب44

خطوات نحو امَلِلك 344ُيطفيء غ�سب الربتّنب موجبات غ�سب اهلل45

بات الفنت46 خطوات نحو امَلِلك 366الثبات زمن الفنتابتعد عن ُم�سبِّ

عند لقاء امَلِلك 44النجاة من عذاب القربتنب موجبات عذاب القرب47

عند لقاء امَلِلك 27املوت بح�سن اخلامتةتُنب اأ�سباب �سوء اخلامتة48
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الربنامج املقرتح لأعمال لها اأ�سباب
ال�سفحةالأجرالعمل

الطريق 1 يف  اأذى  لك  َعَر�س  اإذا 
فاأَِمْطه 

فيغفر  للعبد  اهلل  �سكر 
خطوات نحو امَلِلك 228ذنوبه

فيغفر اإذا راأيَت حيوانًا األيفًا فارفق به2 للعبد  اهلل  �سكر 
خطوات نحو امَلِلك 229ذنوبه

اإذا ا�سُطِررَت القرتا�س مال من 3
ة ال�سداد خطوات نحو امَلِلك 268معيَّة اهلل لعبدهاأحد فخذه بنيَّ

ر اهلل ومر�سَت فاحمد اهلل 4 اإذا قدَّ
خطوات نحو امَلِلك 272معيَّة اهلل لعبدهوال تت�سجر واأكرث من الدعاء

لك 5 اأو  امل�سلمني  اإمام  كنَت  اإذا 
عليهم والية فالعدل العدل

اإجابة الدعاء

يف ظل العر�س يوم القيامة

نور يوم القيامة

خطوات نحو امَلِلك 415
عند لقاء امَلِلك 68

عند لقاء امَلِلك 132

فاإن 6 حّد،  له  بذنب  ابُتليَت  اإذا 
خطوات نحو امَلِلك 237غفران الكبريةاإقامة احلد عليك غفران لك

اإذا حدثت فتنة يف زمانك وبلدك 7
خطوات نحو امَلِلك 362الثبات زمن الفنتفاعتزال الفتنة

جَلل 8 حدث  ووقع  اأمر  حزبك  اإذا 
خطوات نحو امَلِلك 388تيا حياة طيبةفعليك بال�سالة

الزوجة 9 عن  ابحث  الزواج:  عند 
خطوات نحو امَلِلك 390تيا حياة طيبةال�ساحلة

فعليك 10 باأمر  هممَت  اإذا 
خطوات نحو امَلِلك 392تيا حياة طيبةباالإ�ستخارة

11

ِنَى  اإذا م�سك �سر فقل: {اأَّنى َم�سَّ
 * اِحِمنَي  الرَّ اأَْرَحُم  َواأَنَت  رُّ  ال�سُّ
ِمن  ِبِه  َما  َوَك�َسْفَنا  َلُه  َفا�ْسَتَجْبَنا 

{ رٍّ �سُ

خطوات نحو امَلِلك 398عالج ال�سّر
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12

اإَِلـَه  {ال  فقل:  غم  م�سك  اإذا 
ِمَن  ُكنُت  اإِّنى  �ُسْبَحـَنَك  اأَنَت  اإِالَّ 
ْيَنـُه  ـِلِمنَي * َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَنَّ الظَّ
ِمَن اْلَغّم َوَكذِلَك ُننِجـى امْلُوؤِْمِننَي}

خطوات نحو امَلِلك 396عالج الغّم

13

{َح�ْسُبَنا  فقل:  خوف  م�سك  اإذا 
ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل * َفاْنَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة  اهللَّ
�َس�ْسُهْم  مَيْ  ْ ملَّ ٍل  َوَف�سْ  ِ اهللَّ ّمَن 

�ُسوء}

خطوات نحو امَلِلك 399عالج اخلوف

14

} فقل:  اأحدهم  بك  مكر  اإذا 
 َ اهللَّ اإِنَّ   ِ اهللَّ ىَل  اإِ ْمِرى  اأَ َواأَُفّو�ُس 
 ُ اهللَّ َفوَقاُه   * ِباْلِعَباِد  رٌي  َب�سِ

�َسّيَئاِت َما َمَكـُروْا}

خطوات نحو امَلِلك 400عالج مكر النا�س

15
اإذا ُعر�ست عليك فتنة ال�سهوات 
اإين   : فقل  للزنا  مراأة  ودعْتك 

اأخاف اهلل، وفرَّ من ذلك
عند لقاء امَلِلك 73يف ظل العر�س يوم القيامة

ال�سعة 16 وكان  اأحدًا  اأقر�سَت  اإذا 
عند لقاء امَلِلك 77يف ظل العر�س يوم القيامةحالك فاأَنِظْره وال ًتلحَّ عليه

17 – �َسْقط  اأو  ولد  لك  مات  اإذا  
عافاك اهلل من هذا -

�سفيعًا يوم القيامة

ل ميزانك يوم القيامة ُتثقِّ

م نف�َسك على النار ُترِّ

تبني بيتًا يف اجلنة

رين باجلنة من املب�سَّ

عند لقاء امَلِلك 102
عند لقاء امَلِلك 119
عند لقاء امَلِلك 145
عند لقاء امَلِلك 214
عند لقاء امَلِلك 177

ومراء 18 جدال  يف  نف�سك  ودت  اإذا 
عند لقاء امَلِلك 210تبني بيتًا يف اجلنةفاتركه هلل

19
لل�سالة  امل�سجد  دخلت  اإذا 
اإحدى  يف  فرجة  ووجدت  جماعة 

ها �سفوف ال�سالة ف�ُسدَّ

تبني بيتًا يف اجلنة

ترفع درجتك يف اجلنة

عند لقاء امَلِلك 215
عند لقاء امَلِلك 238

خطوات نحو امَلِلك 414اإجابة الدعاءعند نزول املطر اأكرث من الدعاء20
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خطوات نحو امَلِلك 414اإجابة الدعاءاأثناء ال�سفر اأكرث من الدعاء21

على 22 فادُع  ظلم  عليك  وقع  اإذا 
خطوات نحو امَلِلك414اإجابة الدعاءالظامل

فعليك 23 لياًل  النوم  من  ُقمت  اإذا 
خطوات نحو امَلِلك 417اإجابة الدعاءبالدعاء

24
ح�سن الظن باهلل

)خا�سة للمري�س وملن �سعر بدنو 
االأجل(

عند لقاء امَلِلك 22املوت بح�سن اخلامتة

25
يف  ُو�سعَت  اأو  قا�سيًا  كنَت  اإذا 
موقف ق�ساء، فتحرَّ احلق واق�ِس 

به
رين باجلنة عند لقاء امَلِلك 180من املب�سَّ

26
اأو  لقريب  وفاة  حالة  حدثت  اإذا 
لتعزية  فاذهب  احلّي  من  اأحد 

اأهل امليت 
عند لقاء امَلِلك 198ُحَلِل الكرامِة يوَم القياَمِة

27
متاج  اأو  فقري  بابك  طرق  اإذا 
فاآثره  طريق  يف  قابلَته  اأو  بحق 

على نف�سك مبال اأو طعام

�سحك اهلل للعبد

تدخل اجلنة بغري ح�ساب

خطوات نحو امَلِلك 250
عند لقاء امَلِلك 190





امل�سادر واملراجع
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كتب احلديث و�سروحها

1 - الدين اخلطيب  البخاري - تقيق: مب  اإ�سماعيل  بن  املوؤلف: ممد  البخاري،  �سحيح 
املكتبة ال�سلفية، 1400هـ

�سحيح م�سلم، املوؤلف: م�سلم بن احلجاج - تقيق: ممد فوؤاد عبدالباقي - دار اإحياء الكتب 2
العربية، 1374هـ

�سحيح الن�سائي، املوؤلف: االألباين - مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، 1409هـ3

العربي لدول 4 ال�ساوي�س - مكتب الرتبية  االألباين - تقيق: زهري  املوؤلف:  �سحيح الرتمذي، 
اخلليج ، 1408هـ

�سحيح ابن ماجه، املوؤلف: االألباين - مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،  1407هـ5

�سحيح اأبي داود، املوؤلف: االألباين - مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ، 1409هـ6

ال�سل�سلة ال�سحيحة، املوؤلف: االألباين - مكتبة املعارف ، 1415 هـ7

اجلامع ال�سغري، املوؤلف: عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي - دار الكتب العلمية8

موؤ�س�سة 9  - االأرنوؤوط  �سعيب  تقيق:   - الب�ستي  حبان  بن  ممد  املوؤلف:  حبان،  ابن  �سحيح 
الر�سالة  1414هـ

�سحيح االأدب املفرد، املوؤلف: االألباين - دار ال�سديق 1414هـ10

الكتب 11 دار   - الدعا�س  عبيد  عزت  تقيق:   - ال�سج�ستاين  داود  اأبو  املوؤلف:  داود،  اأبي  �سنن 
العلمية  1389هـ

فوؤاد عبدالباقي - دار 12 املوؤلف: ممد بن يزيد بن ماجه - تقيق: ممد  ابن ماجة،  �سنن 
اإحياء الرتاث العربي

دار 13 �ساكر -  اأحمد بن ممد  الرتمذي - تقيق:  املوؤلف: ممد بن عي�سى  الرتمذي،  �سنن 
الكتب العلمية  

مكتب 14  - غدة  اأبو  عبدالفتاح  تقيق:   - الن�سائي  �سعيب  بن  اأحمد  املوؤلف:  الن�سائي،  �سنن 
املطبوعات االإ�سالمية 

�سنن الدارقطني، املوؤلف: علي بن عمر الدارقطني - تقيق: علي معو�س و عادل عبداملوجود 15
- دار املعرفة 1422هـ
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م�سند االإمام اأحمد، املوؤلف: اأحمد بن حنبل - تقيق: �سعيب االأرناوؤوط - موؤ�س�سة الر�سالة 16
1995 م

الالآلئ امل�سنوعة، املوؤلف: عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي - دار املعرفة  1403هـ17

تخريج م�سكاة امل�سابيح، املوؤلف: ابن حجر الع�سقالين - تقيق: علي احللبي - دار ابن القيم 18
1422هـ

19 - ال�سيوطي - تقيق: م�سطفى عا�سور  بكر  اأبي  بن  املوؤلف: عبدالرحمن  ال�سافرة،  البدور 
مكتبة القراآن 

ممع الزوائد، املوؤلف: علي بن اأبي بكر الهيثمي - موؤ�س�سة املعارف  1406هـ20

الكايف ال�ساف، املوؤلف: ابن حجر الع�سقالين - دار اإحياء الرتاث العربي 1418هـ21

املقا�سد احل�سنة، املوؤلف: ممد بن عبدالرحمن ال�سخاوي - تقيق: ممد عثمان اخل�ست 22
- دار الكتب العربي 1414هـ

االإ�سالمي - بريوت 23 املكتب   - ال�ساوي�س  االألباين - تقيق: زهري  املوؤلف:  داود،  اأبي  �سعيف 
1412هـ

�سعيف ابن ماجه، املوؤلف: االألباين - تقيق: زهري ال�ساوي�س - املكتب االإ�سالمي - بريوت 24
1408هـ

�سعيف االأدب املفرد، املوؤلف: االألباين - دار ال�سديق 1414هـ25

�سعيف الرتمذي، املوؤلف: االألباين - تقيق: زهري ال�ساوي�س - املكتب االإ�سالمي 1411هـ26

�سعيف الرتغيب، املوؤلف: االألباين - مكتبة املعارف - الريا�س 1421هـ27

�سعيف الن�سائي، املوؤلف: االألباين - تقيق: زهري ال�ساوي�س - املكتب االإ�سالمي 1411هـ28

�سعيف اجلامع، املوؤلف: االألباين - تقيق: زهري ال�ساوي�س - املكتب االإ�سالمي 1408هـ29

ال�سل�سلة ال�سعيفة، املوؤلف: االألباين - دار املعارف 30

�سرح م�سلم، املوؤلف: النووي - دار اإحياء الرتاث العربي 1392هـ31

�سرح االأربعني البن دقيق، املوؤلف: ابن دقيق العيد - موؤ�س�سة الريان 1425هـ32
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�سرح البخاري البن بطال، املوؤلف: ابن بطال - تقيق: يا�سر بن اإبراهيم واإبراهيم ال�سبيحي 33
- مكتبة الر�سد 

�سرح الن�سائي لل�سيوطي، املوؤلف: عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي - تقيق: مكتب تقيق 34
الرتاث االإ�سالمي - دار املعرفة 1420هـ

�سرح ريا�س ال�ساحلني، املوؤلف: ممد بن �سالح العثيمني - دار الوطن 1416هـ35

فتح الباري البن رجب، املوؤلف: ابن رجب احلنبلي - تقيق: طارق عو�س اهلل ممد - دار 36
ابن اجلوزي 1417هـ

احلديث ال�سعيف وحكم االحتجاج به، املوؤلف: عبدالكرمي اخل�سري - دار امل�سلم 1997م37

معامل ال�سنن �سرح �سنن اأبي داود، املوؤلف: اخلطابي - املطبعة العلمية.38

بيان ُم�سِكل االآثار، املوؤلف: اأبو جعفر الطحاوي – موؤ�س�سة الر�سالة 1994 م39

اظ، املوؤلف: الذهبي - دار الكتب العلمية 1998 م40 تذكرة احلفَّ

املقا�سد احل�سنة، املوؤلف: ال�سخاوي – دار الكتاب العربي 1985م41

االأحاديث الواردة يف قراءة �سورة الكهف يوم اجلمعة، املوؤلف: عبد اهلل الفوزان – دار ابن 42
اجلوزي .

وفيات االأعيان، املوؤلف: ابن خلكان الربمكي – دار �سادر 1994 م43

التفا�سري، وعلوم القراآن

تف�سري الطربي، املوؤلف: ابن جرير الطربي - تقيق: مكتب التحقيق - دار ابن حزم  1

تف�سري القراآن العظيم، املوؤلف: ابن كثري - تقيق: البنا وعا�سور وغنيم - دار ال�سعب 2

تف�سري القرطبي، املوؤلف: القرطبي - تقيق: عبداهلل الرتكي - موؤ�س�سة الر�سالة 1427هـ3

لباب التاأويل يف معاين التنزيل، املوؤلف: اخلازن - تقيق: عبدال�سالم �ساهني - دار الكتب 4
العلمية 2004 م

العمادي - تقيق: عبد 5 ال�سعود  اأبو  املوؤلف:  القراآن الكرمي،  اإىل مزايا  ال�سليم  العقل  اإر�ساد 
القادر اأحمد عطا - مكتبة الريا�س احلديثة

فتح القدير، املوؤلف: ممد بن علي ال�سوكاين - تقيق: �سيد اإبراهيم - دار زمزم 1413هـ6
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�سفوة التفا�سري، املوؤلف: ال�سابوين - املكتبة الع�سرية 2010 م7

يف ظالل القراآن، املوؤلف: �سيد قطب - دار ال�سروق 1412هـ8

مفاتيح الغيب، املوؤلف: الرازي – ن�سخة اإلكرتونية9

روح املعاين، املوؤلف: االألو�سي – ن�سخة اإلكرتونية10

التحرير والتنوير، املوؤلف: ابن عا�سور - ن�سخة اإلكرتونية11

الك�ساف، املوؤلف: الزخم�سري - ن�سخة اإلكرتونية12

معامل التنزيل، املوؤلف: البغوي - ن�سخة اإلكرتونية13

اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، املوؤلف: البي�ساوي - ن�سخة اإلكرتونية14

خواطر ال�سعرواي، املوؤلف: ممد متول ال�سعراوي - ن�سخة اإلكرتونية15

�سحيح اأ�سباب النزول، املوؤلف: مقبل الوادعي - دار ابن حزم 1415هـ16

مل�سات بيانية يف �سورة النور، املوؤلف: فا�سل ال�سامرائي – ن�سخة اإلكرتونية.17

الوجوه والنظائر، املوؤلف: الدامغاين – دار الكتب العاملية 2010 م.18

التعبري القراآين، املوؤلف: فا�سل ال�سامرائي – دار عمار 2002 م.19

خواطر قراآنية، نظرات يف اأهداف ال�سور، املوؤلف: عمرو خالد – الدار العربية للعلوم 202004

كتب الرقائق والتزكية 

مدارج ال�سالكني، املوؤلف: ابن القيم - تقيق: عبدالعزيز اجلليل - دار طيبة 1423هـ1

مفتاح دار ال�سعادة، املوؤلف: ابن القيم - تقيق: علي احللبي - دار ابن عفان 1416هـ2

ف�سائل القراآن، املوؤلف: ابن كثري - تقيق: اأبو اإ�سحاق احلويني - مكتبة ابن تيمية 1416هـ3

تفة الذاكرين، املوؤلف: ال�سوكاين - تقيق: �سعيد ممود عقيل - دار اجليل 1419ه4

حادي االأرواح، املوؤلف: ابن القيم - تقيق: ع�سام الدين ال�سبابطي - دار احلديث  1422هـ5

الداء والدواء، املوؤلف: ابن القيم – دار املعرفة 1997م6



454

خطوات نحو املَلِك 

جع
ملرا

 وا
ادر

مل�ص
ا

اإغاثة اللهفان، ، املوؤلف: ابن القيم - ممع الفقه االإ�سالمي 1432م7

بدائع الفوائد، املوؤلف: ابن القيم – دار الكتاب العربي8

الر�سالة 9 موؤ�س�سة   - االأرناوؤوط  وعبدالقادر  �سعيب  املحقق:   - القيم  ابن  املوؤلف:  املعاد،  زاد 
1423هـ

ال�سرب والثواب عليه، املوؤلف: ابن اأبي الدنيا – دار ابن حزم 1997م10

�سيد اخلاطر، املوؤلف: ابن اجلوزي - دار القلم 2004 م11

الزواجر عن اقرتاف الكبائر، املوؤلف: ابن حجر الهيتمي - ن�سخة اإلكرتونية12

ح�سن 13 ممد  املحقق:   - االأ�سبهاين  عبداهلل  بن  اأحمد  املوؤلف:  االأربعة،  اخللفاء  ف�سائل 
اإ�سماعيل - دار الكتب العلمية 1424هـ

�سكب العربات للموت والقرب وال�سكرات، املوؤلف: �سيد ح�سني العفاين - دار العفاين 1426هـ14

�سالح االأمة يف علو الهمة، املوؤلف: �سيد ح�سني العفاين – موؤ�س�سة الر�سالة 1999 م.15

ترطيب االأفواه يف ذكر من يظلهم اهلل، املوؤلف: �سيد ح�سني العفاين - دار العفاين 1427هـ 16

اآفات على الطريق، املوؤلف: ال�سيد ممد نوح – دار اليقني 2012 م17

من يحب اهلل ومن يكره، املوؤلف: عدنان الطر�سة - دار العبيكان - الريا�س 2011 م18

الذخائر 19 دار   - النعيم  اإبراهيم  بن  ممد  املوؤلف:  اجلنة،  يف  درجتك  ترفع  كيف   )19
2003 م

كيف تطيل عمرك االإنتاجي، املوؤلف: ممد بن اإبراهيم النعيم - دار الذخائر 2001 م.20

امللعونون وامللعونات يف القراآن وال�سنة، املوؤلف: طه عبد اهلل العفيفي -  دار الر�ساد21

جامع العلوم واحلكم، املوؤلف: ابن رجب احلنبلي - موؤ�س�سة الر�سالة ، 2001م22

كيف تثقل ميزانك، املوؤلف:  ممد بن اإبراهيم النعيم – ن�سخة اإلكرتونية23

كيف تنجو من كرب ال�سراط، املوؤلف: ممد بن اإبراهيم النعيم – ن�سخة اإلكرتونية.24

ربيع االأبرار ون�سو�س االأخيار، املوؤلف: الزخم�سري – ن�سخة اإلكرتونية.25
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منهاج اأهل ال�سنة واجلماعة يف التعامل مع الفنت العامة،  املوؤلف: عبد اهلل الدميجي - ن�سخة 26
اإلكرتونية.

اأثر القراآن الكرمي يف االأمن النف�سي، املوؤلف: ناهد اخلرا�سي - وكالة االأهرام للتوزيع 1407هـ 27

كتب العقيدة

القيامة الكربى، املوؤلف: عمر االأ�سقر - دار النفائ�س - عمان 2004 م1

اجلنة والنار، املوؤلف: عمر االأ�سقر - دار النفائ�س - عمان 2004 م2

عامل املالئكة االأبرار، املوؤلف: عمر االأ�سقر - دار النفائ�س - عمان 2000 م3

كتاب التوحيد، املوؤلف: ممد بن عبد الوهاب - مكتبة عباد الرحمن 2008 م4

نونية ابن القيم، املوؤلف: ابن القيم - مكتبة ابن تيمية - القاهرة 1417هـ5

كتب الفقه

مموع الفتاوى، املوؤلف: ابن تيمية - ممع امللك فهد 1995 م1

اأحكام اجلنائز، املوؤلف: االألباين - مكتبة املعارف 1412هـ2

فتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء، املوؤلف: اأحمد بن عبد الرزاق الدوي�س -  رئا�سة اإدارة البحوث 3
العلمية واالإفتاء  1996م

ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية، املوؤلف: ابن تيمية - دار املعرفة4

العلمية  5 الكتب  دار   - الع�سقالين  ابن حجر  – املوؤلف:  ورد يف ف�سل رجب  العجب مبا  تبني 
1408هـ

6 - البعلي  علي  املوؤلف:  تيمية،  ابن  االإ�سالم  ل�سيخ  الفقهية  االختيارات  من  العلمية  االأخبار 
املحقق: اأحمد اخلليل - دار العا�سمة

�سرح ريا�س ال�ساحلني، املوؤلف: ابن عثيمني - دار الوطن للن�سر 1426 ه7

التاريخ والرتاجم

�سري اأعالم النبالء، املوؤلف: الذهبي - موؤ�س�سة الر�سالة  1404هـ1
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العربي  2 الرتاث  اإحياء  دار   - الع�سقالين  حجر  ابن  املوؤلف:  ال�سحابة،  معرفة  يف  االإ�سابة 
1328هـ

كتب اللغة والفهار�ص

موؤ�س�سة 1  - العرق�سو�سي  نعيم  ممد  تقيق:   - اأبادي  الفريوز  املوؤلف:  املحيط،  القامو�س 
الر�سالة

ل�سان العرب، املوؤلف: ابن منظور - دار املعارف 2

املعجم املفهر�س الألفاظ القراآن، املوؤلف: ممد فوؤاد عبد الباقي -  دار الكتب امل�سرية3

مواقع اإلكرتونية

http://www.altafsir.comموقع التف�سري       1

http://www.dorar.netموقع الدرر ال�سنية       2

http://www.waqfeya.com/search.phpاملكتبة الوقفية            3

http://saaid.net�سيد الفوائد         4

http://www.ahlalhdeeth.comملتقى اأهل احلديث      5

/http://vb.tafsir.netملتقى اأهل التف�سري        6

/http://www.tafsir.netمركز تف�سري للدرا�سات القراآنية 7

http://hadith.al-islam.comمو�سوعة احلديث ال�سريف8

/http://www.islamonline.net/iol-arabic/infoاإ�سالم اأون الين       9
hadeeth.asp

/www.islamport.comموقع املو�سوعة ال�ساملة          10

احلديث 11  - االإ�سالمية  ال�سبكة 
ال�سريف         

http://library.islamweb.net/hadith/index.
php

http://www.sonnaonline.comاجلامع للحديث النبوي      12

http://quran.ksu.edu.saالقراآن الكرمي – جامعة امللك �سعود13


